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ŽUPanov KotiČEK

Prvi koraki v novo
leto 2011
Prvi odločni koraki v leto 2011 so pustili
za nami prijetne praznike in s pridihom
svetih treh kraljev zaključujemo
novoletna praznovanja.

Občutek, da so prazniki, je nekoliko
zmanjšalo dejstvo, da smo praznova-
li v soboto in nedeljo, kar sta tako ali
tako že dela prosta dneva. Letošnje
leto bo že nekoliko bolje, vsaj kar se
tiče prostih dni.
Nikoli pa ni za vse enako. Nekatera
podjetja so bila zadnji teden v de-
cembru prosta. Prav je, da se delavci
temeljito spočijejo in za to je ta
predpraznični teden lepa priložnost. 
Občina nadaljuje delo v letu 2011 s
sprejetim proračunom, ki je varče-
valno naravnan. Ker nas čaka vse
polno neznank, je težko napovedati,
kakšni bodo rezultati v letošnjem
letu. Večjih presenečenj in spre-
memb ni pričakovati, prav gotov pa
drži, da bosta tista gospodinja ali go-
spod, ki bosta letošnje okrasne rože z
ljubeznijo pripravila na poletno cve-
tenje, žela uspeh.

Vaš župan
Milan Izlakar

Prvi del svečanosti je bil povezan s
predstavitvijo popolnega prevoda
dru-ge knjige Valvasorjeve Slave v
slovenski jezik. Po več kot 300 letih
tako Slovenija postopno dobiva celo-
vit prevod tega izjemnega polihistor-
skega dela. Prevod druge knjige sta
predstavila prevajalca prof. Doris in
prof. dr. Božidar Debenjak. Ob tej
priložnosti je direktorica Zavoda de-
žela Kranjska Zvonka Truden, pre-
dala prvi izvod prevoda druge knjige
Javnemu zavodu Bogenšperk, ki je
tudi častni pokrovitelj celotnega pre-
voda Slave vojvodine Kranjske.

V drugem delu svečanosti večera je
sledila predstavitev strokovne zasno-
ve za celostno vsebinsko in program-
sko prenovo gradu Bogenšperk, ki
intenzivno poteka v okviru Javne-ga
zavoda Bogenšperk. Pri tem stroko-
vno zahtevnem projektu zavod sode-
luje z Narodnim muzejem Slo-veni-
je, Tehniškim muzejem Sloveni-je
ter Slovenskim etnografskim muze-
jem ter zunanjima strokovnima so-
delavcema, prof. dr. Janezom
Bogatajem ter arhitektko in obliko-
valko Polono Zupančič. Poleg po-
polne prenove muzejske ureditve na

sPoroČiLo vaLvasorjEvE sLavE EvroPi 

Od prevoda do Valvasorjevega 
središča na Bogenšperku
Javni zavod Bogenšperk  je ob koncu leta pripravil svečanost, na kateri sta bili
predstavljeni dve pomembni sestavini za ohranjanje spomina na Valvasorjevo delo
in prihodnji razvoj gradu Bogenšperk. 

gradu Bogenšperk, njegove bodoče
programske in turistične usmeritve,
je delovna skupina postavila okvire
bodočega Valvasor-jevega središča
na Bogenšperku, ki ne bo le novost
za »življenje« same grajske stavbe in
okolice ampak predvsem paleta
novih priložnosti za občino Šmartno
pri Litiji in državo Slovenijo. Po
predstavitvi načrta prenove so pred-
stavniki naštetih ustanov podpisali
dogovor o nadaljnjem sodelovanju
pri projektu. Morda ni brez pomena
poudariti, toliko bolj za slovenske
razmere, da predstavlja sodelovanje
naštetih ustanov tudi prvo tovrstno
sodelovanje pri nas.
Potujočo razstavo o projektu Valva-
sorjevega središča je odprla Damjana
Pečnik, generalna direktorica Di-
rektorata za kulturno dediščino pri
Ministrstvu za kulturo Republike
Slovenije. 
Grad Bogenšperk z okolico tako v
prihodnje postaja prostor večstran-
skih dejavnosti, kulturnih, razisko-
valnih in turističnih programov.
Valvasorjevo delo na čelu s Slavo
vojvodine Kranjske in drugimi topo-
grafskimi deli je bilo namreč več kot
200 let evropska norma in standard
za razumevanje in oblikovanje pra-
vega odnosa do lokalnih in regional-
nih kultur. Prav zato je njegovo delo
izziv sodobnim razumevanjem tega
temeljnega poslanstva, na katerem
temelji Evropska Unija. Slednja tudi
sofinancira Projekt celostnega načrta
vsebinske in programske prenove
gradu v Valvasorjevo središče na
gradu Bogenšperk in verjamemo, da
bo tudi v prihodnje preko enega
izmed svojih finančnih mehanizmov
podprla nadaljnji razvoj in prenovo
gradu Bogenšperk.

Javni zavod Bogenšperk:
Joži Vovk

Program prireditve je temeljil na
ljudskem izročilu, predvsem na ljud-
skih pesmih, petih in recitiranih, s
poudarkom na dediščini območja
Lokalne akcijske skupine (LAS)
Srce Slovenije, ki združuje občine
Lukovica, Kamnik, Moravče, Litija,
Šmartno pri Litiji in Dol pri
Ljubljani. Nastopilo je osem zborov
oz. pevskih sestavov. Moški PZ
Polšnik in Učiteljski pevski zbor
KUD Litus sta bila predstavnika ob-
čine Litija. Iz Šmartna pri Litiji so
prišli Fantje od fare, moška pevska
skupina. Občino Kamnik je zastopal

srEČanjE PEvsKiH ZBorov srca sLovEnijE

V soboto, 11. decembra, sta Društvo
misijonarja dr. Janeza Janeža in Mlajši
župnijski pevski zbor sveta Helena
pripravila prireditev Pesem nas
povezuje – preplet srčnega druženja,
ljudskih pesmi, zborovskega petja in
utrinkov iz zakladnice naših prednikov.

Mešani PZ Mavrica iz Srednje vasi
v Tuhinjski dolini. Iz Občine
Lukovica smo gostili Kulturno dru-
štvo mešani pevski zbor Šentviški
zvon. Oktet Fantje iz Dola, Otroš-
ko-mladinski pevski zbor sv. Helena
in Mlajši pevski zbor sv. Helena so
bili sodelujoči iz občine Dol pri
Ljubljani.
Da smo prireditev lahko izvedli, gre
zahvala Lokalni akcijski skupini
Srce Slovenije, ki je naš predlog za
organizacijo in izvedbo podprla, so-
financirala pa ga je Evropska unija iz
sredstev Leader za razvoj podeželja.
Iz teh sredstev so se kupila tudi
oblačila za domači Mlajši pevski
zbor in v njih so pevke in pevci v
tem večeru tudi prvič nastopili. 
Pevci so se pri nas v Dolskem tako
dobro počutili, da so večer podaljšali
s petjem v preddverju ob pogostitvi,
ki so jo pripravile članice Aktiva
žena Plamen. Torej ni čudno, da ver-
jamemo, da se bo podobno srečanje
še večkrat odvijalo in dajemo pobu-
do, da bi se odločil za organizacijo
naslednje prireditve morda kakšen
od tokrat sodelujočih zborov. 

Darja Kepec

Učenci 3. b razreda radi pojemo, plešemo in igramo. Zato smo se odločili, da
polepšamo praznične dni svojim staršem, mlajšim bratcem in sestricam ter
ostalim otrokom s prav posebno pravljično igrico, ki jo je za nas napisala
Rahela, pri pripravi in izvedbi pa sta nam pomagali učiteljici Marjana in
Špela. Igrico smo za starše in otroke zaigrali v avli OŠ Šmartno, prav tako pa
smo dan polepšali oskrbovancem doma Tisje, otrokom iz vrtca in učencem
prve triade naše šole. Dedek Mraz nas je razveselil s svojim obiskom in darili
ter nam zaželel lepe praznične dni, ki jih tudi mi ob tej priložnosti želimo
vsem vam.

