
Glasilo občine Šmartno pri Litiji - številka 7 - leto izdaje 8 - September 2013

ŽUPANOV KOTIČEK

Popoletna
razmišljanja
Začelo seje novo šolsko leto in s tem
konec počitnic. Poletno dopustovanje
je mimo, nekateri so ga preživeli na
morju, drugi v gorah, večina pa doma.
Letošnje poletje si bomo zapomnili
po hudi vročini in suši. Potoki so se
skoraj izsušili, pa vendar sem tu in
tam videl občane, ki so s cisternami
črpali še tisto malo vode, ki je tekla v
strugi potoka. Mislim, da to ni prav,
saj je bilo zalivanje brez bistvenega
pomena, sam pretok vode v potoku
pa je ogrožal življenje v njem in ob
njem. Važno je le, da bodo paradižni-
ki debeli in lepši kot sosedovi. Da v
državi ni reda, lahko opazi že vsak,
potoki pa so prepuščeni na milost in
nemilost naključju. Naši občini je bilo
delno prizanešeno, saj je vode več kot
drugje po Sloveniji, pa tudi novih ter
obnovljenih vodovodnih sistemov
imamo kar nekaj. Kako pomembna je
voda za življenje  se zavemo šele, ko je
ni. V naših Alpah sem videl več
manjših ledenikov. Po  pripovedova-
nju domačinov so ostali zato, ker se je
zima zavlekla globoko v poletje. To so
naravne rezerve vode, ki ob suši zelo
pomagajo obdržati normalno preto-
čnost rek. Hvala bogu, da na naravo
in njen ciklus ne vpliva slovenska po-
litika, saj če bi, bi vode že zmanjkalo.
Vsem pedagogom, učencem in delav-
cem v šolstvu želim uspešen začetek
šolskega leta, vam starši pa, da boste z
njihovim delom zadovoljni.    

Vaš župan
Milan Izlakar

Dogodek Datum Ura Lokacija

Čeprav nam je vreme prekrižalo načrte in smo morali odprtje grajskih večerov in
predstavo Po mojem Slovenci prestaviti, smo lahko nekaj dni za tem že prisluh-
nili tradicionalnemu koncertu Pevskega društva Zvon iz Šmartnega pri Litiji. Z
njimi so zapeli in zaplesali otroci iz vrtca Šmartno ter gostje koncerta, Mešani
pevski zbor Avgust Pavel iz Gornjega Senika na Madžarskem. Sledil je Otroški
rompompom z vrsto zanimivih ustvarjalnic, ogledom gradu, lovom za zakladom
in lutkovno predstavo Šivilja in Škarjice. Razmišljanje o Slovencih in o svojem
življenju pa nam je v petkovem večeru, 14. junija, predstavil Boris Kobal ob glas-
beni spremljavi Polone Janežič. Od Dnevu državnosti so z izborom slovenskih
ljudskih pesmi poslušalce navdušili člani pevskega zbora Cum Anima, na tradi-
cionalni konjeniški pohod v čast J. V. Valvasorja in naše domovine pa se je odpra-
vila tudi Valvasorjeva konjenica. Nadvse prijeten in dobro obiskan je bil tudi
večer v družbi Mance Izmajlove in Benjamina Izmajlova, ki sta z izborom skladb
povezala slovanske dežele. V zlato knjigo in knjigo dosežkov so se že desetič vpi-
sali najboljši učenci in učenke OŠ Šmartno pri Litiji, navdušila pa nas je tudi li-
kovna razstava, ki  je nastala v okviru predmeta likovno snovanje pod mentor-
stvom ga. Marijane Šuštaršič. Trenutno na gradu gostimo razstavo g. Igorja
Fortune, ki je dobitnik prve nagrade na Ex temporu Litija 2012 in je član
Društva Lila. Razstavo si lahko ogledate v odpiralnem času gradu do 20.
Oktobra 2013.  Za jesenski del grajskega leta pa načrtujemo še odprtje preno-
vljene lovske zbirke, predstavitev prevoda četrtega dela Slave vojvodine Kranjske
ter seveda tradicionalno Noč čarovnic, ki bo tudi to leto potekala na zadnjo okt-
obrsko noč. Vabljeni.

Joži Vovk,  JZ Bogenšperk

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

Grajski večeri 2013
Od konca meseca maja do konca avgusta je bil grad Bogenšperk prizorišče raznovrstnih
dogodkov, ki smo jih tudi to leto povezali v grajske večere.

Pohodniki na lanskoletnem popotovanju v Preski nad Kostrevnico, kjer se poti razdelita na
severno in južno.

Srečanje z Marjanom Leskovicem PETEK 13.9. 19. Knjižnica Šmartno

(literarno-likovno srečanje z domačim ustvarjalcem)

Zarjavele trobente: PETEK 13.9. 20. Lap bar

glasbeni predvečer ŽELODKO SUPERCA 

Glasbeni festival Zarjavele trobenteno SOBOTA 14.9. Od 11. dalje Litija Šp. Dvorana

Otvoritev likovne razstave Janeza Prašnikarja PONEDELJEK 16.9. 19. Kulturni center Litija

(z vokalno skupino Lipa Litija ter Oktetom Valvasor) 

Likovna razstava JKSD OI Litija TOREK 17.9. 19. Knjižnica Litija

Predavanje: Motnje hranjenja ČETRTEK 19.9. 19. Knjižnica Litija

(Introspekta, predavateljica Aleksandra Rožman - Točka vseživljenjskega učenja

Delavnica regijsko literarno srečanje seniorjev, PETEK 20.9. 16. Knjižnica Litija

JSKD OI Litija 

Začetek sezone otroških matinej: SOBOTA 21.9. 10. Kulturni center Litija

ZOBNI ZAJČEK - Gledališče Kolenc

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

Obisk godbenikov iz Občine Breznički Hum v okviru projekta Sound Excange
Občina Šmartno pri Litiji je že v lanskem letu navezala stike s hrvaško občino
Breznički Hum iz Varaždinske županje. Za srečanje na hrvaškem, oziroma pro-
jekt LAG exchange,  je občina pridobila evropska sredstva, letos pa je projekt ob
partnerstvu naše občine  pridobila občina Breznički Hum. Lanska tema obiska je
bila razvoj podeželja, letošnja tema je glasba in ohranjanje kulturne dediščine.
Hrvaške prijatelje bo občina Šmartno pri  Litiji, v sodelovanju z društvi, gostila
od 13.9. do 15.9.2013. V petek bo slavnostmi sprejem in druženje. Na delavnici,
ki bo v soboto bo govora o ohranjanju kulturne dediščine in vplivu EU integraci-
je. Goste bomo popeljali tudi po naši občini in jim predstavili  zanimivosti in le-
pote našega območja. Vrhunec skupnega druženja bo sobotni koncert Pihalne
godbe Limena Godba Breznički hum, Tamburaškega orkestra Šmartno in Žen-
skega pevskega zbora Laz. V nedeljo bomo povabili goste na družinski dan v
športno rekreativni center v Reki. Družili se bomo ob zabavnih športnih in dru-
žabnih igrah. Lahko se priključite slovenskim ekipam ali pa pridete navijat in na
piknik. Projekt je financiran iz programa Evropa za državljane, akcija srečanje
državljanov, zato ste vsi vabljeni na vse dogodke. Več o programu srečanja na
spletni strani občine www.smartno-litija.si.

Vabilo na koncert
pihalne godbe iz Brezniškega Huma, Tamburaškega orkestra Šmartno

in Ženskega pevskega zbora LAZ.
v soboto, 14.9.2013, ob 19 uri, v Kulturnem domu Šmartno

Po koncertu bo sledilo srečanje z gosti iz Hrvaške.

V nedeljo 15.9.2013 od 11. ure dalje 
vabljeni na druženje s hrvaškimi prijatelji v ŠRC Reka, Cerovica.

Organizator skuša narediti tudi neko-
liko več reda in discipline pri nudenju
hrane in pijač udeležencem. Tako naj
bi postavili stojnice ali ponujali svoje
izdelke na svojih domačijah ali ob zi-
danicah le tisti, s katerimi bi bilo dogo-
vorjeno in bi imeli ustrezno soglasje za
prodajo na dan prireditve. Na ta način
bi izločili vse tiste padalce, ki pridejo
na pot, postavijo prikolico in v neokus-
nem okolju in ambientu prodajajo
morda včasih celo z vidika kvalitete
neustrezne produkte. Na ta način bi
zagotovili kvalitetno ponudbo pohod-
nikom, predvsem pa bi izločili vse tiste,
ki tisti dan nimajo kaj iskati na priredi-
tvi. Morda celo z obiskom tržnega in-
špektorja na terenu na dan prireditve.
Zato vse domačine ob Levstikovi poti
in druge zainteresirane pozivajo, da se
najkasneje do 1. oktobra 2013, v pisni
obliki na naslov Levstikova pot, Sevno
44, 1276 Primskovo, pošljejo prijavo za
prodajo in na kratko opišejo, kaj bodo
ponujali udeležencem. Na podlagi tega

bo sklenjen dogovor in kasneje obja-
vljen seznam vseh ponudnikov na pri-
reditvi. Vsi tako dogovorjeni ponudni-
ki bodo prejeli tudi posebno oznako za
dan prireditve. Dnevniki Levstikove
poti bodo odslej tudi kartice ugodno-
sti. Ob letošnji prijavi bodo udeleženci
dobili nove kartice s potrjeno udeležbo
na letošnjem pohodu. S seboj naj
imajo dosedanje dnevnike, da se jim bo
na cilju na Čatežu na novo kartico vpi-
salo vse dosedanje pohode. Novost je
tudi ta, da med potjo ne bo več potreb-
nega zbiranja kontrolnih žigov v dnev-
nik. S prijavo bo tako dokončno potr-
jena udeležba na pohodu. Za kakšno
leto bodo tudi prekinili s spominskimi
majicami. Namesto njih pa bo ob pri-
javi vsak udeleženec prejel spominski
stekleni kozarec, ki ga bo lahko kori-
stno uporabil že na poti. Na njih bo
odtisnjen znak Levstikove poti.
Podrobnosti so objavljene na naslovu
www.levstik.si, dodatne info. pa prej-
mete prek e-pošte: info@levstik.si.

Po Levstikovi poti
že sedemindvajsetič
Glede tehnične izvedbe mednarodnega popotovanja po Levstikovi poti ni bistvenih spre-
memb. Prijavili se boste lahko v soboto, 9. novembra med 6. in 9. uro na Levstikovi ulici v Litiji
in ob kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji. Se bo pa letos temeljito spremenila podoba
dnevnikov Levstikove poti. Namesto papirne izdaje bodo odslej dnevniki v obliki plastificira-
ne kartice, ki bo kasneje služila tudi kot kartica ugodnosti. In namesto dosedanjih spomin-
skih majic bodo prijavljeni na startu, poleg nove knjige seveda, prejeli lep spominski steklen
kozarec Levstikove poti.

Vroči julijski dnevi so bili za cvetenje
Sivke ravno pravšnji. Da se Sivko goji
na Primorskem in Krasu je že stalni-
ca, da pa je nasad Sivke na
Dolenjskem v hribovju med Stično in
Bogenšperkom je pa pravo malo
čudo. Ob Javorski energijski poti smo
se med več sto Sivkami počutili kot v
Provansi. Pridne roke naših članic so
jo požele in iz nje smo pridobili desti-
lat, ki ga ponujamo v 50 cl. stekleni-
čkah. Ostalo smo spravili in jo bomo
uporabljali po potrebi za pripravo olj
in mazil.

Janez Javorski

ZANIMIVOST

Prva žetev sivke
na Dolenjskem

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU SEPTEMBRU 2013KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU SEPTEMBRU 2013
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Občina Šmartno pri Litiji

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

Javni razpis 
za sofinanciranje turistične 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 turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji
oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- izdajanje promocijskega materiala,
- organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

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 dru-
štvih,
• da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkaza-
ti, da so turistično dejavnost za občino Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor
- ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
- 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
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 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/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10.10.2013 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu
Občine do 11.10.2013 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje
turistične dejavnosti 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 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.: 334-002/2013
Datum: 19.8.2013

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

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno
pri Litiji za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 106/2012) in Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov

smeri, ki jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje (Ur.l. RS, št. 76/06)

Javni razpis za pridobitev štipendije
za šolsko leto 2013/2014 

za srednješolske programe

Predmet javnega razpisa
Štipendiranje izbranih dijakov na območju občine Šmartno pri Litiji v šolskem letu
2013/2014. 

Upravičenci
Štipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne šole, ki se izobražujejo v Sloveniji
in so v šolskem letu 2013/2014 vpisani najmanj v 2. letnik srednje ali poklicne šole
ter so preteklo šolsko leto zaključili z odličnim ali prav dobrim uspehom.

Višina sredstev za štipendije
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev štipendij v okviru razpisa znaša
5.000 EUR

Glede na razpoložljiva sredstva bo podeljeno okvirno 5 novih štipendij,
predvidoma za naslednja področja oz. poklice:
• Srednje poklicno izobraževanje za poklice zidar, strugar, ključavničar, orodjar, mizar 
• Srednje strokovno in tehniško izobraževanje za poklice gradbeni tehnik, mizarski tehnik,
strojni tehnik, 

Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vloge je 1.10.2013 do 12. ure, na naslov:
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za štipendijo – ne odpiraj!« 
na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Vsebina vloge
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
- izpolnjena Vloga za uveljavitev občinske štipendije 
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto
- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja
- potrdilo o državljanstvu
- dokazilo o stalnem bivališču Občini Šmartno pri Litiji
- življenjepis
- kopijo dohodninske odločbe za leto 2013 staršev ali skrbnikov
- izjavo dijaka, da ne prejeme nobene druge štipendije
- priporočilo pristojnega združenja dejavnosti.

Dodatne informacije
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za štipendijo – ne odpiraj!«
na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Vloga za štipendijo je dostopna na spletni strani občine www.smartno-litija.si ali na Občini
Šmartno pri Litiji. Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12.uro, kontaktna oseba Karmen Sadar, tel. 8962-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Številka: 604-001/2013
Datum: 19.8.2013

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

RAZSTAVA

Dnevi evropske
kulturne
deiščine v
Šmartnem
Od 30. septembra do 4. oktobra
2013 bo v galeriji knjižnice Šmartno
razstava z naslovom Dediščina šmar-
tinskih narodnjakov in narodnjakinj,
s spremljevalnimi prireditvami. Tako
se letos tudi Šmartno pridružuje več
kot 6 tisoč mestom, v več kot 50
državah, ki sodelujejo na  Dnevih ev-
ropske kulturne dediščine;  že nekaj
let jih v Sloveniji koordinira Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije,
šmarsko razstavo in prireditve pa je
pripravilo Ustvarjalno središče
Breznikar. Na razstavi bo predstavlje-
nih nekaj izdelkov vezeninske ustvar-
jalnosti, ki so jih v drugi polovici 19.
stoletja izdelale šmarske narodnjaki-
nje, kot so se na enem od izdelkov
tudi same poimenovale. Ta del razsta-
ve bo obogatilo tudi predavanje mag.
Ane Motnikar, vodje oddelka za kon-
serviranje in restavriranje v
Slovenskem etnografskem muzeju   o
negi zgodovinskega tekstila.
Predstavljene bodo različne vrste
zgodovinskega tekstila, najpogostejše
težave, ki nastajajo pri njegovem
shranjevanju in vzdrževanju in ukre-
pi, s katerimi podaljšamo njegovo ži-
vljenjsko dobo. Udeleženke predava-
nja lahko s seboj prinesejo tudi kak-
šne svoje predmete in se bodo na
koncu lahko pogovorile o tem, kar jih
bo zanimalo. Predavanje bo 30. sep-
tembra ob 12. uri v razstavnem pro-
storu knjižnice.  Na razstavi bomo
opozorili tudi na naše narodnjake, ki
so v slovenskem, evropskem in slo-
vanskem kulturnem prostoru s svoji-
mi deli in  delovanjem pustili izjemno
bogastvo. Glede na razpoložljiv pro-
stor bomo predstavili  lahko le nekaj
del Davorina Martina M. Hostnika,
Josipa Marna, Franja Marna,  Jožefa
Burgerja, Janeza V. Valvasorja in
Jerneja Ramschissla, Franja Rosine in
Luke Svetca. Letošnji Dnevi evrop-
ske kulturne dediščine sovpadajo tudi
s 160-letnico rojstva Martina
Hostnika; dogodek bomo obeležili z
najmlajšimi tako, da jim bo študent
ruskega jezika Jurij Hostnik v šmar-
ski knjižnici  1. oktobra med 9. In 10.
uro prebiral ruske pravljice v ruskem
jeziku. Vse prireditve so brezplačne.

Magda Breznikar

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Javni poziv
za zbiranje ponudb za oddajo stanovanj v najem za določen čas enega leta

Pogoje razpisa za oddajo treh stanovanj, lociranih v naselju »Grmače«, v najem, in vse druge informacije ter obrazec prijave, dobijo zainteresirani
na spletni strani občine www.smartno-litija.si in na spletni strani podjetja KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.si.

Dodatne informacije in obrazec vloge lahko  zainteresirani dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, tel. 01/89 62 770
ali na KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija, na  tel. 01/89 00 016, vsak delovni dan od objave tega razpisa in sicer med 8. in 15. uro,

razen v sredo med 8. in 17.uro ter v petek med 8. do 13.uro.
Interesenti za najem  stanovanja morajo oddati pisno prijavo do ponedeljka, 23. septembra 2013, na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15,

1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »Občina Šmartno - za stanovanjsko komisijo; Ponudba za najem stanovanja«

Šmartno pri Litiji, 22. avgust 2013                                                                                                                                                                                       
Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji
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V današnjem svetu postaja zdravje ena
izmed najpomembnejših človekovih
vrednot. Gibanje je ena od osnovnih
človekovih potreb. Šport je pomemb-
na dejavnost družbe in del splošne
kulture. Ni treba posebej poudariti, da
šport pomeni ohranjanje splošne tele-
sne kondicije in da je to pri invalidih
še posebej pomembno. Športna kultu-
ra ni merjena le z rekordi, temveč tudi
po čim večjem številu prebivalcev, ki se
redno ukvarjajo s športom. Osnova
športa invalidov je rekreacija in druže-
nje, nato šele tekmovanja, vrhunec pa
je udeležba na državnih prvenstvih. V
našem Medobčinskem društvu invali-
dov občin Litija in Šmartno  gojimo
naslednje športne dejavnosti:  strelja-
nje z zračno puško, pikado, športni ri-
bolov,  balinanje, šah, kegljanje in
namizni tenis . Vse te dejavnosti so
razporejene preko celega leta.
Možnost sodelovanja imajo gibljivi
člani in člani, ki se poslužujejo invalid-
skega vozička. Naš MDI je bil v mese-
cu februarju organizator  Območnega
tekmovanja v šahu za posameznike.
Srečko Obolnar si je priigral 5. mesto,

Nebojša Milinkovič pa 7. mesto.  Na
tekmovanju sta sodelovala še Franc
Prettner in Franc Možina. 23. aprila ja
sledilo je Območno tekmovanje v
streljanju s serijsko in standardno
puško v Velenju, kjer so uspešno stre-
ljali  Brigita Rozina, Ana Mohar,
Tonček Ribič in Uroš Kneževič.  Z
dosežki so se uvrstili na Državno
prvenstvo invalidov Slovenije, ki je
bilo 20.4.2013 v Ljubljani. Serijska
zračna puška:  Kneževič Uroš  - SH1
– je zasedel  2. Mesto, Brigita Rozina
- NAC – 7. mesto , Ana Mohar  -SH2
-  8. mesto.  Standardna zračna puška:
Brigita Rozina – NAC – 3. mesto,
Uroš Kneževič – SH1- 2. mesto.
Strelci so sodelovali od novembra pre-
teklega leta do marca 2013 v dopisni
ligi. V finale, ki je bil 30.3.2013 v
Ljubljani so se uvrstili Ana Mohar,
Brigita Rozina, in Uroš Kneževič .
Ekipno so zasedli  4. mesto.
Izpostaviti je potrebno rezultat Uroša
Kneževiča saj je o obeh disciplinah
dosegel  2. mesto, takoj za paraolim-
pijcem Pintar Francem.  Odprtega
državnega prvenstva  invalidov v nam-

V soboto 15.6. je pri Ribiškem domu v Litiji potekalo tradicionalno srečanje tež-
kih invalidov Občin Litija in Šmartno pri Litiji. Srečanja se je udeležilo več kot
120 članov invalidov, njihovih družinskih članov in gostov.  Ob lepem vremenu,
dobri hrani ter prijetnem medsebojnem druženju sta je dobro voljo in živo glas-
bo poskrbel ansambel Bola, s pevcem Petrom. Med srečanjem so potekale tudi
prijateljske tekme v balinanju ter šahu. Šahisti našega društva so se pomerili z
člani društva upokojencev Litija.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO

Tradicionalno srečanje težkih
invalidov

OKROGLA MIZA

Litija - mesto po meri invalidov
13. junija je na Občini Litija potekala
okrogla miza »Litija-mesto po meri
invalidov« ter predstavitev diplomske-
ga dela Ane Godec, v katerem so zaje-
te vse vrste ovir oz. neprilagojenosti za
invalide ter predlogi za rešitev in od-
stranitev ovir. V aktivnostih za pribli-
ževanju cilju Litija-Občina po meri
invalidov, bomo začeli z evidentira-
njem vseh arhitektonskih in drugih
ovir s katerimi se srečujejo invalidi ki
bivajo na našem območju. Osnova je
diplomska naloga Ane Godec in
popis gospe Jolande Kocjančič.

Evidentirane ovire bomo nato razvr-
stili v:
a. lažje in hitreje rešljive,
b. težje rešljive,
c. določili prioritetno reševanje.

Za operativno vodenje začrtanih
nalog bo Občina Litija imenovala
ustrezno komisijo. Povzetek diplom-
ske naloge Ane Godec bomo objavili
na spletni strani Medobčinskega dru-
štva invalidov.
Bajc Mojca

V mesecu septembru bomo v okviru
projekta »Vseživljenjsko učenje za ži-
vljenje« nadaljevali z našimi aktiv-
nostmi. V drugi polovici septembra
bomo izvedli dve motivacijski delav-
nici, in sicer prvo (z naslovom »Moj
poklic«) v četrtek 19. 9. 2013 ob 9. uri
v prostorih društva in drugo
(»Zaposlitveni razgovor«) v petek 27.
9. 2013 ob 16. uri v knjižnici Litija.
Podrobnosti in morebitne spremembe
bomo sproti  objavljali na naši spletni
strani http://www.mdi-litija-smart-
no.net in oglasni deski.

Naše aktivnosti

iznem tenisu, ki je bil 4.6.2013, v
Logatcu so se udeležili tudi naši tek-
movalci.  Od štirih tekmovalcev so kar
trije osvojili kolajne. Območnega tek-
movanja v kegljanju  6.4.2013 v
Zagorju  so se udeležile 4 ženske tek-
movalke in 4 moški tekmovalci.  Janez
Belec je podrl dovolj kegljev in se uvr-
stil na državno prvenstvo v kegljanju,
kjer je v kategoriji  K5 zasedel  5.
mesto. Območnega tekmovanja v ba-
linanju 11.5.2013 sta se udeležili žen-
ska in moška ekipa. Obe ekipi sta
domov prinesli pokal za 2. mesto. V
spomladanskem obdobju pa sta dve
ekipi sodelovali v občinski ligi.

Ana Mohar

Zdravstveno predavanje
Sladkorna bolezen in štetje ogljikovih hidratov. Predavanje bo potekalo v    sredo,
18.9.2013 ob 17. uri v ZD Litija in ga bo vodila ga. Katarina Pekljaj, dip.med.ses.
Predavanja priporočamo vsem, tako diabetikom, kot ostalim, ki skrbijo za svoje
zdravje.
Okrevanje in šola diabetesa v Dolenjskih Toplicah
Sedemdnevno okrevanje, ki poteka od 3.11.2013 do 10.11.2013 osnovna tema
ponudbe za leto 2013 bo Trenirano srce zmore več. Primerna in redna telesna
aktivnost je namreč pomembna tako za vsakodnevno urejanje krvnega sladkorja
kot naložba v dolgoletno preventivo kroničnih zapletov sladkorne bolezni.
Osnovna ponudba vključuje:
- namestitev v dvo in enoposteljnih sobah hotelov Kristal ali Vital, polne penzio-
ne z varovalno prehrano za diabetike ± dve malici dnevno, 
- udeležencem programa bo tako na voljo širok izbor telesnih aktivnosti  
- tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne vadbe (hidrogim-
nastika, vaje v telovadnici, nordijsko hojo ali vodeni sprehodi),
- dnevno merjenje sladkorja,
- zdravstvena predavanja, vsebino prehranskih delavnic bomo dogovorili nak-
nadno.
Cena: 7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi:   
Hotel Vital: 343 EUR in Hotel Kristal: 352 EUR
Cene veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno (1,01 EUR na dan na
osebo). Doplačilo za 1/1 sobo je 8 EUR na dan. Vsi, ki bi želeli opravljati fiziote-
rapijo ali zdravniške preglede obveščamo, da se prijavit in dvignete napotnico oz.
delovni nalog pri svojem zdravniku       a okrevanje zbiramo do 19.10.2013.
Društvo prispeva rednim članom 40 EUR,podpornim članom pa 20 EUR,
razen tistim, ki so izkoristili že v spomladanskem okrevanju. Možnost plačila na
obroke.         
Socijalni program
Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o iz-
plačilu  mora biti priloga ob prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da
prispevka niste koristili v spomladanskem okrevanju. Avtobusni prevoz je organi-
ziran v obe smeri in je brezplačen v primeru najmanj 15 prijavljenih udeležencev.
Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola
V društvu bo merjenje 2.10.2013 od 8. do 10 ure. V Društvu upokojencev v
Šmartno bo merjenje 18.9.2013 s pričetkom ob 8. uri. Merjenje v trgovskem
centru KGZ Litija 16.10.2013 od 8. do 13. ure. Merjenje v trgovskem centru
KGZ Šmartno 23.10.2013 od 8. do 13. ure
Telovadba
S telovadbo pričnemo v mesecu oktobru in sicer v sredo 2.10.2013, v Športni
dvorani Litija  in potem vsak ponedeljek in sredo ob isti  uri. Udeleženke se pri-
javite v društveni pisarni, takrat vam bomo tudi sporočili uro pričetka telovadbe.
Ples
Na željo nekaterih članov in seveda priporočil diabetologov, saj je ples zelo pri-
merno gibanje za sladkorne bolnike, smo se v društvu odločili, da bi v mesecu
oktobru ponovno pričeli začetni in nadaljevalni plesni tečaj standardnih plesov,
pod strokovnim vodstvom plesne učiteljice. Tečaj je prilagojen starejšim udele-
žencem. V društveni pisarni dobite podrobne informacije o terminu, lokaciji iz-
vedbe in ceni, zato vas vabimo, da nas obiščete v društveni pisarni ali nas pokliče-
te po telefonu, do konca meseca septembra. Popestrite si jesenske in zimske dni
odvisno od prijav in zaplešite z nami.
Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
V sredo 11.9.2013 nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in vodeno vadbo v baze-
nu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. Cena je 2 EUR na udeleženca. 