Učenci 3. b, Marjana Bučar, Rahela Sinigoj in Špela Jerič

Igrica za prihod dedka Mraza 

Na predavanju bomo med drugim
spoznali velik otok Santa Cruz in
njegovo glavno mesto Puerto Ayoro,
ki je tudi največje pristanišče tega
otoka. Obiskali bomo: Darwinov
center za gojenje želv, dve veliki
udornici v katerih uspeva kar 300 ra-
zličnih vrst praproti, otok Seymour,
kjer so kolonije burnic in modrono-
gih strmoglavcev, otok Plaza, ki slovi
zaradi svoje barvitosti kot eden naj-
lepših na tem področju, za konec pa
se bomo podali na najlepšo plažo
Galapagosa, ki se nahaja v bližini
pristanišča Puerte Ayore z imenom
Plaža želv. Potopis bo v torek, 25. ja-
nuarja ob 19. uri v Knjižnici Litija. 

PotoPis Francija Horvata

Ekvador in
Galapagos
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Najmlajši so se najbolj razveselili
Nodija, z velikim pričakovanjem pa
so dočakali tudi Dedka mraza, ki je
otroke obdaril s prazničnimi darili.

Na božičnem koncertu so nastopili
učenci OŠ Litija, OŠ Gradec in
Glasbene šole Litija-Šmartno ter
pevski zbor Gimnazije Litija. V pe-

Podeželje v prazničnem mestu:
Dobro delo iz srca
V starem mestnem jedru Litije je 23. in 24. decembra potekala tradicionalna
prireditev Podeželje v prazničnem mestu, ki je bila tudi letos dobro obiskana.
Poleg ponudbe podeželskih dobrot in izdelkov domačih obrti na praznično okrašenih
stojnicah, so obiskovalci lahko uživali ob pestrem spremljajočem kulturno
-družabnem programu. 

tkovem deževnem dopoldnevu je
razveselil plesno-glasbeni nastop
otrok iz litijskega vrtca Najdihojca
in učencev s posebnimi potrebami iz
OŠ Litija. 
Letošnja novost na prireditvi so bile
dobrodelne stojnice »Vse zastonj«, s
katerimi smo v sodelovanju z Mla-
dinskim centrom, Rdečim križem in
Klubom študentov Kliše želeli po-
magati ljudem, ki živijo v stiski ozi-
roma pomanjkanju. Prostovoljci so
zbirali igrače in oblačila za otroke in
odrasle ter jih razdeljevali naprej
vsem tistim, ki jih potrebujejo. Za
presežne količine zbranih stvari je
poskrbel Rdeči križ Litija, na katere-
ga se lahko tudi sicer obrnete, če se
znajdete v stiski. 
Center za razvoj Litija in Občina
Litija se za podporo zahvaljujeta so-
delujočim organizacijam: Jarina,
Mladinski center Litija, Rdeči Križ
Litija, Klub litijskih in šmarskih štu-
dentov, Društvo prijateljev mladine
Litija, Prostovoljno gasilsko društvo
Litija, Center za socialno delo Litija,
Knjižnica Litija, Osnovna šola Litija,
Osnovna šola Gradec, Gimnazija
Litija, Vrtec Litija, Univerza za tretje
življensko obdobje

Ana Savšek, Center za razvoj Litija

Predpraznični
koncert na gradu
Bogenšperk
26. november. Petnajst pred peto.
Razkošno sneženje obeta drsalnice.
Tiste, cestne. Previdno se vzpenjamo do
Bogenšperka. Da bi bili na
predprazničnem koncertu učenk petja
in orgel Glasbene šole Litija - Šmartno.

Ob tej priložnosti so mladi pianisti
GŠ Litija-Šmartno s svojimi profe-
sorji pripravili jubilejni program, se-
stavljen iz skladb omenjenih sklada-
teljev. Koncert je bil v dvorani glas-
bene šole v poslovni stavbi Predilni-
ca Litija v četrtek, 9. decembra 2010
ob 18. uri. 
Poslušalce, ki so do zadnjega kotička
napolnili dvorano, je skozi zgodo-
vinsko popotovanje  po ustvarjalno-
sti Chopina in Schumanna vodila
prof.  Olena Novoselova, klavirska
dela obeh velikih skladateljev pa so
izvedli učenci različnih starosti iz ra-
zredov profesorjev Tilna Bajca,
Veronike Hauptman, Brigite Šuler,
Janje Galičič in Olene Novosel.
Na klavirskem večeru so nastopili:

Koncert mojstrov klavirske 
romantike 
V letu 2010 so pianisti vsega sveta praznovali 200-letnico rojstva Frederica Chopina
in Roberta Schumanna, dveh mojstrov klavirske romantike.

Pri klavirju Nina Jamšek izvaja
R.Schumanna: Sonata op. 118 št. 1, I.st.

Anuša Strle, Maja Kolar, Nika
Praprotnik, Tinkara Perme,
Nastasija Sirk, Pia Lucija Primožič,
Tjaša Mele, Kaja Praprotnik, Nina
Baš, Nina Jamšek, Simona Jelnikar,
Ajda Raspotnik, Ana Benedičič,
Emilija Meserko, Blaž Zupančič,
Gašper Vidic in Urban Slapničar.
Koncertni list je poleg programa in

izvajalcev vseboval tudi portreta
obeh skladateljev ter kot zanimivost
dva njuna citata. Klavirski večer se je
začel s skladbami Roberta Schu-
manna iz njegovega Mladinskega al-
buma op. 68, Sonato op. 118 in
Otroškimi prizori op. 15. V drugem
delu koncerta so poslušalci lahko
prisluhnili skladbam Frederica
Chopina, mladi pianisti pa so izvedli
Preludij op. 28 št. 20, tri valčke iz op.
64 in 69, Polonezo op. Posth. in dva
nocturna iz op. 9 in 55.
Zvoki klavirja so nam pričarali ne le
bogato in raznoliko ustvarjalnost
obeh velikih mojstrov klavirske ro-
mantike, temveč tudi pozitivni in »
navdihnjeni« odnos izvajalcev in po-
slušalcev.
»Ko umetnik združuje duh in obliko,
tehniko oblikovanja in fantazijo 
– postane sam živa glasba.«

( Robert Schumann)

Olena Novosel, prof.

V vrtcu Ciciban je vedno pestro in zanimivo, vendar je decembrski čas še po-
sebej pravljičen. Letos nam je vzdušje popestrila zimska dekoracija, ki je vse
igralnice  spremenila v zimsko pokrajino. Z otroki smo pričakovali dobre
može, veliko smo se pogovarjali o praznikih in o dobrih delih. Predpraznično
vzdušje smo ustvarili z novoletno jelko, jo okrasili s storži, prižgali lučke, za-
peli pesmico in se posladkali s piškoti.
V začetku decembra nam je prijazno odprla svoja vrata Glasbena šola Litija.
Učitelji in učenci so nam predstavili glasbila in nanje tudi zaigrali.
Vzgojiteljice vrtca so malčkom pripravile predstavo z naslovom Živali pri ba-
bici Zimi. Otroci iz skupin Mravljice, Petelinčki in Čebelice pa so si v šmarski
osnovni šoli ogledali pravljično igrico z naslovom Dedek Mraz prihaja.
Srečno in veliko otroških objemov v letu 2011 vam želimo iz vrtca Ciciban!

Mojca Dragar

Decembrski utrinki iz vrtca Ciciban
Mesec december je zadnji mesec letošnjega leta. Za nekatere je december prav
poseben mesec predvsem zaradi novoletnih in božičnih praznikov, za druge zaradi
snega in snežnih norčij. 

Parkirišče je osamljeno. Nekaj avto-
mobilov. Z belimi kapucami.
Luči v zlatem ožarjajo zidove in razga-
ljajo zavese snežink. Od gradu vodi za
lopato široka gaz. Nežna postava z
metlo prhuta v mehke snežne nanose
in nam odstira svet za ograjico. 
Tako čudovito je! Pravljično!
Samo za hip bi rada ostala sama! Z
vsemi Pepelkami, Sneguljčicami in
Trnuljčicami, z vsemi grajskimi prin-
ceskami in gospodičnami, z vsemi
čarobnimi bitji, ki (še vedno) v lah-
kih svilenih copatkih ali v steklenih
čeveljcih drsijo po skrivnostnih graj-
skih hodnikih in sobanah...
Stene v prvem nadstropju so hladne,
oblazinjeno pohištvo mrtvo, grad
osamljen...
Samo nekaj stopnic višje grad oživi!
Okrogla peč v kotu oddaja prijetno
toploto. Domačo. Ima me, da bi kar
takoj odložila plašč. Se mehko used-
la. In se ozrla za copati. Potem bi
verjetno prisedla kneginja. Bi nama
res postregli čaj v skodelicah iz tan-
kega, najtanjšega porcelana, s krhki-
mi zlato ukrivljenimi ročaji...?
Žal, tudi iz te zgodbe moram izsto-
piti.
Ker sem skoraj že v tretji! Tisti, ki
nam jo zdaj, za vrati Valvasorjeve
knjižnice, s svojim petjem pripravlja-
jo Zala Pavšič, Ksenija Kotar in Urša
Poglajen s profesorico Barbaro Sorč.
In ji dajejo ton (nešteto tonov!)

učenke orgel Ajda Raspotnik, Ema
Hostnik in Ana Benedičič, ob profe-
sorju Tilnu Bajcu.
Koncert je preprost. Nič razvlečen.
Brez vmesnih napovedi. Tekoč. Pri-
jeten. Pristen. Čist! Pevke prihajajo.
Druga za drugo. In odpojejo. V tem,
kar danes zmorejo. V tem, kar so do
zdaj že usvojile. Veliko! In lepo!
Vsako pospremi aplavz štirinajstih
poslušalcev.
Enako je z učenkami orgel. Preludij,
menuet, fuga, koračnica... – naj bodo
registri odprti ali zaprti, naj bodo
zvoki pritajeni ali rezko doneči, naj
bodo umirjeni, razvlečeni, položeni
ali živahno nanizani – vsi dobijo
izraz skozi večkrat ponavljajoče iska-
nje treh obrazov mladosti... 
Da. Koncert je bil lep. Zgodba pa -
tudi ta - grajsko skrivnostna! 
Vsem šestim dekletom in njihovim
mentorjem čestitamo! Ravnateljici
Glasbene šole Litija-Šmartno, gospe
Janji Galičič, ki vedno in vestno
spremlja »svoje« učence in učitelje na
nastopih, iskrena hvala! In gospe
Jožici Vovk, direktorici Javnega za-
voda Bogenšperk, ki, če je tako po-
trebno, pred koncertom, od pravlji-
čno lepega gradu - odmetava sneg ...  
Omenjeni koncert je bil prvi med
vsem, kar še sledi v (novi) navezi so-
delovanja med Glasbeno šolo Litija
– Šmartno in Javnim zavodom
Bogenšperk. 

tm

Kot vsako leto smo tudi tokrat, 3. de-
cembra 2010,  popestrili dan starejšim
krajanom iz naše okolice. V gostilni
Pri Rozi smo predstavili  kulturni
program s petjem in plesom. 
V nedeljo, 12. decembra 2010, smo se
udeležili pohoda na Tisje, ki ga orga-
nizira PD Litija. Z učenci smo sode-
lovali pri kulturnem programu.
Športni dan na OŠ Šmartno je pote-
kal  17. 12. 2010. Plavanje,  prilagaja-
nje na vodo in štafetne igre so poteka-
le na bazenu. 
V soboto, 18. 12. 2010, smo imeli de-
lovno soboto - dan šole. Dan smo pri-
čeli z božično – novoletnimi delavni-
cami, katere so se udeležili naši učenci

in bodoči prvošolčki. Ob desetih nas
je po krajšem kulturnem programu
obiskal dedek Mraz in nas razveselil z
darili. Pri nakupu daril so nam poma-
gali starši, KORK Velika Kostrevnica,
Andrej Repina, Mercator KGZ Litija
– prodajalna Kos-trevnica, občina
Šmartno pri Litiji, Keramičar-stvo
Marjan Poglajen, Elektroinstalacije
Igor Možina, Simon Lokar s.p.,
Ludvik Zaman s.p., Matjaž Možina
s.p., avtoprevozništvo Bogdan Jesen-
šek s.p.,  Terezija Poglajen s.p. in Kraš
Commerce. Vsem, ki ste nam kakor-
koli pomagali pri organizaciji ali ob-
darovanju otrok se najlepše zahvalju-
jemo.

Učiteljice PŠ Kostrevnica

Veseli december na PŠ Kostrevnica
Mesec december smo pričeli z obiskom Šentjakobskega gledališča, kjer smo si
ogledali igrico z naslovom Mala in velika luna.

Zadnja dejavnost mladih gasilcev
(vsaj na tekmovalnem področju) je
vsako leto državni kviz. Le-ta je letos
potekal 27. novembra v Zrečah.
Kljub slabim vremenskim razmeram
v širšem delu Slovenije, se je kviza
udeležilo 93 ekip, ki so zasedle naj-
boljši dve mesti na regijskih tekmo-
vanjih. Tekmovanje je bilo, kot
vedno, izvedeno v treh starostnih
skupinah. Za nas najbolj zanimiva je
bila skupina starejših pionirjev, kjer
je tekmovala tudi ekipa iz Kostrev-
nice. Vid Zagorc-Sirk, Katja Kotar,
Matevž Možina in mentor Mitja
Jesenšek so se zopet odlično pripra-
vili in po lanskem četrtem mesu to-
krat zasedli odlično drugo. Vsem če-

Državni kviz mladih gasilcev

stitkam se pridružuje tudi mladinska
komisija GZ Šmartno.

Sebastjan Martinčič
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Zgodilo se je
Zadnjo soboto v novembru smo na-
črtovali planinski izlet na Čemšeni-
ško planino, ki pa smo ga morali za-
radi močnega sneženja odpovedati.
Namesto odpadlega izleta smo
predvideli dva rekreacijska pohoda v
šmarsko okolico, in sicer 29. novem-
bra ter 6. decembra; izvedli smo ju v
slabem vremenu, tako da je bila ude-
ležba zelo skromna.
V petek, 10. decembra, smo organi-
zirali novoletno srečanje v gostišču
Pustov mlin. Bilo nas je petdeset in
smo se prijetno zabavali od 18. do
23. ure, najvztrajnejši pa skoraj do
polnoči. Zlasti smo bili zadovoljni z
glasbo, za kar sta poskrbela glasbeni-
ka iz Medvod.
Sredi decembra smo se srečali z na-
šimi člani v Domu Tisje, kjer smo se
dobro uro pogovarjali z njimi v jedil-
nici, obiskali pa smo tudi bolne in
ostarele člane po domovih in jih ob-
darili; bili so nas zelo veseli.
V soboto, 18. decembra, nam je sne-

Aktivnosti 
društva
upokojencev

DrUŠtvo DiaBEtiKov Litija

Društvene dejavnosti
v januarju in februarju
Pričelo se je novo leto in z njim nove dejavnosti, ki jih pripravljamo za naše člane. 

Zavrstniški otroci so imeli letos veli-
ko srečo. 23. decembra sta se Peter
Pan in Robin Hood slučajno srečala
in ugotovila, da navkljub njunim do-
brim delom in vragolijam, nimata
daril za zavrstniške otroke! Zato sta
se odločila in napisala pismo vsem
pravljičnim junakom, da bi jima po-
magali. Odzavli so se v lepem števi-
lu, no Sneguljčico je zastopal Škrat,
ker se ona zopet davi z jabolkom. Pa
nič ne de, bo že princ uredil.