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavnosti v  septembru in oktobru
Ustvarjalne delavnice
Z delavnicam pričnemo v četrtek 3.10.2013 ob 17. uri v društveni pisarni.
Izdelovali bomo različne izdelke iz naravnih materialov,slikali na steklo in še
marsikaj, kar se bomo dogovorili sproti. Ustvarjali bomo  ob čaju, kavici in prijet-
nemu klepetu. Vabimo vas, da svojo kreativnost delite z nami, hkrati pa se boste
morda naučili kakšnih novih tehnik ustvarjanja in tako četrtkove večere preživeli
koristno in ustvarjalno.
Pohodi
Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj z člani MDI vsak četrtek organizira-
mo pohode na naše vrhove v naši bližnji in daljni okolici. Zbor je ob 8. uri pred
društveno pisarno. Zaradi organizacije prevoza, se prijavite v društveni pisarni do
ponedeljka do 11. ure. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na
lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi. Za pohode izven občin bo pri-
java potrebna vsaj teden dni pred pohodom in bo minimalen prispevek odvisen
od števila prijavljenih plačati ob prijavi.
Seznam pohodov: pohod vodi: prevoz:
19. 9. 2013 Vače- Viderga- Kandrše Božo Čertalič
26. 9. 2013 Soriška planina Lojze Hauptman avtobus
3. 10. 2013 Brestanica Ivan Lamovšek vlak ob 7. uri
10. 10. 2013 Štanga- Janče Božo Čertalič
17. 10. 2013 Reke- Ostrež Ivan Lamovšek
24. 10. 2013 Bukovica- Javorje- Viš. Grm Božo Čertalič
Za pohod na Soriško planino in Bohinj ( če bo zanimanje večje ) bo organiziran
avtobusni prevoz, zato rabimo prijave najmanj teden dni pred odhodom z obvez-
nim plačilom akontacije v višini 10 €. 
Kopanje v Dolenjskih Toplicah
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih v bazenih
Lagune Wellnes centra Balnea s temperaturo vode 28 stopinj Cezija ali v termal-
nih vrelcih tik nad izvirom termalnega vrelca, s temperaturo vode 36 stopinj
Cezija v hotelu Vital. Cena karte je 8 EUR, vsak član pa jih lahko kupi 10, do
30.9.2013. V kolikor bo zanimanje ( vsaj 15 udeležencev ) vam v društvu organi-
ziramo tri urno kopanje z malico in prevozom za ceno 12 EUR.
Dohodnina
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko na-
menite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je
obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da
bo naše delovanje programsko še bogatejše. Obrazce za 0,5% dohodnine lahko
dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim članom
ali prijateljem. Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 
Plačilo članarin
Članarina za leto 2013 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se
vam najlepše zahvaljujemo. 
Razno
Za nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite morebitne spre-
membe vaših podatkov (npr. menjava naslova,..), prav tako pa prosimo vse, ki
imate elektronsko pošto /e-mail/, da nam le-to sporočite, da vam bomo lahko
obvestila pošiljali po e-pošti.
Naročanje lističev
Pri prvem naročanju prinesite aparat s seboj! Zaradi kvote, ki jo moramo imeti
pri naročilu bomo naročali lističe: September naročilo do 13.9.2013, prevzem v
sredo 18.9.2013 in oktober naročilo do 11.10.2013, prevzem v sredo 16.10.2013.
Še vedno je možna brezplačna  menjava merilnikov. Vsi, ki imate merilnike za
sladkor, ki so stari ali v okvari le te lahko prinesete v društvo in vam jih bomo
brezplačno zamenjali z novimi merilniki. Po društvenih cenah imamo še veno na
zalogi knjige o sladkorni bolezni tipa 2 in zdravi prehrani.
Uradne ure
Uradne ure v društveni pisarni so v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure. V torek,
četrtek in petek ni uradnih ur – razen za naročila lističev.

Rudolfa Pogačar in Sonja Čerčinovič

V društvu v spomladanskem in jesen-
skem času vsak četrtek organiziramo
skupne vodene pohode za naše člane
in člane MDI. Tudi 27.6. je bilo tako,
zato smo se odločili, da se odpravimo
na Primorsko in obenem opravimo
tudi krajši pohod po Riklijevi poti.
Vodil nas je g. Lojze Hauptman, ki je
za ta dan skrbno pripravil celodnevni
program, sestavljen iz petih destina-
cij: Slovenijo smo zapustili na
Fernetičih, nadaljevali pot po avtoce-
sti v smeri Trsta in na izhodu
Prosecco smo se napotili do svetišča
na Vejni – Tempel Maria Madre e
Regina. Svetišče je neverjetna, mogo-
čna a hkrati preprosta zgradba, ki s
svojo veličino stoji nad Trstom in nad
njegovim čudovitim zalivom, ponuja
nam prekrasen razgled, ki se z zgor-
nje ploščadi odpira na brezkončno ši-
rino morja od Ogleja, prek
Miramara, pa do Pirana, ki v enem
samem pogledu zaobjame italijanske,
slovenske in hrvaške bregove sever-
nega Jadrana. Riklijeva pot se začne
ob odcepu prometnice Divin/Duino/
- Sesljnskem/Sestian/. Kraja povezu-
je dva kilometra dolga pešpot po
skalnem robu nad morjem. Za nami
je ostal Devinski grad, uzrli pa smo
tudi pečino z razvalinami starega
gradu. Nadaljevali smo pot do naselja
Šivan, kjer izvira reka Timava, katera
je najkrajša italijanska reka saj je
dolga samo 2 kilometra. Timava pri-
vre na površje v treh izvirih in se
kmalu za  tem, pri Ribiškem naselju
izlije v morje. Na naši poti smo si
ogledali tudi presihajoče
Doberdobsko jezero in nadaljevali
pot po Vipavski dolini.
Najzahodnejši slovenski vrh v tem
grebenu je Cerje, kjer stoji spomenik
Braniteljem slovenske zemlje. Žal si
notranjosti mogočne zgradbe nismo
ogledali ker bi se zato morali pred-
hodno naročiti, nismo pa izpustili ču-
dovitega razgleda na Vipavsko doli-
no. Goriško, Čavan in Sveto goro. Po
zadnjem ogledu smo pot nadaljevali v
Dutovlje na kmečki turizem, kjer so
nas postregli z domačimi dobrotami.
Po prijetnem druženju in dobrem
razpoloženju smo se odpeljali proti
domu.

Izlet na
Primorsko

Športne dejavnosti v MDI
V današnjem svetu postaja zdravje ena izmed najpomembnejših človekovih vrednot.
Gibanje je ena od osnovnih človekovih potreb. Šport je pomembna dejavnost družbe in del
splošne kulture. 
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DPM LIŠ na kmečkih igrah
V nedeljo, 23. junija, so na Gradiščah (Dole pri Litiji) potekale regijske kmečke igre, ki jih je
organiziralo Društvo podeželske mladine Hribci.

Za uvrstitev na državne kmečke igre se je potegovalo 7 šestčlanskih ekip razli-
čnih društev podeželske mladine iz regije Ljubljana z Zasavjem: DPM LIŠ 1,
DPM LIŠ 2, DPM Moravče, DPM Hribci, DPM Velike Lašče, DPM Kalček
in DPM Blagovica. Ekipe so se pomerile v petih različnih igrah. Že tradicional-
no je prva igra košnja, kjer morajo kosci čim hitreje in čim bolj čisto pokositi iz-
žrebano parcelo. Nato pridejo na vrsto grabljice, ki morajo ravno tako čim hitreje
in čim bolj čisto pograbiti ter narediti kopico na začetku parcele. V tretji igri so
tekmovalci pobirali krompir. Trije tekmovalci so z zavezanimi očmi po vseh šti-
rih iskali krompir po označenem polju in ga prinašali v zaboj, eden pa jih je pri
tem usmerjal. Ostala dva tekmovalca sta s skakanjem v vrečah prenašala krom-
pirje iz enega zaboja v drugi. Četrta igra je bila poimenovana prenašanje in razbi-
janje jajc. Seveda nismo prenašali pravih jajc, ampak so bili ti nadomeščeni z vod-
nimi balončki. Pet članov ekipe je moralo preko poligona prenašati vodne ba-
lončke, ki jih je zadnji član ekipe razbijal v merilno posodo, merila pa se je količi-
na vode. Tekmovalci so morali brez pomoči rok ujeti balončke z usti v posodi
polni vode in balončkov ter jih prenašati preko poligona v posodo na startu.
Zadnji igra je bila igra presenečenja, za katero ekipe izvedo šele na samem prizo-
rišču. Tokrat smo se pomerili v vlečenju vrvi. Po koncu iger je sledila pogostitev
in zabava z ansamblom Slučaj. Ekipa DPM LIŠ 1 je osvojila odlično tretje
mesto, ki smo si ga delili z ekipo DPM Velike Lašče, ekipa DPM LIŠ 2 pa šesto
mesto. Zmago so slavili domačini, drugo mesto pa je zasedla ekipa DPM
Kalček. Tako smo si priborili sodelovanje na državnih kmečkih igrah, kamor se
uvrstijo prve štiri ekipe iz naše regije. Ekipo DPM LIŠ 1 so sestavljali Peter
Dobravec, Miha Biaggio, Sandi Slapničar, Robi Maren, Janja Končar in Petra
Firm, ekipo DPM LIŠ 2 pa Aleš Šinkovec, Marko Firm, Martin Tori, Luka
Berčan, Romana Pangeršič in Saša Biaggio. Državne kmečke igre so potekale 6.
julija na Slomu pri Ponikvi in so bile že kar šestindvajsete po vrsti, hkrati pa šeste
mednarodne, saj sodelujejo tudi ekipe iz tujine. Prireditev, ki je za mlade podeže-
lane pravi praznik, se je pričela že sredi dneva. V igrah se je pomerilo 24 ekip iz
Slovenije, pridružila pa se nam je še ena iz Madžarske. Igre so bile enake kot na
regijskih kmečkih igrah, le igra presenečenja je bila druga. Tokrat so tekmovalci
morali odnesti senene bale na označeno mesto, nato pa z lestvijo vijugati med
balami do konca poligona ter pospraviti bale nazaj na start. Po končanih igrah je
sledila še predstavitev regij, kjer je morala vsaka regija predstaviti star kmečki
običaj. Predstavitvi je sledila zabava z ansamblom Petka z družbo iz vse Slovenije
ter podelitev priznanj. Ekipa DPM LIŠ, ki so jo zastopali Peter Dobravec,
Gregor Dobravec, Aleš Šinkovec, Robi Maren, Janja Končar in Petra Firm, je os-
vojila 16. mesto. V predstavitvi regije smo zasedli osmo mesto.  

Petra Firm

Mali in veliki srpan v Domu Tisje
Poletje je sinonim za druženje, zabavo na prostem in nabiranje prijetnih spominov. Z različni-
mi aktivnostmi krepimo medsebojne vezi, ki nam omogočijo obilo razvedrila in sprostitve ter
ponudijo priložnost spoznati nove ljudi. Praznovanje rojstnega dne ne mine brez prijetne
družbe sorodnikov , prijateljev, sladkih dobrot, žlahtne kapljice in najljubših napevov.

Prostovoljci z različnimi talenti prina-
šajo svežino in obogatijo slavje. Piknik
je brezskrbno poletno razvedrilo.
Najpomembnejši člen vsake zabave so
ljudje dobre volje. Mesni piknik pod
kozolcem je s srečelovom, dobro
hrano in družabnimi igrami presegel
pričakovanja osemdesetih stanovalcev
in svojcev.

Dom Tisje - v prihodnosti dve enoti
Dom Tisje je javni socialnovarstveni zavod, ki letos beleži  že 67. obletnico svojega delovanja.
Že to nam pove, da so objekti, v katerih izvajamo dejavnost, stari, in ne ustrezajo več standar-
dom, ki jih zahteva država za izvajanje naših storitev.