Zavrstnik, kultura in Dedek Mraz
V Zavrstniku je prišel novoletni čas, čas veselja, dobre volje in obdarovanj.

Pravličnim junakom pa izdelava
igrač ni šla najbolje od rok, zato so
skupaj z zavrstniškimi otroki pokli-
cali kar Dedka mraza. In glej no glej,
Dedek mraz je res prišel in obdaril
zavrstniške otroke.
Vse lepo in prav, vendar niti pravlji-
čnim bitjem, niti Dedku mrazu, ne
bi uspelo, če jim ne bi pomagali:
Alja, Tjaša, Lara, Sara, Marjetka,
Maja, Nejc, Marjan, Iztok, Lojze in
Franci. Tako smo lahko vsi starši ob-
darjenih otrok veseli, da se z roko v
roki gasilstva in pobudnikov kultur-
nega gibanja naše vasi, v Zavrstniku
tudi kdaj kaj zgodi. Gotov pa to ni
bil slučajni dogodek, pač pa začetek
tradicije, ki jo bomo skupaj rinili na-
prej, pa bo morda nekega lepega dne
vžgala in se nam spet odpeljala; ali
pa tudi ne. Pa lepe zimske dni!!!

Bogomir Bučar

ženje   znova preprečilo planinski
izlet, tokrat v neznano.
V sredo, 22. decembra, smo si v Mali
drami SNG Ljubljana ogledali ko-
medijo »Zasebno življenje«, ki nas je
prijetno zabavala, saj je bila ta pred-
stava tudi za Silvestrovo. Po dvakrat
so se v decembru sestale tudi vezilje
in Šmartinke.

Pripravljamo…
V torek, 11. januarja, se bomo spet z
ljubitelji gledališča odpravili v Malo
dramo SNG Ljubljana na ogled ko-
medije »Bostonska naveza«, v začet-
ku februarja pa bodo prišli na račun
ljubitelji opere, saj si bomo v
Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma ogledali pravljično opero
Rusalka.
Vmes pa se bomo odpravili, če nam
bo vreme naklonjeno, na dva rekrea-
cijska pohoda v šmarsko okolico. O
datumih vas bomo obvestili s plaka-
ti.
Vse naše člane obveščamo, da bomo
imeli prve tri mesece v letu 2011 (od
januarja do marca) uradne ure vsako
sredo od 9. do 11. ure,   ko boste
lahko poravnali članarino. Le-ta
ostaja nespremenjena, saj je še vedno
8 €, posmrtnina pa 9 €. Vabimo tudi
nove člane, da se nam pridružite, saj
boste imeli tako še več možnosti za
druženje.

Bo ris Žužek

V mesecu januarju bomo pripravili
zdravstveno predavanje z naslo-
vom: Odpravimo težave z želodcem
in črevesjem, ki ga bo predstavila
Mira Slak, v sredo, 19. januarja 2011
ob 17. uri v Zdravstvenem domu
Litija. Vabljeni na predavanje!
Sedemdnevno okrevanje in šolo
diabetesa v Šmarjeških toplicah na-
črtujemo od 27.februarja do 6. marca
2011. Okrevanje vključuje program
»Znanje za zdravje«, v katerem so
zajeta zdravstvena predavanja, vsa-
kodnevno merjenje krvnega sladkor-
ja in tlaka, vodeno rekreacijo v baze-
nu in v telovadnici, pohode, družab-
na srečanja, pet obrokov dnevno, ipd.
Za prijavo ali dodatne informacije v
zvezi z okrevanjem lahko pokličete v
društveno pisarno.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka
in holesterola bo v sredo, 5. januarja
in 2. februarja 2011 od 8. do 10. ure v
prostorih društva. Bodite tešči! 
Na kopanje v Laško gremo vsak
drugi torek v mesecu (11. januarja in
8. februarja2011). Odhod avtobusa
je izpred društvene pisarne ob 15.00
uri, počakate lahko tudi v Šmartnem
pred spomenikom na Ustju. 
Ob prijavi nam prosim sporočite v
katerem delu kopališča se želite ko-
pati!
Telovadba je vsak ponedeljek in
sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani
Litija. Prosimo, da se prijavite v dru-
štveni pisarni. 
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v
naši bližnji in daljini okolici. Zbor je

datum seznam pohodov vodi
06. 01. Pohod odpade
13. 01. Litija – svibno – Zg. Log a. cirar
20. 01. Kresnice – po desnem bregu save – Litija i. Lamovšek
27. 01. Miklavž L. Hauptman 
03. 02. Šmartno – Liberga – Šmartno a. cirar 
10. 02. Hotič – Lošce – vače  D. Zupančič    
17. 02. Litija – Ponoviče – Konj – Litija i. Lamovšek 
24. 02. Bukovica L. Hauptman

ob 8.00 uri pred društveno pisarno.
Pohodi se bodo glede na vreme tudi
prilagajali. Hodite na lastno  odgo-
vornost v primerni obutvi in opremi. 
Prosimo vas, da se za vse pohode ob-
vezno prijavite v društveni pisarni do
srede do 8.00 ure!!!  
Z vadbo joge pričnemo 1. februarja
ob 17.00 uri v Zdravstvenem domu
Litija in nato vsak naslednji torek ob
isti uri. Vaje bo vodila vaditeljica
joge Sadhvi Savitri Puri. Prijave zbi-
ramo v društveni pisarni.
Plesne vaje se prično z 19. januar-
jem in nato vsako soboto ob 17.00
uri v OŠ Šmartno. (začetniška sku-
pina, nadaljevalni tečaj). Za dodatne
informacije ali prijavo nas lahko po-
kličete v društveno pisarno.
Ustvarjalne delavnice! Z njimi po-
novno začnemo 13. januarja ob 17.
uri, vsak četrtek do konca februarja.
Izdelke izdelujemo iz naravnih ma-
terialov, slikanje na steklo iz narav-
nih materialov, vizitke in si krajšamo
pozne popoldanske ure ob čaju, ka-
vici in prijetnem klepetu. Tako lahko
svojo kreativnost delite z nami in
preživite četrtkove večere koristno in
ustvarjalno. 
Na voljo je tudi brezplačni sveto-
valni telefon za bolnike s sladkor-
no boleznijo DIA-FON. Na vaša
vprašanja odgovarjajo strokovnjaki
vsako sredo od 18. do 22. ure na
modri številki: 080 14 20.
Uradne ure so v ponedeljek in sredo
od 8. do 11. ure ter vsako prvo sredo
v mesecu tudi popoldan od 14. do
17. ure. V torek in četrtek ni uradnih
ur – razen naročil za lističe.

V. Lovše

V decembru se je v domu zvrstilo
vrsto prireditev, šli smo tudi na
Osnovno šolo Gradec, kjer smo se
preizkusili v izdelovanju adventnih
venčkov.  Domski pevski zbor Tisa,
ki ga vodi socialna delavka, gospa
Vlasta Šedivy nam je pripravil letni
koncert, prireditev je povezovala
študentka Fakulete za socialno delo,
gospodična Suzana Onišak. V de-
cembru so nas obiskali člani RK
Sava ter RK Dole pri Litiji,ki so pri-
šli obdariti svoje krajane ter pred-
stavniki Društva za ohranjanje vred-
not NOB. Z OŠ Litija, enota s prila-
gojenim programom smo organizi-
rali skupno kreativno delavnico iz-
delovanja novoletnih voščilnic.
Projekt »Okrasimo novoletno jelko
skupaj« poteka v domu že tretje leto.
Namen projekta je, da v božično no-
voletnem času skupaj okrasimo
enote (stanovalci, njihovi svojci ter
zaposleni), skupno druženje ob zna-
nih božičnih popevkah nas povezu-
je, prispevek vsakega posebej je po-

Novice iz 
doma Tisje

memben in dragocen. Citrarski or-
kester Društva upokojencev Litija
»Srebrne strune« je znova navdušil
in potrdil  že znano prepričanje, da
starost ni obdobje, kjer se ne bi dalo
naučiti česa novega, za kar v prete-
klosti ni bilo časa. Najlepši dogodek
v prazničnem decembru, sodeč po
odzivih občinstva je bil božično no-
voletni koncert pevskega zbora za-
poslenih v Domu Tisje – Dotik.
Pevski zbor deluje v domu že šesto
leto, vodi ga gospa Selma Gradišek.
»Najlepše mi je, ko nastopajo doma-
či, oni dobro vedo, kako se mi stano-
valci počutimo.«, je izrazila stanoval-
ka doma takoj po koncertu. Še lepše
darilo nastopajočim, pa so takšni iz-
razi topline stanovalcev, da so nas
zaposlene sprejeli za svoje domače.
To pa je vizija Doma Tisje, da se ži-
vljenje v instituciji približa načinom
življenja doma.  Učenci OŠ Šmartno
pri Litiji so z igrico »Dedek Mraz
prihaja« poskrbeli za dotok mladosti
in energije v dom in nas pripravili na
novoletno zabavo. Božično novolet-
na zabava pa je sploh nekaj posebne-
ga, kuharice nas s svojo vodjo, gospo
Mojco Liber, vsako leto »pockrlja-
jo«, dekoracija miz v domski jedilni-
ci pa se lahko kosa z vsako boljšo re-

stavracijo.  Letos so v zabavnem delu
programa nastopili gledališčniki
Geoss iz Vač ter harmonikar, gospod
Roman Jakoš, manjkal ni niti veliča-
sten ognjemet.  Zaželeti vesele boži-
čne praznike in srečno Novo leto
2011 nam je prišel tudi župan obči-
ne Šmartno pri Litiji, gospod Milan
Izlakar. Lepo je bilo, stanovalci, nji-
hovi svojci, delavci in gospa direkto-
rica Vida Lukač smo skupaj prežive-
li  decembrski večer in si zaželeli vse
dobro, kar iz Doma Tisje želimo
tudi vam vsem. Srečno!

Leonida Razpotnik

Prireditve v januarju:
10. januarja – praznovanje rojstnih
dni stanovalcev rojenih v januarju
skupaj s svojci, v jedilnici ob 15h.
13. januarja – skupina za samopo-
moč svojcem stanovalcev obolelih za
demenco – Rožmarin ob 17.30 uri, v
prostorih fizioterapije.
19. januarja – zaključna prireditev
eqalin standarda kakovosti ob za-
ključku 1. faze ocenjevanja ob 13.
uri, v jedilnici.
20. januarja – bralna ura z višjo
knjižničarko gospo Aleksandro
Mavretič ob 13. uri, v prostorih de-
lovne terapije.

Nova knjiga Mirana Juvančiča 
Miran Juvančič, motorist, nam bo predstavil novo knjigo, V sedlu motocikla, 
S. Amerika & Evropa. V njej avtor opisuje »socialistično«, motoristično poto-
vanje po ZDA (1982) v času, ko smo se doma vozili s fički, stoenkami in »hro-
šči«. Po ameriških prostranstvih pa so križarili kadilaki, pontiaki, mustangi in
neskončno lepi tovornjaki. Medtem ko so pri nas v trgovinah samevale osiro-
mašene police, pa se je »čez lužo« bohotilo bogastvo. To je bil čas, ko je bila
Amerika, resnično Amerika! V drugem delu knjige pa avtor opiše motoristična
potovanja po Evropi. Od severa do juga in od zahoda do osiromašenega
Vzhoda. Najpomembnejše v knjigi pa so motoristični nasveti; kako z motorjem
preživeti v prometu?! Kaj potrebujemo na poti? Kako pravilno naložiti prtljago
na motor in še veliko tistega, kar sta z ženo doživela na njunih potovanjih. Te
bogate izkušnje bosta Miran in Majda delila z vami in olajšala tegobe vsem mo-
toristom, ki se srečujete na cesti, z enim samim nesebičnim ciljem: UŽIVATI &
PREŽIVETI. Predstavitev nove knjige Mirana Juvančiča bo v soboto, 29. ja-
nuarja ob 18. uri, v Gimnaziji Litija. 

Napovednik prireditev v Knjižnici Litija - Šmartno za mesec januar 2011
Datum Ura Prireditev Kraj

10.1.2011 17.30 Španščina, sabina Pajtler Knjižnica Litija

10.1.2011 17.00 U3:Pozdrav novemu letu, srečanje članov Univerze Knjižnica Litija
za tretje življenjsko obdobje

10.1.2011 17.00 U3:Kuharstvo oŠ Šmartno

11.1.2011 19.00 razstava grafičnih plakatov simona serneca Knjižnica Litija

12.1.2011 18.00 Društvo Laz predstavi brošuro jablaniška pripoved Knjižnica Litija

12. 1 2011 17.00 U3: Zeliščar jože Kukman Knjižnica Šmartno

17.1.2011 17.30 vŽU: italijanščina s prof. Katjo colja Knjižnica Litija

17.1.2011 17.30 Španščina Knjižnica Litija

17.1.2011 17.00 U3:  Mag. Marta Zagorc Prašnikar: varna uporaba zdravil Knjižnica Šmartno

18.1.2011 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

19.1.2011 17.00 U3:Kuharstvo oŠ Gradec

19.1.2011 18.00 Društvo Laz predstavi brošuro jablaniška pripoved Knjižnica Šmartno

20.1.2011 10.00 U3:Kulturna dediščina: arheološka dediščina v Knjižnica Litija
občini Litija, Helena Hauptman

20.1.2011 18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

25.1.2011 19.00 Potopis: Franci Horvat, Ekvador & Galapagos Knjižnica Litija

27.1.2011 18.00 Predavanje: Znanost in politika podnebnih sprememb, Knjižnica Litija
mag. Mišo alkalaj, v organizaciji Mc Litija

29.1.2011 18.00 Miran juvančič:  nova knjiga - v sedlu motocikla: s. amerika Gimnazija Litija
in Evropa,Knjižnica Litija v sodelovanju z Gimnazijo Litija



JANUAR 2011 • ŠT. 14 JAVNI ZAVODI, DRUŠTVA, SPOMINI IN ZAHVALE

www.knjižnica-litija.si

»Pozdrav novemu letu«, srečanje čla-
nov Univerze za 3ŽO, bo v ponede-
ljek, 10. 1. 2011, ob 17. uri, v
Knjižnici Litija. Kratko predavanje
bo pripravila prof. Mija Bernik:
»Slovenski literati na drugačen
način«, kulturni program.
Zeliščarstvo za zdravje, predavanje
mr. ph. Jožeta Kukmana, bo v sredo,
12. 1. 2011, ob 18. uri, v knjižnici
Šmartno. O varni uporabi zdravil bo
predavala mr. ph. Marta Zagorc, v
ponedeljek, 17. 1. 2011, ob 17. uri, v
Knjižnici Šmartno. 
Kuharstvo na OŠ Šmartno bo v po-
nedeljek, 10. 1., ob 17. uri, kuharstvo
na OŠ Gradec bo v sredo, 19. 1. ob
17. uri. Arheološka dediščina v obči-
ni, predavanje Helene Hauptman, bo
v četrtek, 20.1. ob 10. uri v Knjižnici
Litija.
Tudi v novem letu do novih znanj in
spoznanj z Univerzo za tretje ži-
vljenjsko obdobje Litija/Šmartno.
Srečno 2011!