Če se ozrem samo na obstoječe objek-
te: graščina je bila zgrajena pred 1578
letom za takratne lastnike, večkrat je
bila sicer prenovljena,vendar zaradi
varovanja kulturne dediščine večji po-
segi v objekt niso dovoljeni, torej pro-
stori naši dejavnosti ne ustrezajo. Oba
novejša objekta, večji, kjer je namešče-
na večina stanovalcev,  je bil zgrajen
1976 leta, manjši objekt, v katerem je
bila uprava, rehabilitacijska dejavnost
(fizioterapija in delovna terapija) in
nekaj sob za stanovalce, so zgradili
leta 1982. Tehnični standardi so bili
takrat drugačni kot so danes pa tudi
domov je bilo veliko manj, zato so bili
uporabniki nameščeni  tudi v več-po-
steljnih sobah, marsikdaj je zaradi po-
večanega povpraševanja po storitvah
nastajala prostorska stiska. Stanovalci
so prihajali v dom v boljši fizični kon-
diciji, bili so bolj gibljivi, imeli so manj
kroničnih bolezni in okvar oziroma so
jih pestile drugačne zdravstvene teža-
ve kot današnje. Na neustrezne bival-
ne razmere smo vrsto let opozarjali
vse pristojne, predlagali smo tudi reši-
tve, saj smo ministrstvu za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti
(v nadaljevanju - ustanovitelju) poslali
več predlogov s projekti, da bi dom
prenovili in uredili uporabnikom bolj-
še bivalne pogoje. Leta 2007 nam je
socialna inšpekcija izdala odločbo po
kateri bi moral Dom Tisje  zagotoviti,
da ne bo sprejemal novih uporabnikov
storitve v tri in več posteljne sobe do-
kler tedanjim in novim uporabnikom
storitve ne bi zagotovili predpisanega
bivalnega standarda, vse ukrepe pa bi
moral dom izpolniti do 31. 12.2007.
Po naši pritožbi je bila odločba odpra-
vljena, vendar je bil določen nov rok
do leta 2011. Dom je zato odkupil
parcelo za novogradnjo, naš ustanovi-
telj je pridobil  gradbeno dovoljenje,
občina Šmartno pri Litiji pa je spreje-
la nov OPPN za to področje, zgradili
smo čistilno napravo. Gradnja naj bi
se začela v letu 2010, vendar do reali-
zacije načrtov ni prišlo. Vzrokov je

bilo več, med najpomembnejšima sta
gospodarska kriza in gradnja objekta
za domsko varstvo v Litiji. 
O izvajanju naših storitev smo se več
let pogovarjali s predstavniki Občine
Litija in SVC d.o.o., ki so želeli, da
tudi na območju Litije deluje dom za
starejše. Želeli smo, da bi v matičnem
domu zmanjšali število namestitvenih
mest, z novim objektom poleg obsto-
ječega doma bi pridobili sodobne pro-
store za domsko varstvo, z manjšo
enoto v Litiji pa bi zagotavljali dom-
sko varstvo tudi tistim občanom, ki bi
želeli živeti v domu, sredi mesta. V
letu 2009 smo pogovore prekinili, ker
so bili pogoji najema objekta v Litiji
za naš dom nesprejemljivi, saj bi viso-
ka cena najema pomenila tudi visoko
ceno oskrbnega dne za uporabnike. 
V letu 2011 so nas predstavniki usta-
novitelja obvestili, da zaradi pomanj-
kanja sredstev ne morejo zagotoviti
sredstev za izgradnjo novega objekta v
Črnem Potoku in nam svetovali, da
prevzamemo novo enoto v Litiji.
Povezali smo se zopet s predstavniki
SVC d.o.o. kot investitorjem in pred-
stavniki občine Litija in začeli z dogo-
vori o najemu enote z 91 namestitve-
nimi mesti. V letošnjem letu je Svet
doma Tisje sprejel besedilo predlaga-
nega Elaborata o ustanovitvi nove
enote v Litiji, pozitivno mnenje k ela-
boratu je dal tudi ustanovitelj. Sedaj
potekajo pogovori o pogojih najema
oziroma najemni pogodbi, saj naj bi
del sredstev najema subvencionirala
občina Litija. Dom Tisje bo moral v
naslednjih letih zaradi neustreznih bi-
valnih pogojev zmanjšati kapaciteto v
obstoječih objektih za 72 mest, le te
bo nadoknadil z najemom enote v
Litiji. Tako bo matičnemu domu po
odprtju enote v Litiji ostalo 121 po-
stelj, nova enota bo imela 91 postelj,
skupna kapaciteta doma Tisje bo 212
namestitvenih mest. Pogoji bivanja
bodo ustrezali zahtevanim tehničnim
standardom, saj bodo v matični enoti

le eno in dvoposteljne sobe, prav tako
tudi v enoti v Litiji. V novi enoti bo
življenje stanovalcev in delo zaposle-
nih organizirano v šestih gospodinj-
skih skupinah ( brez centralne kuhi-
nje). Gre za enega izmed sodobnih
modelov, ki ustvarja podobo družine
in družinskega življenja, kot so ga sta-
rostniki vajeni doma. 
Varianta brez najema enote v Litiji bi
pomenila za dom iskanje partnerja
(dom) v bližnji okolici, ki bi bil pri-
pravljen prevzeti naš dom kot svojo
enoto. Dom s tako nizko kapaciteto
(121 postelj) ekonomsko ne bi bil
uspešen, zmanjšati bi morali tudi šte-
vilo zaposlenih delavcev (35).
Obstoječe objekte na sedanji lokaciji
bo v prihodnosti še potrebno obnovi-
ti. Trenutno potekajo gradbena dela
na objektu bivše uprave in gradnja
prizidka z novim dvigalnim jaškom,
tako da bomo pridobili 16 postelj v
eno in dvoposteljnih sobah, v treh eta-
žah, objekt bo urejen kot gospodinj-
ske skupine. Objekt prenavljamo zato,
ker moramo stanovalce, ki imajo teža-
ve zaradi demence, preseliti v druge
prostore, prostori v gradu ne ustrezajo.
V prihodnjem letu načrtujemo še pre-
novo mansarde v osrednjem objektu. 
Dom Tisje načrtuje, da bo del svojih
sredstev namenil nabavi in montaži
opreme za enoto v Litiji, v kolikor
bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji
med ministrstvom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
SVC d.o.o. in občino Litija. V nasled-
njem letu nas čaka vrsta organizacij-
skih novosti, saj se bomo morali orga-
nizirati povsem na novo zaradi dela v
novi enoti. Del zaposlenih bo svoje
delovne naloge opravljal v matičnem
domu v Črnem Potoku (60%), del pa
v novi enoti v Litji (40%). Zaradi po-
večanja kapacitete bomo v prihodno-
sti morali zaposliti še nekaj delavcev,
vendar bo to zaposlovanje potekalo
postopoma, glede na zapolnitev na-
mestitvenih mest v novi enoti.
Predvidevamo, da bo enota v Litiji za-
čela delovati spomladi 2014. Sedež
doma Tisje ostaja tudi v prihodnosti
na obstoječi lokaciji v Črnem Potoku.

Vida Lukač
direktorica Doma Tisje

Glasba hrani in zdravi dušo. Zven
melodije, ustvarjen z delom spretnih
rok violinistke, je blagodejno vplivala
na razpoloženje stanovalcev.
Violinistka Merian prihaja iz Irske in
je v okviru Mladinskega centra Litija
popestrila poletne četrtke in nam raz-
krila obsežen razpon svojega talenta. 
Kakovostno sodelovanje  posamezni-
kov se med drugim kaže ob igranju
družabnih iger. Tekmovalni duh in
timsko sodelovanje stanovalcev in
svojcev je vsako sredo postavljeno
pred izziv. Zabavamo se v duhu nače-
la:  važno je sodelovati in ne zmagati.
Po koncu igre se vedno prileže hla-
den, nekaterim pa tudi topel napitek.
Na novo urejena terasa ob vhodu
doma ponuja stanovalcem prijetno
zavetje  in miren prostor za počitek,

V gospodinjski skupini  stanovalci z
veseljem sodelujejo in ustvarjajo ob-
čutek domačnosti. Z drobnimi opra-
vili se krepi vključenost in pripadnost
ter povečuje osebno  zadovoljstvo. 

klepet ter druženje ob zeleni in razc-
veteli okolici doma. Sladoled je izred-
no priljubljen način osvežitve, zato
smo v bližini doma pod zavetjem ko-
zolca priredili Sladoledni piknik.
Dobra volja, družabne igre  ter znane
viže, zaigrane na harmoniko so ustva-
rile prijetno popoldne.Tudi tokrat se
nam je poleg svojcev in zaposlenih
pridružil desetletni Anže, pravnuk
stanovalke, gospe Ane Kokalj, katere-
ga virtuoznost bo ostala v prijetnem
spominu vseh prisotnih.

Pestra paleta okusov, barv in spomi-
nov nas spremljajo, ko hitimo novim
doživetjem naproti in ob tem včasih
pozabimo na veliko vrednost, ki nam
jo ponujajo ljudje okoli nas. Ob izteku
poletja prihaja novo obdobje, kjer
kljub nižjim temperaturam ne smemo
pozabiti na lepo besedo, gesto in hva-
ležnost do ljudi, ki nas spremljajo na
poti življenja. 

Renata Ozimek

Oba sta prihajala iz velikih družin; pri
Štefki je bilo 11 otrok, pri Jožetu 10.
Ker sta bila vajena skromnega življe-
nja, pravega družinskega vzdušja in
otroške razposajenosti, sta si tudi
sama pričela ustvarjati družino in
skromen dom v centru Šmartna,
kamor sta se preselila leta 1969. Kakor
marsikje v teh časih, je tudi
Zadražnikovo družino zaznamovala
poleg mnogih žrtev tudi skromnost,
pridnost in poštenost, ter vera v Boga.
V pogovoru z jubilantoma mi je g.
Jože med drugim zaupal tudi: »…V
življenju sva se z ženo vsak večer po-
sebej zahvalila za vse prejeto in za

50 let skupnega življenja
Bilo je pred 50. leti, ko sta si v župniji Primskovo na Dolenjskem pred Bogom obljubila zakon-
sko zvestobo Štefka in Jože Zadražnik.

opravljeno delo, a obenem prosila za
boljši in uspešnejši jutri, ter se vedno
znova v družini trudila za dobro po-
čutje, slogo in razumevanje…« Danes
sta še kako ponosna na svoje štiri
otroke, ter na 6 vnukov, kateri ju imajo
radi in se radi vračajo na dom, ter pri-
skočijo na pomoč, tudi pri vinograd-
ništvu, s katerim se jubilanta Štefka in
Jože tudi ukvarjata. Z zunanjo sloves-
nostjo sta obhajala poročni jubilej v
šmarski cerkvi soboto, 8. junija, v
krogu svojih najdražjih otrok, vnukov,
prijateljev in znancev. Sv. mašo in
obred zlate poroke je vodil šmarski
župnik g. Janez Kvaternik, ki je v na-
govoru poudaril, da ljubezen napravlja
ljudi za srečne, jih združuje in obliku-
je; s pozitivnim razmišljanjem in upo-
števanjem razlik v odnosu pa pride do
medsebojnega ravnovesja. Dobrih in
iskrenih želja izrečenih ta dan zagoto-
vo ni manjkalo, naj pa sporočilo njune
življenjske zgodbe »ujamejo« še kak-
šna ušesa, da bo bilo še več uspešnih in
plemenitih zakonov. 

Uroš Pušnik
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Aktivnosti
društva
upokojencev
Zgodilo se je …
V počitniških mesecih upokojenci
nismo počivali. V juniju smo imeli
dva rekreacijska pohoda v šmarsko
okolico (Bogenšperk, Zelenec pri
Gradišču), ogledali smo si Verdijevo
»Traviato« v ljubljanski Operi in
izvedli popoldanski izlet na
Dolenjsko. Bili smo v Trubarjevi
rojstni hiši na Rašici in v
Rokodelskem centru v Ribnici,
obiskali pa smo tudi dolgoletnega
litijskega župnika Antona Masnika,
ki zdaj župnikuje v Velikih Poljanah
nad Ortnekom. S pohodniki smo se
še povzpeli na Planinico nad
Begunjami na Gorenjskem, naše
balinarke pa so sodelovale na
regijskem tekmovanju v balinanju, ki
je potekalo v Litiji in med sedmimi
ekipami zasedle tretje mesto. Člani
odbora pa smo v tem mesecu obiskali
naše člane v domu Tisje in čestitali
Alojziji Lekan ob njeni stoletnici. V
juliju smo bili na dveh rekreacijskih
pohodih (Rakovnik, Slatna, Preseka)
in izvedli naš prvi celodnevni izlet v
Logarsko dolino, kjer smo si ogledali
znamenitosti Solčave in se povzpeli
do slapu Rinka, kosilo pa smo imeli
na 1145 m visoki  Klemenškovi
domačiji. Sredi meseca smo si v
letnem gledališču na Studencu
ogledali igro »Butalci«, z veziljami pa
smo obiskali 51. čipkarski festival v
Železnikih. Dejavnosti v tem
počitniškem mesecu smo sklenili s
piknikom na vrtu gostilne »Maček«.
V avgustu smo izvedli dva
rekreacijska pohoda v okolico
(Škratova dolina, Jazbine), na najbolj
vroč dan v letu pa smo se z
avtobusom zapeljali na Vršič, kjer
smo se razdelili v dve skupini.
Vzdržljivejši pohodniki so se
povzpeli na Slemenovo Špico, z
ostalimi pa smo obiskali kočo pri
izviru Soče in Tičarjev ter Poštarski
dom na Vršiču. Znova smo se sešli v
Erjavčevi koči, kjer smo imeli malico.
Na poti domov smo se ustavili še pri
Ruski kapelici in občudovali
Ajdovsko deklico. Avgustovske
dejavnosti smo sklenili s piknikom v
Jablaniškem potoku na kmetiji
Bancerl. Sekcija Nove korenine
Primskovo je izvedla v juniju
poldnevni izlet v neznano, julija je
imela piknik pri lovski koči v
Zagriču, v avgustu pa so se odpravili
na izlet z vlakom. V počitniških
mesecih se Šmartinke in vezilje niso
sestajale.
Napovedujemo …
O naših akcijah v septembru in
začetku oktobra vas bomo seznanjali
sproti, največ s plakati, pa tudi po
telefonu.