Aleksandra Mavretič

Knjižnica v novem letu
Poslanstvo knjižnice je kompleksno, a hkrati enostavno. Naše delovanje skuša
zadovoljevati kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe človeka. Ne
le bralca, tudi gledalca, poslušalca, ljubitelja druženja ob raznovrstnih družbenih
priložnostih; zato je naša dejavnost razvejana, skušamo zadovoljevati manjše
posebne okuse, kot tudi tiste popularizirane, ki jih je največ. 

Včasih se z manjšimi sredstvi in dobrimi idejami lahko naredi veliko. Očitno
je, da je tako pred našo institucijo, kot tudi pred marsikatero drugo podoben
izziv. Knjižnica se je pripravljena spoprijeti z njim. Naše okolje ponuja veliko
priložnosti – učimo se iz preteklosti, delujemo za prihodnost. Poleg rednih
dejavnosti, po katerih nas že poznate, se bomo trudili, da bi vsej lokalni skup-
nosti približali zgodbe iz naše zgodovine, ki jih bomo izbrskali in zapisali iz
naše domoznanske zbirke. 
Naj bo torej leto 2011 leto novih zgodb, ki si jih bomo delili skupaj z vami. 

Andreja Štuhec, direktorica

Jablaniška
pripoved
V začetku leta 2010 je Društvo za
razvoj podeželja LAZ s projektom
Jablaniška pripoved uspešno kandi-
diralo na razpisu Evropske komisije
iz programa Mladi v akciji. Prido-
bljena sredstva so bila tako namenje-
na dodatnemu zbiranju ustnega iz-
ročila, fotografskega materiala, foto-
grafski in oblikovalski delavnici ter
tisku. V brošuri z naslovom Jablaniš-
ka pripoved bodo pojasnjena imena
kmetij, kako se je na njih živelo,
zbrani bodo opisi vasi, recepti, obi-
čaji in še kaj. Projekt je sprožil tudi
medgeneracijsko sodelovanje in za-
vedanje vrednosti domačega okolja.
Končni izdelek in zaključek projekta
bo tako predstavitev brošure in sicer
v sredo, 12. 1. 2011 v knjižnici Litija
in sredo, 19. 1. 2011 v knjižnici
Šmartno, obakrat ob 18.00 uri.

Doris/Društvo Laz

Plakati Simona Serneca v Litiji
Simon Sernec, grafični oblikovalec, likovni pedagog in učitelj zgodovine, član
Društva oblikovalcev Slovenije, je s svojimi plakati sodeloval na razstavah in
selekcijah doma in v tujini. 

Od Radeč, kjer živi in ustvarja ga je poneslo v Beograd, Trstenik, Mexico,
London, Pariz, Toyamo, Zagreb, da ne omenjamo domačih razstav in selekcij.
Janez Suhadolc je o Sernecu napisal: »Kot umetnik je Sernec zavezan grafi-
čnemu oblikovanju. To, kar je roman v literaturi, simfonija v glasbi, stol pri
oblikovalcih, most pri gradbenikih, je plakat pri grafičnih oblikovalcih. Plakat
je kralj grafičnega oblikovanja. O tem ni nobenega dvoma.« V Knjižnici Litija
smo 11. januarja ob 19. uri predstavili njegove plakate, ki so pomembni za slo-
venski oblikovalski prostor. Sernec je za nekatere ustanove izdelal celostno
podobo, sodeloval pri oblikovanju knjig, ko pa ne oblikuje, razdaja svoje zna-
nje in srce otrokom kot pedagog na osnovni šoli v Radečah. Na razstavi nam
je predstavil izbor svojih plakatov, ki so sodelovali na pomembnih razstavah
doma in po svetu. V kulturnem programu bo sodelovala GŠ Litija-Šmartno. 

Predavanje Znanost in politika
podnebnih sprememb

Mladinski center Litija pripravlja predavanje mag.
Miša Alkalaja. Dobro poznani slovenski znanstve-
nik je skeptik danes popularne teorije globalnega se-
grevanja zaradi človeških izpustov CO2. V svojih
predavanjih in pisnih člankih se posveča predvsem
znanstveni plati debate in korektno v znanstvenem
duhu razblini trditve samooklicanih »prerokov« glo-
balnega segrevanja. Pred kratkim je Mišo Alkalaj
izdal novo knjigo z naslovom Podnebna prevara.
Predavanje bo v četrtek, 27.1. ob 18. uri, v Knjižnici
Litija.

Vabimo vas 
na predavanja 
in delavnice:

10111001

Ni zima zaprla ti trudne oči,
si hotel zaspati, ko sneg se stopi,

počakal, da sonce suši nam solze,
da ptica zapoje za tvoje srce.

Ob slovesu smo tiho povesili glavo,
obsuli smo s cvetjem ti črno zemljo.

Naj angel v raju posuje ti pot,
v mislih boš z nami za vedno, povsod.

28. decembra 2010, je minilo šest let,
odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedek

ANTON POGLAJEN
(1952 - 2004) iz Jablaniških Laz

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo, postojite na njegovem grobu
in mu prižigate sveče.

Njegovi: žena Marija, sin Simon in hči Darja z družino

V SPOMIN

10111002

V mesecu novembru, nas je zapustil naš dragi

IVAN GORŠE
(1926 - 2010)

iz Črnega potoka, Šmartno pri Litiji

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za vso pomoč, izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se dr. Juterškovi in naši Tini Berčon,

župniku g. Lampretu, duhovniku g. Povšnarju ter vsem sodelujočim za lep pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k mirnemu počitku.

Sin Ivi z družino

ZAHVALA

10111003

Kje si, mama naša,

kje je mili tvoj obraz,

kje je roka tvoja,

ki skrbela je za nas...

18. decembra 2010, je prenehalo biti srce
naše drage mame, babice, prababice, tašče, sestre in tete

FRANČIŠKE OBERMAJER
roj. Koprivnikar, (10.8.1920 - 18.12.2010) iz Zavrstnika.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja in topel stisk roke, darovano cvetje in sveče, ki bodo gorele v njen spomin.

Posebna zahvala tudi dr. Milojki Juteršek za dolgoletno nego in skrb za njeno zdravje ter
patronažni sestri ga. Sandri Ostrež za pomoč in nego ob zadnjih urah njenega življenja.
Zahvaljujemo se tudi kaplanu g. Gregorju Luštreku in župniku g. Marjanu Lampretu

za obiske na njenem domu, za vse besede upanja in tolažbe in lepo opravljen cerkveni obred.
Iskrena hvala tudi župniku g. Francu Novaku za somaševanje pri cerkvenem obredu.

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

Vsi njeni

ZAHVALA

10111004

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih ti živiš.

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

MARIJE REPOVŠ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste jo imeli radi
in nam ob težkih trenutkih slovesa stali ob strani. Zahvala g. kaplanu za lepe besede

in lepo opravljen obred ter pevcem in delavcem JP KSP d.o.o. Litija.
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Jože z Metodo, vnuka Jože in Klemen z družino

ZAHVALA

10111005

Kar živi umre,

da se iz minljivosti prelije v večno.

(Williem Shakespeare)

Ob boleči izgubi
naše drage mame, babice, prababice, sestre in tete

IVANKE PLANKAR
roj. Majerič (23.10.1933 - 13.12.2010)

z Bogenšperka 2
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, ji darovali cvetje in sveče

ter nam ustno ali pisno izrekli sožalje. Zahvaljujemo se župniku g. Marjanu Lampretu
za izkazano podporo v njenih zadnjih urah in za lepo opravljen obred zadnjega slovesa.

Iskrena hvala dr. Milojki Juteršek in zdravstvenemu osebju ZD Litija, za srčno in nesebično skrb
in pomoč v času njene bolezni. Hvala tudi pogrebcem pogrebnega zavoda Perpar iz Zaboršta

ter pevcem iz Šentvida pri Stični. Vsem še enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA
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Forma RD Šmartno 
Herz Factor banka se dviga
Rokometaši Šmartnega v drugi polovici rednega dela kažejo vse boljše predstave.
Pozna se, da je večina poškodb pozdravljenih in ekipa je na zadnjih tekmah le lahko
zaigrala v popolni postavi. Kljub boljšim rezultatom pa so v klubu pred novim letom
ponovno zamenjali trenerja.

Za sodelovanje so se zahvalili celj-
skemu strokovnjaku Mihi Bojoviču,
ki se je s klubom razšel sporazumno.
Nov trener članske ekipe je postal
Jaka Keše, ki je letos treniral že mla-
dinsko ekipo RD Šmartno Herz
Factor banka. Kaj bo ta sprememba
prinesla bomo videli šele februarja,
ko se bo nadaljevala 1. Slovenska ro-
kometna liga (1. SRL).
Sicer pa so drugo polovico rednega
dela prvenstva igralci Šmartnega za-
čeli s porazom proti Slovanu. Zadnja
okrepitev Aleš Šmejc je še drugič
letos zaigral proti bivši ekipi, potem
ko je v 1. krogu kot član Slovana
igral proti Šmartnemu. Tekmo so
naši rokometaši dobro začeli in vodi-
li tudi za štiri gole. Na žalost pa so
popustili v zadnjih petnajstih minu-
tah tekme, kar so izkoristili igralci
Slovana, ki so zmagali s 33:28.
Marko Simončič, strelec osmih
golov proti Slovanu, je bil kot vsi do-
mači rokometaši po tekmi slabe
volje: »Smo precej razočarani. Trener

je bil zadovoljen s pristopom ekipe,
žal pa se je končalo kot se je. Zdaj
moramo naprej, prvenstvo gre dalje
in časa je dovolj.«
V 13. krogu 1. SRL je Šmartno čaka-
lo gostovanje pri Krki, edini ekipi, ki
so jo letos premagali. A v Novem
mestu je bilo drugače. Krka je odli-
čno začela tekmo in povedla s 7:0,
rokometaši Šmartnega pa so prek
Josiča dosegli prvi zadetek šele v 17.
minuti srečanja. Dolenjci so se na
koncu veselili prepričljive zmage,
bilo je 33:22, Šmartno pa je doživeli
dvanajsti prvenstveni poraz.
Z lepšimi občutki pa se spominjamo
tekme 14. kroga, ko je v dvorano
Pungrt prišla šesta ekipa prvenstva
RK Maribor. Domači rokometaši so
vso tekmo odigrali na visokem nivo-
ju, škoda pa je, da sta na končni re-
zultat v precejšnji meri vplivala tudi
sodnika. Izenačena tekma se je kon-
čala brez zmagovalca z rezultatom
27:27, Šmartno pa je pred koncem

celo vodilo. Igralci Šmartnega so si
tako priborili zasluženo in težko pri-
igrano točko, prvo po enajstih kro-
gih prvenstva.
Predzadnjo tekmo letos so igrali v
gosteh pri sosednjem Trimu. Šmar-
čani so na začetku tekme dobro igra-
li in tudi vodili, kasneje pa jim je
zbranost, po besedah Aleša Šmejca,
nekoliko popustila: »Uspešno smo
igrali do 20. minute nato smo popu-
stili. V drugem polčasu smo se po-
skušali vrniti v igro, a smo napravili
preveč napak, kar so igralci Trima iz-
koristili in si priigrali večjo pred-
nost.« Trimo je vknjižil drugo
zmago nad Šmartnim letos, Tre-
banjci so bili boljši s 33:25.
Za zadnjo tekmo v letošnjem letu je
v Šmartno prišel najboljši slovenski
rokometni klub, sedemnajstkratni
državni prvak RK Celje Pivovarna
Laško. »Pričakujem lepo tekmo in
upam, da bomo dobro odigrali. Bo pa
vsekakor lepa izkušnja za vso ekipo.
Jaz sem vedno z velikim veseljem
igral proti velikim imenom.  Upam,
da se bodo tudi ostali borili po naj-
boljših močeh. Konec koncev smo vsi
iz mesa in krvi,« je pred obračunom s
Celjem razmišljal Šmejc.
In državni prvaki so se v Šmartnem
pošteno namučili. Motivirani doma-
či rokometaši so se odlično upirali
večjim in močnejšim Celjanom.
Dvakrat so jih tudi izigrali in napad
zaključili s cepelinom, kar je polna
dvorana Pungrt z bučnim navija-
njem navdušeno pozdravila. Celje je
na tekmi vodilo tudi za sedem golov,
a Šmartno se je vrnilo v igro in ob
koncu nekajkrat imelo tudi prilož-
nost za izenačenje. Žal so se morali
zadovoljiti s porazom 33:36, a celot-
no ekipo velja pohvaliti za prikazano
igro in borbenost na igrišču.
Sedaj ima novi trener Keše dober
mesec dni, da pripravi ekipo na na-
daljevanje prvenstva. Kakšne prije-
me bo uporabil na treningih in kako
se bo znašel v vlogi trenerja članske
ekipe pa si boste lahko prebrali v na-
slednji številki Martinovega glasu.
Vsi upamo, da bo nova zamenjava
trenerja na klopi Šmartnega prinesla
še boljše predstave in da bodo roko-
metaši v prvenstvu čim večkrat na-
smejani zapustili igrišče.

V vikendu od 4. do 5. decembra se je
v Tržiču zaključila športnoplezalna
sezona za leto 2010. Tokrat so se
tekmovalci v vseh kategorijah pome-
rili v težavnosti in si skušali pripleza-
ti čim boljšo skupno uvrstitev za DP
v sezoni 2010. Tekmovalci PS DPČ
Šmartno so spet pokazali velik na-
predek, saj so na zadnji tekmi skoraj
vsi dosegli svoje najboljše uvrstitve
letos. Karin Tomažič je dosegla 1.
mesto med mladinkami in si v su-
perfinalu za skupno uvrstitev suvere-
no priplezala naslov mladinske drža-
vne prvakinje za sezono 2010. Da ji
je nastop res odlično uspel, dokazuje
tudi doseženo 3. mesto med članica-
mi. Veronika Meke si je na zadnji
tekmi priplezala 5. mesto, kar je bilo
dovolj za skupno 6. mesto v držav-
nem prvenstvu med starejšimi dekli-
cami. Miha Jarm je bil 7. v mladinski
konkurenci in 17. med člani. V zelo
močni kategoriji starejših dečkov je

Jernej Celestina dosegel 14. mesto,
Urh Tomažič pa je s 16. mestom do-
segel svojo najboljšo uvrstitev v le-
tošnji sezoni. Dobro je nastopila tudi
naša najmlajša tekmovalka Tinkara
Meke, ki nastopa v kategoriji cici-
bank, saj je z 8. mestom dosegla
svojo drugo zaporedno uvrstitev med
deseterico.
Za konec čestitke ekipi mladih ple-
zalcev, ki so zastopali ekipo DPČ  na
tekmovanjih ter zahvala vsem pro-
stovoljcem, ki pomagajo v društvu,
Občini Šmartno in vsem inštruktor-
jem, ki trenirajo mlade plezalce.
Več o plezanju v Društvu »Prosti
čas« Šmartno si lahko pogledate na
spletnem naslovu: 
http://plezanjedpc.wordpress.com/.
Rezultate za DP 2010 pa si lahko
pogledate na spletni strani:
http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/tezav-
nost/rezultati.php. 

DrUŠtvo Prosti Čas - PLEZaLna sEKcija

Karin Tomažič državna 
prvakinja tudi v 
težavnostnem plezanju
Zaključila se je najuspešnejša sezona za plezalce PS DPČ Šmartno. Najboljše rezultate
je tudi v Tržiču dosegla Karin Tomažič, ki si je že s tretjo zaporedno zmago med
mladinkami v zadnjih dveh tednih, zagotovila naslov mladinske državne prvakinje v
težavnosti in s 3. mestom prve stopničke med članicami.