Boris Žužek

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,

šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

Ob boleči izgubi naše drage žene, mami in babi

AMALIJE ZADRAŽNIK
(1930 - 2013)

rojene Strmec, z Ježnega vrha
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in vsem, ki ste bili v težkih in bolečih

trenutkih z nami in nam pomagali. Hvala za stiske rok, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala tudi vsem, ki ste našo mami pospremili na zadnje počivališče na Primskovo. Posebno lepo se zahvalju-
jemo osebju UKC Ljubljana, Domu Tisje, negovalkam Doma Tisje, ki so materinsko skrbele za bolno mami,
patronažni sestri Tini Berčon za skrb in nego na domu, župniku prof. Pavlu Spornu, pevcem, pogrebni službi

Perpar ter Marinki Vidgaj in Tatjani Selan za ganljive besede slovesa.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: mož Vinko, hči Amalija in sin Vinko z družino

ZAHVALA

Malo več kot dve leti
je minilo,
A naše oko se 
še ni posušilo.
Toda skupne trenutke
skrbno v srcu nosimo
In tvoje delo nadaljujemo.
Cvetje na grobu
naj ti samoto popestri,
Upamo,da nekoč se zopet
snidemo vsi.

Pogrešamo te žena Suzana in otroci Urša, Lea in Max !

Hvala vsem, ki se ga ob grobu ali ob kakšni drugi priložnosti spominjate in molite zanj!

V SPOMIN

0172013

MATIJA KEPA
Ježce 2, Šmartno pri Litiji

0272013

Kogar imamo radi,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

Ob boleči izgubi
dragega moža, očeta, dedka, pradedka in brata

MIHAELA SELANA
po domače Kumplarjevega Mihata iz Mišjega dola 8, Primskovo na Dolenjskem,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste se od njega v tako velikem
številu poslovili na njegovem domu in ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku. Hvala za darovano cvetje,
sveče, sv. maše, za darove cerkvi Sv. Lucije in izrečene besede tolažbe ob najtežjih trenutkih slovesa. Zahvala
velja tudi župniku, g. prof. Pavlu Špornu za lepo opravljen obred sv. maše ter ga. Marinki Vidgaj in ga. Petri

Kovačič Pancar za izrečene besede slovesa ob odprtem grobu. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala.

Dragi mož, dragi ata, dedek, pradedek in brat, pogrešamo te. Za tabo je ostala velika praznina.
Ostali pa bodo spomini na vse prijetne trenutke, ki smo jih preživeli s teboj.

Ohranili te bomo v lepem spominu. Počivaj v miru. 
Žalujoči: žena Slavka, otroci Miha, Darinka, Slavka, Janko in Rajko z družinami, bratje in sestre ter vsi sorodniki

ZAHVALA

0372013

V 77. letu nas je zapustil

LUDVIK ČERNE
(1937 - 2013)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, rože in sveče.
Hvala župniku g. Pavlu Spornu za opravljeno pogrebno mašo in pogreb,

poslovilne besede, ki jih je v imenu kraja prebrala Tatjana Selan ob odprtem grobu in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi žalujoči

ZAHVALA

0472013

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,

najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.

(Mila Kačič)

Mnogo prezgodaj in za vedno je zaspala
naša ljuba mami, babi in tašča

MARTINA POŽEK
rojena Mumelj

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in našim sodelavcem za podarjeno cvetje in sveče
ter za spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala tudi dr. Milojki Juteršek, Miji Loc in župniku g. Andreju Rovšku

za nesebično in človeško pomoč ter podporo v težkih trenutkih.

Hvala, draga mami, za življenje, za pot...

Tvoji Karmi, Sašo, Aljaž, Maks, Matic, Jani in Saša

ZAHVALA

0572013

Ni več trpljenja, ne bolečine.
Življenje je trudno, končalo svoj boj.

(Simon Gregorčič)

Ob boleči izgubi
našega dragega moža, ata, tasta in brata

ANTONA PERMETA
(22.12.1944 - 11.8.2013)

iz Velike Kostrevnice

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in ostalo pomoč. Še posebej se zahvaljujemo osebju ZD Litija, dr. Pajntarju,

patronažni sestri Tini, g. župniku, Radu Jesenšku za lepe besede ob slovesu ter pevcem za zapete pesmi.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Mari, sinova Borut in Simon z družinama

ZAHVALA

0672013

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Tiho in nepričakovano nas je zapustila
draga mama, babica in prababica

ALOJZIJA LOKAR
rojena Grum iz Zavrstnika

(1930 - 2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče,
pisna in ustno izrečena sožalja, pomoč in podporo. Lepo se zahvaljujemo Patronažni službi ZD Litija za skrb

in prijaznost. Hvala PGD Zavrstnik za pomoč, hvala pogrebni službi, g. župniku, pevcem in trobentaču,
ki ste poskrbeli za lepo slovo ter ga. Veri Žlabravec za ganljive besede slovesa.

Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

0772013

BOGOMIR  JERE
(8.11.1933 - 13.8.2003)

Šmartno pri Litiji

Mineva 10. let odkar si odšel od nas.

Vsi njegovi

V SPOMIN

0872013

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 
Dom Tisje -  September

Vsako sredo, ob 16. uri, v domski jedilnici igranje dru-
žabnih iger.
Sreda, 18. 9. OB 16. uri, v domski jedilnici, potopisno
predavanje »Pariz po dolgem in počez«. Predstavil ga
bo g. Tomaž Mittoni.
Četrtek, 19. 8., ob 13. uri,  Balna ura v knjižnici »Ob po-
toku« z višjo knjižničarko go. Aleksandro Mavretič.
Skupine za samopomoč:
ZARJA – Vsak ponedeljek  ob 13. uri.
TRIMČEK – torek ob 14. uri.
NAGELJ, LOKVANJ, VRTNICE v sredo ob 14. uri.
TROBENTICE  - vsak drugi četrtek 13. do 15. ure.
Vsako soboto sv. maša v domski jedilnici, ob 13.30.
Možnost za sveto spoved in sveto obhajilo.

V 85. letu nas je nenadoma zapustila

JOŽEFA PTIČEK
(1928 - 2013)

Ob nenadni izgubi mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje. Posebej hvala ekipi urgentne medicine ZD Litija z zdravnikom dr. Klemnom

Lipovškom za vso pomoč in tolažbo ob boleči izgubi. Hvala župnikoma za pogreb z mašo
in poslovilne besede, ki jih je v imenu krajanov ob grobu izrekla Petra Pancar.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerka Lučka z družino, vnukinja Tinka z družino ter pravnukinji Mateja in Alenka

ZAHVALA

0972013
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DOGODKI

Kulturni utrinki iz Štange
Že nekaj časa je  minilo od koncerta,
ki so ga konec maja, že drugo leto za-
povrstjo pripravili oz. izvedli pevke in
pevci mešanega zbora iz Štange, pod
strokovnim vodstvom ga. Rahele
Sinigoj.Rdeča nit letošnjega koncerta
je bila slovenska popevka. Zapeli so
nam tiste stare, zimzelene popevke,ob
katerih smo se malo starejši spomnili
naše mladosti,  zaljubljenosti, trapa-
rij….  Koncert so na začetku popestri-
li mladi glasbeniki, ki so se v prete-
klem šolskem letu učili prvih korakov
v svet  igranja glasbil in petja. Pokazali
so nam, kaj vse so se naučili pri urah
neumorne učiteljice ga. Rahele
Sinigoj.Prav prijetno je bilo spremljati
njihove nastope. Še za večjo pestrost
koncerta sta poskrbela Ivonne
Doblekar Kreuzer in Janez Marn, ki
sta z bobni in bas kitaro spremljala

vokalni del koncerta. Veliko nas je
takih, ki se radi udeležimo kakšnega
koncerta ali kakšne druge kulturne
prireditve, saj nas dogajanje na odru
sprosti in v nas prebuja lepe občutke.
To smo ta večer lahko doživeli. V ne-
deljo, 16. rožnika je bilo v Veliki Štan-
gi, ob godu farnega zavetnika sv.
Antona Padovanskega, žegnanje ali
proščenje, ki privabi veliko romarjev
od blizu in daleč naokoli. Ne samo že-
gnanjska, sončna, že kar malo vroča
nedelja, ni bila vzrok za obisk Štange.
Kulturni dom v Štangi je bil obogaten
z raznovrstnimi  ročnimi deli. Na po-
budo naše krajanke, ga. Ivanke Marn,
je kar nekaj žensk iz štangarske žup-
nije, razstavilo svoje izdelke, ki so na-
stali pod njihovimi spretnimi prsti.
Lahko smo si ogledali prave umetni-
ne vezenin  v tehniki rešilje, kvačka-

nja,tkanja in gubelinov . Ogledali smo
si še nekatere druge izdelke, iz razli-
čnih materialov, ki so bili ravno tako
unikatni. Poleg čudovitih vezenin, je
bil del razstave namenjen tudi pecivu.
Občudovali smo čudovito in zanimi-
vo oblikovane  pečene sladke dobrote.
Nekatere so bili tako prepričljivo, na-
tančno  narejene, da je marsikaterega
obiskovalca zamikalo, da bi malo po-
tipal in pokusil, če je res iz testa in
pečen ali pa je narejen iz  umetne
mase. Ja, lepa nedelja je bila. Saj marsi-
kdo od nas ni vedel, da v naši najbližji
soseščini obstaja toliko mojstric,ki
znajo s svojimi rokami, marljivostjo in
vztrajnostjo, ustvariti tako čudovite iz-
delke. Razstava je bila več kot uspešna,
saj si je za tako majhen kraj ogledalo
zelo veliko ljudi. Čestitke!

Romana Doles Čož

Lila
Čas počitnic in dopustov likovnikom ni pri-
nesel kaj dosti počitka, saj so bili zelo
ustvarjalni. 

V nedeljo, 25. avgusta  je bila na tradi-
cionalnem Vaškem dnevu odprta raz-
stava Ex tempore Vače 2013, ki je na-
stala v majskem srečanju likovnikov
štirih občin. Razstavljajo: Relik
Trbovlje: Dragica Benčič, Majda
Drnovšek, Dražen Poje,  Emil
Škrbec; Liki Kisovec: Joži Flisek,
Marjan Jakopič, Berta Juvan, Mili
Vozelj, Olgi Vozelj; Šmartno pri Litiji
(Podgrad): Milan Poglajen; Lila
Litija: Nubia Anžel, Marko Begič,
Darja Bernik, Bregar  Hostnik
Marija, Miroslav Debelak, Igor
Fortuna, Nina Groboljšek, Gabrijela
Hauptman, Jelka Jantol, Danijela
Kunc, Marjeta Mlakar - Agrež, Joža
Ocepek, Tina Rozina, Milan Rudolf,
Katja Sladič, Pavel Smolej, Marija
Smolej, Anton Sveršina, Jelka Zajc. V
četrtek, 29. avgusta 2013,  je bila na
gradu Bogenšperk odprta  prva samo-
stojna  likovna razstava člana društva
Lila Igorja Fortune. V glasbenem pro-
gramu so nastopili člani
Tamburaškega orkestra Šmartno.
Prireditev je potekala v okviru
Grajskih večerov 2013. Razstava pri-
naša Igorjevo ljubezen do narave, do
vsega živega.  Na njegovih hiperreali-
stičnih delih so skoraj fotografsko
prenesene podobe  iz narave  na sliko,
poigrava se tudi z odnosom prostor -
forma in prostor barva. Igor Fortuna
je v letu 2012 prejel 1. nagrado na Ex
temporu Litija, katerega soorganiza-
tor je JSKD OI Litija. V torek, 17.
septembra  2013 bo ob 19. uri v
Knjižnici Litija  odprta regijska  raz-
stava Parafraze likovnih del, palimp-
sesti, citati, prisvojitve, tak je tudi na-
slov četrte državne  tematske razstave
Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti. V soboto, 21. septembra  2013
se bodo člani Lila odpravili na 5. Ex
tempore in odprti atelje Sladka Istra v
Kopru. Jesensko-zimsko izobraževa-
nje in redna srečanja članov Lila  in
Mala Lila se bodo začela v oktobru.
Vpis bo konec septembra v prostorih
Megličevega ateljeja.  Poleg Male Lile
bo za manjše otroke začela delovati
tudi Cici Lila.

Predsednica: Joža Ocepek

Že 26 leto sobiva v šmarski občini, razpet med Ljubljano in Malo Štango, zato je
res že čas, da ga bolje spoznamo. Včasih nam usoda nasproti pripelje človeka, ki
nas s svojimi talenti osupne. Marjan Leskovic po spletu okoliščin ni študiral na
likovni akademiji, je pa ustvarjal v poklicu, kjer so potrebne precejšnje ročne
spretnosti. A ljubezni do umetnosti ni nikoli povsem obesil na klin. Neumorno je
bral, prek 1300 knjig mu je dalo širino duha, ki jo premorejo le redki. Da vse na-
kopičeno znanje in modrosti ne bi šle v pozabo, je v letu 2001 izdal prvo knjigo
aforizmov, Marogaste misli. Tej so sledile še druge: Zabela, v letu 2003,
Odčepnik v letu 2004, Zapenjač v letu 2008, Strgača v letu 2012, Zakovice pa še
čakajo na izdajo. Prav vse, razen prve, so razdeljene na bolj ali manj podobna po-
glavja: Globoke, Zobarske, (Zdravniške), Pivske, Ženske in Moške. Knjige je
avtor opremil s fotografijami svojih del: slik, vitražev, kipov, drugih predmetov,
večkrat  so mu na pomoč priskočili kolegi slikarji. Živi in ustvarja sredi zelenega
gozda, kjer najde mir in ideje, kjer mu družbo delajo domače in divje živali, kjer v
zavetju gozdov premišljuje, kaj in kako bi nekaj novega ušpičil, kot je recimo ta,
da star avtomobil oblečeš v prazne pločevinke ljubljanske pivovarne, v čast letoš-
njega košarkarskega prvenstva v Ljubljani. In lahko smo prepričani, da ta nena-
vadna ideja ni zadnja in edina. Marjan Leskovic je človek, ki brez zadržkov skoči
s padalom, ki se udeležuje vseh mogočih tekmovanj v tujini, ki piše knjige in lju-
bezen do umetnosti deli s svojimi dragimi, soprogo Ljiljano in otrokoma in šte-
vilnimi prijatelji, ki so njun zeleni dom izbrali za zatočišče pred hrupom sodob-
nega sveta. Ki mimogrede spregovori v nekaj tujih jezikih, ki igra na 7 glasbil in
še marsikaj. Če drugi rečemo, da je kak dan prehitro minil, zanj je vsak dan pre-
kratek. V svoj svet likovnih in kiparskih del, v svet aforizmov vas bo popeljal na
literarno likovnem večeru v petek, 13. 9. 2013, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.
Prireditev posvečamo 10. letnici Občine Šmartno. 

Aleksandra Mavretič

Marjan Leskovic, umetnik v zavetju
štangarskih gozdov
Pravijo, da naših hrepenenj nikoli ne smemo prelagati na leta, ko bomo imeli dovolj časa. Ko
nas nekaj zanima, se moramo tega lotiti čim prej, saj življenje hitro mine, usoda je nepred-
vidljiva. Ustvarjanje, izpolnjevanje želja in hrepenenj »zdaj in  v tem trenutku«  zagotovo
velja za večplastnega umetnika, Marjana Leskovica. 

V  mesecu juniju, ko so bile poletne
temperature že zelo visoke, je ga.
Oksana povabila »Polžke« iz vrtca
Ciciban,  na tenis park As.  Tam so jih

Teniška urica na tenis parku As

V našem vrtcu se je tudi v času počitnic dogajalo marsikaj zanimivega. Otroci so
ustvarjali, se igrali z vodo, spuščali ladjice, imeli »šprickov« dan… Manj vroči
dnevi  in jutranji hlad pa so bili namenjeni sprehodom in različnim oblikam gi-
banja v prijetni senci na našem igrišču. Počitek in popoldansko igro so otroci
lahko nadaljevali v dveh igralnicah, ki smo jih na pragu našega poletja opremili s
klimatskima napravama. Čeprav so dnevi še prijetno topli se poletno vzdušje po-
časi poslavlja. Naše misli so že usmerjene v novo vrtčevo leto, ki se bo pričelo s
prvim septembrskim dnem. Po daljši odsotnosti otrok v poletnem času otroci
potrebujejo ponovno prilagajanje na življenje v vrtcu. Posebno pozornost pa
bodo seveda potrebovali otroci, ki v vrtec prihajajo prvič. Začetki so vedno nekaj
posebnega. Vznemirljivega. Na vsakem začetku nas prevzema mešanica strahu,
zaupanja, moči, veselja. Strah nas je vsega novega in neznanega, kajti vsak zače-
tek vedno pomeni tudi pot  v neznano. V vrtcu se bomo trudili, da bo ta pot
ustvarjalna, radoživa predvsem pa igriva. Zaposleni v vrtcu Ciciban želimo vsem
otrokom in njihovim staršem prijetno sodelovanje, zaupanje ter pomoč pri vseh
izzivih. Kajti izzivi nas ženejo vedno naprej; na nove poti, do novih ljudi in novih
spoznanj, ki bogatijo in dajejo smisel našemu življenju.

Mojca Dragar, pomočnica ravnatelja

Prijazen pozdrav iz vrtca Ciciban

NASTOPI IN DELOVANJE

MePZ Zvon Šmartno pri Litiji

Lansko sezono je naš zbor, ki ga vodi Marija Celestina,  zaključil precej delovno,
saj smo 31. maja 2013 gostovali v Lenartu, v Slovenskih Goricah, kamor nas je je
povabil naš rojak Franci Meke, ki tam živi in poje pri moškem zboru Obrtnik.
Zbor vodi Vesna Breznik. Domačini so nas prijazno sprejeli, koncert obeh zbo-
rov je potekal v prenovljeni in prostorni dvorani in je minil v prisrčnem vzdušju.
Obiskovalce je zelo navdušila zadnja, skupna pesem Slovenija, od kod lepote
tvoje, kjer so veselo prepevali z nami. Dva dni pozneje, 2. junija 2013, smo imeli
na gradu Bogenšperk prav poseben pomladni koncert. V goste smo povabili sku-

pino Petelinčkov iz vrtca Ciciban,
Šmartno in MePZ Avgust Pavel
Zveze Slovencev na Madžarskem iz
Gornjega Senika, ki ga vodi zboro-
vodja Ciril Kozar. Koncert je pričel
domači zbor, skupaj z otroki smo za-
peli Prelepa je ta šmarska fara in po-
želi velik aplavz. Vreme nam je pona-
gajalo, naš gostujoči zbor je vztrajal in
svoj del koncerta odpel kljub rosenju.
A koncert smo zaključili v
Valvazorjevi knjižnici, kamor nas je
pregnal dež. Gostje so bili z obiskom
zelo zadovoljni, pred koncertom so si
ogledali še šmarsko cerkev in grad.
Tretjo nedeljo v juniju se je Zvon ude-
ležil 44. Pevskega tabora v Šentvidu
pri Stični. Letošnji je potekal pod ge-
slom Sijaj, sijaj, sončece. Prepevati v
tolikšnem številu, pod milim nebom,
upati na dokaj lepo vreme, to je za nas,
pevce, nekaj posebnega. V povorki, ki
se je udeležimo vsako leto, prepeva-
mo, pevci vedno znova začutimo pri-
padnost zboru, kraju, naši domovini
in prav je tako. Organizatorji se vsako
leto zelo potrudijo, tudi to znamo ce-
niti. Lansko sezono smo zaključili z

izletom v Prekmurje, kjer smo obiska-
li oljarno, šunkarno in čebelarski
muzej. Seveda tudi družabnosti ni
manjkalo. Preživeli smo resnično lep,
nepozaben dan. In pričeli smo že z
novo sezono. Od 23. do 25. avgusta
2013 smo bili na pevskem vikendu v
domu CŠOD Lipa, Črmošnjice, kjer
smo pod vodstvom zborovodkinje
Marije Celestina, korepetitorjev
Mance, Marka in Mihe prepevali
nove pesmi in ponavljali, se naučili
marsičesa novega. Zborovodkinja
nam je predstavila program za sezono
2013/14, analizirali smo delo, prisluh-
nili predlogom, prepevali smo na koru
pri nedeljski maši v farni cerkvi, s
čimer smo zelo razveselili krajane in
domačega župnika. Radi pojemo,
trudi se vsak po svojih močeh, vztraja-
mo, radi se družimo, tkemo vezi prija-
teljstva, veselimo se nastopov, doma in
na gostovanjih in srečni smo, ker smo
v sredini junija lahko iskreno čestitali
naši zborovodkinji Minki, ki je za-
ključila zborovodsko šolo na
Konservatoriju v Novem mestu. 

Katarina Kragelj

zelo gostoljubno sprejeli lastniki Tenis
parka As, ki so jim odstopili igrišče ter
jih opremili s teniškimi majčkami.
Sledila je igra na teniškem igrišču.
Otroci so tekli, skakali, se igrali s teni-
škimi žogicami in loparji ter drugimi
pripomočki za igro. Prav vsak otrok je
uspel odbiti žogico z loparjem. Pravo
zabavo je predstavljal tudi tuš, s kate-
rim je ga. Oksana ohladila otroke.
Med igro so otroci imeli na voljo do-
volj tekočine ter tako telo ohranjali
pred dehidriranostjo. Na koncu pa je
sledilo še sladkanje s sladoledom.
Otroci so bili navdušeni, kar dokazu-
jejo tudi izjave na plakatu, ki visi na
tenis parku. Zahvaljujem se tudi star-
šem otrok, ki so pomagali pri izvedbi
ideje o teniški urici.

Maja Toplak Primc, dipl. vzg.

Septemberski dogodki v Knjižnici
17.9. ob 19. Uri – Knjižnica Litija: Likovna razstava JSKD OI Litija;
19.9. ob 19. Uri – Knjižnica Litija, predavanje Motnje hranjenja (Introspekta, 

predava Aleksandra Rožman) – Točka vseživljenjskega učenja.
20.9. ob 16. Uri – Knjižnica Litija: Delavnica Regijsko literarno srečanje

seniorjev, JSKD OI Litija.
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Zmaj direndaj je bil zelo navihan
zmaj, ki je imel službo na Zmajskem
mostu... Tako smo začeli spoznavati
naše glavno mesto Ljubljana. Poleg
tega smo spoznali tudi slovensko za-
stavo, risali zemljevid Slovenije, se po-
govarjali o znamenitostih našega
glavnega mesta. Skozi knjige in sliko-
vni material smo spoznavali različne
stavbe in si v knjigah tudi marsikaj za-
nimivega prebrali. V petek smo si po-
gledali še projekcijo  Znamenitosti
Ljubljane In mostovi, ter nestrpno ča-
kali sobotno jutro, da se odpravimo na
potep. Sončni žarki so nam že zjutraj
priklicali nasmeh na obraze, saj se
nam je po slabem vremenu obetal lep
in prijeten dan. Večina staršev z otroki
se nas je zbrala na železniški postaji v
Litiji, kjer smo vstopili na vlak in sku-
paj potovali do Ljubljane. Iz železni-
ške postaje smo se odpravili po
Miklošičevi ulici do Prešernovega
spomenika in naprej čez tržnico do
Zmajskega mostu. Nestrpno smo ča-
kali na vožnjo z ladjico po Ljubljanici.
Naša vstopna postaja je bila na
Mesarskem mostu, kjer smo se vkrcali
na dve ladjici. Peljali smo se pod
Tromostovjem, Ribiško brvjo, Šuštar-
skim, Šentjakobskim, Hradetskem in
Prulskem mostu do Grubarjevega ka-
nala, kjer smo obrnili in se vrnili nazaj
do Mesarskega mostu. Prijetna urica
na Ljubljanici, kjer smo videli veliko
zanimivosti, je hitro minila. Vsi smo
bili zadovoljni, otrokom pa bo izlet po
Ljubljanici še dolgo ostal v prijetnem
spominu.                                                                                                                         Melita Uštar

Družinski dan

Po dveh mesecih premora so učenci
OŠ Šmartno spet sedli za šolske
klopi. Nekateri prvič, nekateri zadnjič
v osnovni šoli. Z novim šolskim letom
pa se nadaljuje tudi program Zdrav
življenjski slog, katerega cilj je učen-
cem od prvega do devetega razreda
poleg rednih ur športa omogočiti še
vsaj dve dodatni uri športne vadbe
pod strokovnim vodstvom. Učenci
lahko sodelujejo pri načrtovanju pro-
grama, spoznavajo športne panoge, ki
jih med rednimi urami športa ne izva-
jamo (rolanje, plezanje na veliki ple-
zalni steni,… ), večji poudarek pa je na
igri in druženju pri športu. Med letom
bomo na vadbo povabili tudi klube in
športna društva iz občine Šmartno pri
Litiji (Taekwondo klub, Plezalni
odsek DPČ) in Litija (KK Litija, NK
Litija). Pripravili bomo tudi dogodek
na višji ravni v sodelovanju z OŠ
Gradec Litija, kamor bomo povabili
starše. Program se bo izvajal po
pouku, ob sobotah in med počitnica-
mi. Prijavljene učence bomo razdelili
v več skupin in vsaki skupini prilago-
dili vadbo glede na njihovo starost,
sposobnosti in interes. Program bo za
otroke povsem brezplačen, financiran
bo delno s strani evropskih socialnih
skladov. 

vodja programa, Anita Pevec

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Zdrav življenski
slog
na OŠ Šmartno

V prvi dobrodelni akciji, ki je trajala od 26. 9. 2012 do 11. 10. 2012, smo zbirali
zvezke in ostale šolske potrebščine ter obleke, posteljnino, brisače in kozmetiko.
Zbrani zvezki in ostale šolske potrebščine so bile podarjene Karitasu, večje oble-
ke, obutev, kozmetika, posteljnina in brisače so bile podarjene  ljubljanskim brez-
domcem, manjše obleke pa so bile darovane Rdečemu križu. V drugi dobrodelni
akciji, ki je trajala od 28. 11. 2012 do 14. 12. 2012, smo zbirali rabljene igrače,
obleke in pisarniški material. Večino stvari smo razdelili v sodelovanju z
Mladinskim centrom Litija na stojnici Vse zastonj v sklopu prireditve Podeželje
v prazničnem mestu, del stvari pa je razdelil Center za socialno delo Litija. V tre-
tji dobrodelni akciji, ki je trajala od 8. 5. 2013 do 24. 5. 2013, smo zbirali rabljene
igrače, obleke, šolske potrebščine, obutev in hrano. Manjši del oblek, obutve in
hrane je bil podarjen Karitasu in Rdečemu križu, večji del pa Centru za socialno
delo Litija. Še posebej smo veseli, da smo lahko z zbranimi plišastimi igračami in
šolskimi potrebščinami razveselili otroke društva Sožitje iz Litije. Ponosni smo,
da so bile vse dobrodelne akcije izredno uspešne. Zbranih je bilo zelo veliko stva-
ri, s katerimi smo lahko pomagali ljudem v stiski. Sodelujoči v akcijah so najpo-
gosteje darovali obleke, obutev in igrače, manj pa je bilo zbranih šolskih potreb-
ščin, saj jih naši dijaki tudi sami še potrebujejo. Na šoli v sodelovanju s Športno
humanitarnim društvom Vztrajaj – NEVER GIVE UP vse leto poteka tudi zbi-
ranje plastičnih pokrovčkov. Poleg sodelovanja v rednih akcijah smo z
Mladinskim centrom Litija sodelovali tudi v akciji Dan za spremembe 2013, v
kateri so naši dijaki sodelovali kot prostovoljci. Na prireditvi Podeželje v prazni-
čnem mestu smo s prodajo izdelkov, ki so jih ustvarili naši dijaki na posebnih de-
lavnicah, zbrali sredstva, s katerimi bomo pomagali pomoči potrebnim. Veseli
smo vsakega dijaka, starša, zaposlenega, ki sodeluje v dobrodelnih akcijah, saj že-
limo, da bi bili naši dijaki sočutni do drugih, zato bomo z dobrodelnostjo nada-
ljevali tudi v prihodnosti.

kolektiv Gimanzije Litija

GIMNAZIJA LITIJA

Dobrodelnost na Gimnaziji Litija
Tudi v preteklem šolskem letu so bili dijaki, starši in zaposleni na Gimnaziji Litija zelo aktivni
na področju dobrodelnosti.

V maju smo izvedli že tradicionalno mednarodno izmenjavo naših dijakov z di-
jaki Maslaand Collega iz Ossa na Nizozemskem. Amsterdam, Den Bosch,
kamp Vugt, Zaanse Schans, sončnice izpod mojstrskih Van Goghovih rok  so
samo nekateri izmed prelepih vtisov, ki so jih dijaki doživeli. Vozili so se po vod-
nih kanalih mest, jedli maslo z mrvicami, občudovali tulipane, se kot tipični
Nizozemci vozili s kolesi in še in še. Obisk so zaključili z magično deželo
Efteling, kjer so se prepustili pravljicam in igrivim spominom na otroštvo. V le-
tošnjem letu so se v okviru mednarodnega programa »Mladi v akciji« odvijali ra-
zlični dogodki po svetu. V programu so sodelovali mladi iz štirih držav, poleg
Slovenije še iz Tajske, Kitajske in Litve. Namen programa, ki traja že nekaj let, je
predvsem spoznavanje sveta in drugih kultur, letošnji projekt pa se imenuje
»Razpravljaj, razumi, spremeni ... okolje«, zato so se mladi iz zelo različnih kultur
posvečali predvsem debatam o težavah okolja, ki pa so neizogibno povezane s
svetovnimi političnimi razmerami. V Sloveniji je že potekala debatna akademija
v Kranjski Gori, ki so se je udeležili tudi naši dijaki, v marcu pa se je Jan Starc
udeležil dogodkov na Tajskem. Konec letošnjega poletja so bile izpeljane še
aktivnosti na Kitajskem, Eva se je vrnila bogatejša za številne nove izkušnje. Med
drugim na pekinški univerzi, ki je gostila debaterje, šolajo astronavte, zato so bile
teme povezane tudi z vesoljem. Tin Troha se je v spremstvu profesorja Damjana
Štrusa konec julija udeležil mednarodnega fizikalnega turnirja (IYPT) na
Tajvanu. Tin je sodeloval v ekipi 7 slovenskih dijakov iz 5 različnih srednjih šol,
ki so se z udeleženci 26 drugih držav s celega sveta pomerili v razumevanju, ana-
liziranju in predstavljanju 17 različnih fizikalnih problemov. Profesor Štrus je
imel na tekmovanju vlogo sodnika. Slovenski dijaki so se šele drugič udeležili
tega turnirja, sicer že 26. po vrsti, Tin pa je prvi dijak naše gimnazije, ki se je uvr-
stil v slovensko ekipo. Probleme svetovni odbor objavi eno leto pred tekmova-
njem, zato se na gimnaziji že pripravljamo na izbor dijakov ter pripravo gradiv za
tekmovanje v prihodnjem letu, ko bo turnir gostila Velika Britanija. Tudi matura
je v nekem smislu tekmovanje, na katerem se je našim maturantom pridružilo
nekaj kandidatov, ki so srednješolsko izobraževanje opravljali na drugih šolah.
Dosežen uspeh bo verjetno ostal v posebnem spominu našemu zlatemu matu-
rantu Niku Lupšetu. kolektiv Gimanzije Litija

Dijaki Gimnazije Litija po svetu
Naši dijaki so se tudi v šolskem letu 2012/2013 udeležili različnih aktivnosti v tujini.

Da se nekaj športnega dogaja tudi  tu pri nas na podeželju, dokazujeta dve ekipi
balinarjev, kateri tekmujeta v med občinski rekreativni ligi Šmartno - Litija, kjer
sta dosegli odlično tretje (prva ekipa) in šesto mesto (druga ekipa) v konkurenci
sedmih moštev. Igralo se je spomladi po eno krožnem sistemu. Z jesenjo se pri-
čenja liga z  tekmovanjem po ligaškem sistemu in sicer: Jesenski del 2013 in po-
mladanski del leta 2014. Zmagovalec spomladanskega tekmovanja je postala
ekipa Društva upokojencev Litija. Vsem tekmovalcem in vodjem ekip hvala
lepa za fer in šprtno tekmovanje. V primeru želje po priključitvi nove ekipe v
tekmovalni del, kontaktirajte vodjo lige Skubic Janka. Po končanem jesensko
spomladanskem delu tekmovanja OLMN lige 2012-2013 je ekipa nogometa-
šev KŠD Velika Štanga dosegla izvrstno peto mesto v prvi ligi iz med dvanajstih
ekip, za kar jim grejo vse čestitke, saj prehod iz druge v prvo ligo pomenijo težji
nasprotniki, kjer je tudi kvaliteta nogometa na višji ravni. Po končanem liga-
škem  tekmovanju je ekipa Sobrač, organizirala zaključni turnir obeh lig, kjer je
ekipa KŠD Velika Štanga zasedla izvrstno četrto mesto, za katero jim čestitamo.
Ob tej priliki naj še omenim,da bodo letos pionirji KŠD Velika Štanga pričeli
tekmovanje v novo ustanovljeni OLMN ligi za pionirje do štirinajstega leta sta-

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA

Športni utrinki
rosti. Kulturno športno društvo je dne 11.8.2013 organiziralo 3. tradicionalni
balinarski turnir med vasmi,kjer je sodelovalo sedem domačih ekip in ekipa iz
Golišč. Zmagala je ekipa bratrancev v postavi Čož Jože, Čož Tomaž in
Grozdnik Brane,tekmovalo se je tudi bližanje v krog, kjer je bil najboljši Marjan
Lukančič. Naj še omenim,da je bila v mesecu juniju na žegnansko nedeljo Sv.
Antova, v Kulturnem domu, pod vodstvom Andreje Kastelic, organizirana ra-
stava ročnih del in peciva kar je bil povod za prenapolnjeno dvorano. Ko sem že
omenil Kulturni dom,  so se tu pričela dela obnavljanja fasade na južnem in za-
hodnem  delu kulturnega doma, za kar gre zahvala občini Šmartno. Omeniti
velja še manjši nogometni turnir, ki se je odvijal 24. 8. 2013, kjer je ekipa
Omahen zasedla prvo mesto, domača ekipa drugo mesto,tretje mesto ekipa iz
Šmartna. Za organizacijo turnirja in vse ostalo je poskrbel Jug Matej, za kar se
mu v imenu društva, lepo zahvaljujem. Ob vseh teh aktivnostih smo se na pova-
bilo organizatorjev udeležili tudi dveh  balinarskih turnirje v Ivančni Gorici in
Golišču. Da je življenje pestro tudi na podeželju, se vidi iz zgoraj napisanih
vrstic. Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj sta šport in kultura setavni
del našega življenja.

Predsednik KŠD Velika Štanga, Marjan Lukančič

Poletje pod šotori
Začetek julija je pri litijskih planincih rezerviran za planinske tabore. Tako je od 7. do 14. 7.
2013 v bližini Cerknega potekal že 33. mladinski planinski tabor, teden dni kasneje pa na isti
lokaciji jubilejni 10. družinski planinski tabor.

Planinski tabori so ena tistih dejavnosti društva, na katere smo upravičeno naj-
bolj ponosni. V pristnem stiku z naravo smo v minulih 33 letih vzgojili veliko
število obiskovalcev gora, ki imajo spoštljiv odnos do okolja in so usposobljeni
za varno hojo po visokogorju. Oba tabora je uspešno vodil Janez Medved, pro-

fesor telesne vzgoje na litijski gimnaziji. Mladinskega tabora se je udeležilo 18
mladih planincev od 8. leta starosti naprej, družinskega tabora pa 36 udeležen-
cev, od tega 16 odraslih in 20 otrok. V vodstvu mladinskega planinskega tabora
so sodelovali še Dani, Jože in Gašper Repina, kuhar je bil Denis Adamlje, kot
njegova pomočnica pa se je v tej vlogi prvič preizkusila Janja Repina. Na dru-
žinskem taboru so kot vodniki sodelovali Roman Ponepšek, Jan Lajovic, Aleš
Pregel, Sašo Jovanovič in Matej Krnc, v kuhinji sta se sukali Mari Medved in
Nada Potisek. Izlete so prilagodili udeležencem, osnovi program pa je bil na
obeh taborih enak. Povzpeli so se na Kojco in si v vasi Zakojca ogledali rojstno
hišo pisatelja Franceta Bevka. Najvišji osvojeni vrh je bil Porezen. Ogledali so si
muzej v Cerknem in si privoščili kopanje v bazenu. Posebno doživetje je bil tudi
obisk lepo obnovljene Bolnišnice Franja. Povzpeli so se tudi na Divje babe, kjer
je bila najdena najstarejša piščal na svetu. Ta piščal je bila tudi simbol obeh tabo-
rov. Seveda tudi tokrat ni manjkal tradicionalni kres in krst tistih, ki so se prvič
udeležili tabora. Kot vse dosedaj, sta tudi tokrat Pavel in Marija Smolej organi-
zirala in vodila likovno kolonijo. Pripravila sta tudi logotip tabora, krstni list in
kostume za krst. Ob popoldnevih so v taboru potekle tekme v odbojki, vlečenju
vrvi, hoji na hoduljah, organizirali so tudi predavanje o delovanju gorskih reše-
valcev. Za lažjo logistiko, nam je s prevozom opreme pomagal Omahen tran-
sport - Skubic, pomoč za tabor pa je prispevala tudi Občina Litija. Planinski ta-
bori bodo tudi v bodoče eden od trdnih temeljev Planinskega društva Litija,
zato gre iskrena zahvala vsem, ki s prostovoljnim delom omogočajo, da ta tradi-
cija živi naprej.

Borut Vukovič
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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. septembra 2013

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

Na praznični torek, 25. 6. 2013, smo se, 32 otrok in 4 mentorji, vkrcali v avtobus
in se podali novim dogodivščinam naproti. Okoli 10.00 smo prispeli v Savudrijo,
kjer sta se nam pridružila še 2 mentorja. Tokrat smo prišli resnično na tabor, saj
smo se namestili v lesene hišice sredi gozdička. Razporedili smo se po hišicah in
se seznanili z osnovnimi pravili, ki bodo v naslednjih dneh veljala na taboru. Prav
tako smo se razdelili v skupine za družabne in športne igre. Po kosilu smo se od-
pravili na kopanje. Edina manjša pomankljivost letošnjega tabora je bilo relati-

14. rokometni tabor Savudrija 2013
Kar nekaj časa je bil 14. rokometni tabor pod vprašajem saj nikakor ni bilo moč najti ustrezne
lokacije ob morju. Z vztrajnostjo in tudi z malo sreče smo prišli do ustrezne rešitve v Savudriji
in sicer v campu Veli Jože.  Po vsem videnem in doživetem, bi to lahko postala stalna baza za
izvedbe naših taborov.

vno hladno morje, tako da ni bilo mo-
goče daljše uživanje v vodi. Po večerji
nas je čakala tombola z legendarnim
voditeljem Marjanom Cenkarjem, ki
je tudi tokrat svojo vlogo opravil odli-
čno. Ob 22.15 smo se polni prvih vti-
sov odpravili na počitek. Drugo jutro
smo začeli z razgibavanjem v objemu
našega gozdička. Po zajtrku nas je ča-
kalo prvo tekmovanje. Odpravili smo
se na igrišče za odbojko in izvedli prvi
krog tekmovanja v katerem smo sode-
lovali tudi mentorji. Po kosilu so imeli
otroci čas namenjen počitku, vendar
so ga vsi izkoristili za razne družabne
igre (karte, namizni tenis, nogomet).
Pred večerjo smo izvedli kviz v stilu
malih sivih seveda na temo rokomet.
Po večerji smo se odpravili na central-
no igrišče kjer smo pričeli z rokome-
tnim turnirjem. Najprej najmlajše za
njimi pa še starejše skupine. Kar pre-
cejšen del tekmovanja smo odigrali
pod reflektorji. Otroci so prikazali ve-
liko znanja in borbenosti. Po tuširanju
je sledil počitek. Tretji dan se je začel z
lahkotnim tekom skozi naš gozdiček,
kjer je vajeti v svoje roke prevzela

mentorica Eva Medvešek. V dopol-
danskem času smo nadaljevali s tur-
nirjem v odbojki, po kosilu in počitku
pa nas je čakal Activity. Tu so otroci
pokazali precej spretnosti in kreativ-
nosti. V zadnji igri so imeli za nalogo
predstaviti svoje videnje mentorjev in
so si lahko privoščili tudi kakšno na-
gajivost. Popoldan je hitro minil in že
nas je čakal drugi dan rokometnega
turnirja. Zopet so bile tekme izenače-
ne, borbene in napete do konca. Tudi
četrti dan smo začeli z lahkotnim
tekom. Po zajtrku smo se odpravili na
travnato nogometno igrišče, kjer smo
se zabavali z raznimi štafetnimi igra-
mi. Po kosilu pa so nam animatorji
campa na centralnem igrišču pripravi-
li prave igre brez meja, ki so vključe-
vale različne zanimive igre. Vse skupaj
se je odvijalo ob spremljavi glasbe in s
posebnimi pevskimi vložki našega
Matica, ki je s svojim odličnim petjem
prisilil marsikaterega mimoidočega,
da se je ustavil in si z navdušenjem
ogledal igre. Popoldne je minilo pre-
hitro. Zvečer nas je čakal zadnji dan
rokometnega turnirja, kjer smo šele v

Ponovno kot 1.B ligaši
Kljub temu, da je članska ekipa v pretekli sezoni osvojila mesto za napredovanje v 1. NLB
Leasing Ligo, pa se je društvo odločilo, da se temu napredovanju odreče, kar je bilo že junija
napisano v izjavi za javnost. V sezoni 2013/2014 bo tako ekipa še vedno nastopala v 1.B drža-
vni rokometni ligi. Strokovni kader ostaja enak kot prejšnjo sezono, trener ekipe je Jaka Keše,
njegov pomočnik pa Tone Ulčar, ki je zadolžen tudi za treniranje vratarjev, prav tako pa ima
ekipa istega fizioterapevta, Dareta Šuštarja.

Ekipa se je še malenkost pomladila, s
treningi pa je začela 12. avgusta. V
letošnji sezoni ne bo v ekipi nekaj
najbolj standardnih igralcev, Šmar-
čanov, ki so pustili velik pečat v pre-
teklih sezonah in bili eni najbolj za-
služnih za uspehe v zadnjih letih.
Šmarske vrste zapušča Primož
Cenkar, ki bo v novi sezoni branil
barve RK Dol TKI Hrastnik, kjer je
najdel nov izziv, vseeno pa bo v
našem društvu skrbel za treniranje
mladih igralcev. Poleg popularnega
»Ceneta« pa so z aktivnim igranjem
letos zaključili Marko Simončič, Jure
Podkrajšek (ki pravi, da je z igranjem
zaenkrat le »prekinil«) in Matic
Ponebšek. Vsi igralci so tvorili ogro-
dje ekipe, sedaj pa bodo njihova
mesta prevzeli mlajši igralci, ki bodo
dobili veliko priložnosti za dokazo-
vanje. Vse igralcem, ki ne bodo več
del naše ekipe Herz Šmartno pa se
iskreno zahvaljujemo za prispevek, ki
so ga prispevali v preteklih sezonah.
Poleg tega pa bo ekipa v tej sezoni
oslabljena tudi za hitro desno krilo,
Petra Bahovca, ki čaka na operacijo
križnih vezi. Želimo pa mu čimhi-
trejše okrevanje, predvidoma pa bo s
pravimi treningi lahko začel šele v
sredini naslednjega leta. V ekipi tudi
ni Urbana Gradiška, ki je na vojaški
misiji, ter se vrne konec septembra,
takrat pa bo tudi več znano o njegovi
nadaljni rokometni karieri. Kaj pa
okrepitve? Sigurno je največja okre-
pitev, da se je za nadaljne igranje do-
govorilo z vsemi preostalimi igralci.
Z ekipo ostajata dva najbolj izkušena
in kvalitetna igralca, kapetan Aleš
Šmejc in Filip Gradišek. Veseli tudi
dejstvo, da sta se spomladi po po-
škodbi vrnila na parket Midhad
Muratovič in Dejan Berglez. Na po-
lovici prejšnje sezone se je treningom
pridružil tudi Žiga Berglez. V novi
sezoni bomo na igrišču videli tudi
»povratnika« Žigo Preglja, iz mla-
dinskih vrst s člani trenira tudi Žiga
Adamčič, ter nekateri perspektivni
kadeti. Konec avgusta se je ekipi pri-
družil še 21 letni krožnim napadal-
cem Rok Novak, ki je prej nastopal
za RD Rudar Trbovlje in bo z
Aljažem Sadarjem tvoril enega dvoj-
cev v ligi. V mesecu avgustu je (op.:
do oddaje članka) šmarska ekipa
odigrala dve prijateljski tekmi proti

prvoligašema.
RK SVIŠ – RD Herz Šmartno
30 : 30 (15 : 13)
RD Herz Šmartno – RK Trimo
Trebnje 26 : 30 (14 : 10). RD Herz
Šmartno bo do začetka prvenstva
odigralo še vsaj 6 tekem, v septembru
(predvidma 15.09.2013) je napove-
dan v šmarski dvorani tudi turnir.
Sezona v 1.B državni rokometni ligi
se začne 28. septembra, prvo srečanje
pa bodo Šmarčani igrali doma proti
RK Mokerc-IG, vendar je velika ver-
jetnost, da tekma ne bo odigrana na
sobotni termin. V novo sezono pa
štartajo tudi vse mlajše selekcije, ve-
seli pa dejstvo, da vsi trenerji ostane-
jo enaki ter nadaljujejo uspešno delo
iz pretekle sezone. Primož Cenkar
bo vodil mladince (letnik 1993 do
1996) ter kadete (letnik 1997/1998).
Pri starejših in mlajših dečkih so tri
ekipe prijavljene v tekmovanje; sta-
rejši dečki A (1999/2000), mlajši
dečki A (2001) in mlajši dečki B
(2002). Vse ekipe trenira Pegi Berce,
kateri pomaga pomočnik Filip
Gradišek. Vse ekipe bodo tekmovale
na državnem nivoju ter že pridno
trenirajo v Dvorani Pungrt, na igriš-
ču in okoliški naravi. V začetku šol-
skega leta so štartali tudi najmlajši,
ekipe mini rokometa in osnovne se-
lekcije. Na OŠ Šmartno bo celoten
pogon vodila Tanja Oder, ki ji bo po-
magal Marjan Cenkar in še en po-
močnik, ki se bo pridružil septem-
bra. Prav tako bomo v društvu tesne-
je sodelovali z ŽRD Litija, kjer za ta
pogon skrbi Dare Šuštar, sploh na
področju pridobivanja novih članov,
tako da bomo posredno prisotni tudi
na OŠ Litija in OŠ Gradec. Šmarsko
društvo si želi pri mlajših selekcijah v
novi sezoni podobnih uspehov kot
lansko sezono, ko se je pet selekcij
uvrstilo med najboljših 16 v
Sloveniji. Velika želja je uvrstitev na
kakšen finalni turnir četverice. Tudi v
novi sezoni pričakujemo zanimive in
razburljive tekme ter veliko glasnega
navijanja s strani navijaške skupine
Krokraji. V imenu društva vas vabim,
da si ogledate vse tekme 1.B lige v
domači Dvorani Pungrt ter tudi
kakšno v gosteh. Seveda vas vabimo
tudi na tekme mlajših selekcij.

RD Herz Šmartno

Taekwondo vrtec
Preteklo sezono smo po vzoru Svetovnih
smernic razvoja olimpijskega športa tudi v
Taekwondo klubu Šmartno Litija pričeli z
delom z najmlajšimi. Organizirana je bila
vadba “vrtičkarjev”, starostna skupina 4-6 let.

Treningi so temeljili na otroških
igrah, veliko teka, koordinacijskih vaj,
raztezanja in osnovni elementi
Taekwondoja, predstavljenega skozi
igro. Otroci so bili poleg fizičnega
dela deležni tudi vaj za koncentracijo
in spoznavanja telesa (poznavanje leve
in desne strani predstavlja problem še
marsikateremu osnovnošolcu). Z
otroci smo se srečevali 1x tedensko.
Za vodenje treningov je poskrbel
mojster Rok Mohar, nosilec črnega
pasu 5.dan, licenciran inštruktor
TKD zveze Slovenije in Kukkiwona.
Ob zaključku sezone so člani, ki so
vztrajali do konca, pristopili k izpitu
za višjo stopnjo pasu - v njihovem pri-
meru bel pas z rumeno črtico oz. 9.
kup. Ob prisotnosti staršev so lahko
otroci prikazali osvojene fizične spret-
nosti in tudi nekaj teoretičnega zna-
nja. Vsi, ki so pristopili k izpitu, so ga
tudi uspešno zaključili. Zadovoljstvo
otrok po končanih treningih in pono-
vno prihajanje je največje priznanje za
uspešno delo z najmlajšimi, ki se bo
nadaljevalo tudi v prihodnjem šol-
skem letu. Taekwondo klub Šmartno
Litija s septembrom začenja novo se-
zono za vse starosti, v preteklem letu

so se treningov udeleževali člani od
najmlajšega 4 leta do najstarejšega 49
let, tako da leta ne predstavljajo nobe-
ne ovire.  V sezoni 2013-2014 se bodo
treningi izvajali poleg rednega dela v
šmarski telovadnici tudi v novih klub-

skih prostorih, pripravljenih za opti-
malno izvedbo treningov. Vabljeni vsi
stari in novi člani, tako otroci kot star-
ši, da skupaj raziskujemo lepote olim-
pijskega športa in borilne veščine. 

Janja Repina, 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠPORTNEM PLEZANJU

Našim plezalcem dvojne stopničke
V soboto in nedeljo, 15. in 16. junija so se v Šmartnem pri Litiji za točke državnega prvenstva
potegovali športni plezalci vseh starostnih kategorij. Na tekmi je za Plezalno sekcijo DPČ
Šmartno tekmovalo 7 plezalcev.

Najbolje se je med cicibani odrezal
Bine Meke, ki je dosegel 1. mesto, kar
pomeni njegovo prvo zmago v držav-
nem prvenstvu. Stopničke je za šmar-
sko društvo dosegla še Veronika
Meke, ki je v kategoriji kadetinj dose-
gla 2. mesto. V kategoriji kadetov je
nastopil Urh Tomažič, ki je bil zelo
blizu najboljšim in zasedel končno 5.
mesto. Oba sta nastopila tudi v član-
ski konkurenci. Veronika se je uvrstila
v finale in tekmo končala na osmem
mestu, Urh pa se je uvrstil na 20.
mesto. V kategoriji kadetinj je tekmo-
vala še Sara Moškon, ki si je priplezala
9. mesto. Pri starejših deklicah sta
Marina Eberl in Zoja Anžur dosegli
11. mesto, pri mlajših deklicah pa je
Tinkara Meke zasedla 14. mesto.

Glavni del dogajanja je bil sobotni fi-
nale članov in članic. V ženski konku-
renci je edini vrh v finalu dosegla
Mina Markovič (PK 6b Ptuj) in tako
že tretjič zapored slavila v Šmartnem.
Na drugo mesto se je uvrstila Maja
Vidmar (PK Škofja Loka), na tretje
pa Tina Šušteršič (AO Kranj). V
moški konkurenci je v finalu največ
pokazal Domen Škofic (ŠPO
Radovljica) in tako ubranil lansko
zmago, zelo blizu za njim je bil Sergej
Epih (PK Škofja Loka), na tretjo
stopničko pa se je uvrstil vodilni po
kvalifikacijah Jernej Kruder (ŠPO
Celje). Članska tekma je veljala tudi
za mladinsko razvrstitev. V soboto so
pred člani tekmovali še kadeti in ka-
detinje ter starejši dečki in starejše de-
klice. Nedelja je bila rezervirana za
mlajše kategorije, ki so za razliko od
starejših plezali že na svoji drugi le-
tošnji tekmi. Najprej so startali ciciba-
ni in cicibanke, za njimi pa še mlajši
dečki in deklice. Uvrstitve najboljših
lahko pogledate v spodnji tabeli.

Društvo Prosti čas
Jernej Jeterlin

zadnji tekmi dobili skupnega zmago-
valca. Zadnji dan tabora je minil brez
jutranje telovadbe in z uro kasnejšim
vstajanjem. Po zajtrku so nekateri
odšli na kopanje, drugi na odbojko,
kar nekaj pa jih je vztrajalo pri namiz-
nem tenisu. Pred kosilom smo podeli-
li še vse nagrade za tekmovanja in iz-
vedli tudi srečelov, kjer je vsaka srečka
zadela. Tako je vsak od otrok domov
odnesel eno od nagrad. Po kosilu je
sledilo pakiranje in pospravljanje.
Točno ob 19. smo se vsi zdravi in
polni vtisov vrnili v Šmartno.
Dragi naši mladi rokometaši in rokome-
tašice! Z vami smo preživeli prečudovi-
tih pet dni, za kar se vam zahvaljujemo.
Upamo, da je bilo tudi vam z nami lepo.
Vsi skupaj smo bili prijetna skupina, kar
so opazili tudi drugi. Ob koncu junija
2014 pa se ponovno družimo v še večjem
številu. Potrudili se bomo 15. rokometni
tabor pripraviti še na višjem nivoju.

Mentorji:
Marjan Cenkar, Pegi Berce,

Tanja Oder, Andrej Peternelj,
Eva Medvešek, Dare Šuštar