Mladi Tadej Pirc je eno borbo zmagal, za v osmino finala pa je na žalost izpa-
del in tako ostal brez medalje. Sestri Rozina, tako Sara kot Aleksandra, sta iz-
gubili, vendar sta imeli dober nastop glede na njuno konkurenco. Patricija
Zupan, ki je po dveh letih premora ponovno stopila v ring, je po dobri borbi
na koncu za eno piko izgubila. Maja Strmljan, ki je v soboto debitirala na tako
velikem tekmovanju, si je po predhodnih dveh zmagah, kljub porazu v polfi-
nalu zagotovila 3. mesto. Reprezentant Domen Pirc se je po malo slabšem na-
stopu na Croatia open, ponovno uvrstil med najboljše. Po dveh prepričljivih
zmagah, je bil v finalni borbi močnejši samo tekmovalec iz sosednje Hrvaške,
in tako je Domen končal na odličnem 2. mestu.
Šmarsko-litijske taekwondoiste čakata v decembru še 2 velika tekmovanja.

Taekwondo Šmartno-Litija

Naš najuspešnejši tekmovalec je izku-
šeni Rok Mohar, ki je osvojil dve prvi
in eno drugo mesto, s tem je postal že
desetič državni prvak v svoji kategori-
ji. Posebej pa je presenetil debitant
Tomaž Perme, ki je v kategoriji vete-
rani B osvojil prvo mesto in je doka-
zal, da leta za treniranje taekwondo-
ja niso pomembna, pomembni sta le
volja in vztrajnost. 

Tekmovanje je potekalo v prazni-
čnem vzdušju in bilo je prijetno so-
delovanje med slovenskimi in hrva-
škimi klubi. Na tekmovanju je sode-
lovalo 31 klubov iz 3 držav. Sara
Rozina je že v prvi borbi dokazala,
da je zelo borbena. Na žalost pa je v
borbi za drugo mesto izgubila proti
domači tekmovalki.  Reprezentant
Domen Pirc je še enkrat vsem poka-
zal, da je v odlični formi in tako še
zadnjič v letošnjem letu stopil na
najvišjo stopničko. Aleksandra
Rozina in Tadej Pirc pa sta imela
premočno konkurenco in tako ostala
brez medal.

Taekwondo klub Šmartno - Litija                                                                                                                                                   

Rezultati:
sara rozina kadetinja -47kg 3. mesto    
Domen Pirc kadet -47kg 1. mesto                          

Taekwondoisti v Zagrebu odlični
6 tekmovalcev iz Taekwondo kluba Šmartno – Litija se je v soboto, 20. 11. 2010,
odpravilo na tekmovanje, ki ga je organiziral Taekwondo klub Jastreb iz Zagreba. Na
tekmovanju je sodelovalo 860 tekmovalcev iz 68 klubov in 8 držav.

TKD klub
Bogatejši za 
dve medalji
Na zasneženo soboto, 18. decembra, je
v hrvaškem Bjelovarju potekal
tradicionalni Božični kup, katerega so
se udeležili tudi štirje tekmovalci iz
Taekwondo kluba Šmartno – Litija. 

Državno prvenstvo v POOMSAH 2010
V nedeljo, 5. decembra se je v Ivančni Gorici odvijalo 20. državno prvenstvo v
taekwondo tehniki. Tekmovanja se je iz šmarsko – litijskega kluba udeležilo 9
tekmovalcev, od tega 4 debitanti. 

Vsem tekmovalcem želimo še veliko
užitkov ob izvajanju tehnike taekwon-
doja, ki je osnova naše borilne veščine. 
Med moško konkurenco so bili naši
fantje ekipno tretji, klub pa je ekipno
osvojil tretje mesto.
Tekmovanja so se udeležili tudi Tadej
Pirc z osvojenim 6. mestom, Tinkara
Perme z 10. mestom in Patricija
Matoz z osvojenim 13. mestom.

Taekwondo klub Šmartno-Litija

Tekmovalec Kategorija Osvojeno mesto  
rok Mohar seniorji a 1. mesto
tomaž Perme veterani B 1. mesto
alja Medved mladinka a 2. mesto
Lovro Perme ml. kadet B 2 .mesto
Domen Pirc kadet a 3. mesto
sara rozina kadet a 4. mesto
Dvojice      
Medved - Mohar dvojice nad 15 let a 2. mesto 
alja Medved naj tekmovalka 3. mesto  
rok Mohar naj tekmovalec 1. mesto  
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Slovesno pa je bilo tudi na samem
Tisju, kjer je udeležence pohoda na-
govoril slavnostni govornik dr. Pavle
Gantar, predsednik državnega zbora.
Pozdravne besede pa so pohodni-
kom namenili tudi šmarski župan
Milan Izlakar, župan Litije Franci
Rokavec in predsednik PD Litija
Roman Ponebšek. V kulturnem pro-
gramu je nastopil kvartet Lipa in
učenci podružnične Osnovne šole iz
Velike Kostrevnice pod vodstvom
Marjane Poglajen. Program je pove-
zoval Gašper Repina.
Letos so bile tudi prvič podeljene tudi
zlate plakete za udeležbo na tridesetih
pohodih, prejeli so jih Tomaž

Malenšek iz Šmartnega pri Litiji,
Slavka in Peter Matoz, Andrej Cirar
in Dušan Tomc iz Litije, Majda in
Filip Rusjan iz Brega pri Litiji,
Florjan Nunčič iz Celja ter starosta
slovenskih ljubiteljev obhodnic Milan
Meden iz Maribora. Vsem iskrene
čestitke.
Soglasna ocena vseh udeležencev
pohoda je bila, da je pohod odlično
uspel, za kar gre zahvala vsem sode-
lujočim članom društva od članov
mladinskega odseka na startu do al-
pinistov in gorskih reševalcev ter pri-
zadevnih odbornikov na cilju v
Kostrevnici.

Borut Vukovič

Jubilejni pohod na Tisje
V nedeljo, 12. 12. 2010 je Planinsko društvo Litija organiziralo že 30. spominski
planinski pohod na Tisje. Trasa pohoda je bila takšna kot običajno, vse ostalo pa je
bilo drugače, bolj slovesno. Drugače je bilo že to, da je na startu vsak udeleženec, ki
je poravnal startnino, sprejel spominsko majico z motivom zasnežene Tisenškove
domačije.

Udeleženci vseh dosedanjih pohodov: stojijo Andrej Cirar, Milan Meden, Peter in Slavka
Matoz, Majda Rusjan, čepita Tomaž Malenšek in Filip Rusjan

Lojze Zaman je starosta litijskih pla-
nincev. Vsi smo ga občudovali, ko je
še v letu 2009 osvojil tritisočak Gros-
ser Hafner v avstrijskih Visokih
Turah. Pred 35 leti je bil prvič na
Triglavu. Takrat so ga gore očarale in
poslej je vseskozi, kljub skrbi za do-
mačo kmetijo, našel čas, da se je ude-
leževal izletov litijskih planincev.
Druga velika Lojzetova ljubezen je
petje. Tudi zaradi petja se je rad ude-
leževal izletov planinske sekcije DU.
Pod vodstvom Jožeta Kukovice se je
pri sekcije izoblikovala pevska skupi-
na, v kateri je Lojze prvi bas. Ob za-
ključkih posameznih izletov so pevci
pripravili prave male koncerte, ki so
jim z navdušenjem prisluhnili ne le
člani sekcije, ampak tudi naključni
obiskovalci planinskih koč. 
Marjan Omerzel je pred tremi leti
prevzel vodenje savske sekcije PD
Litija, pred njim pa je sekcijo zelo
uspešno vodil Marko Dernovšek.
Sekcija tudi sedaj zelo uspešno deluje,
saj vsak mesec pripravijo vsaj en izlet,
pozimi v bližnje hribe, poleti pa tudi v
visokogorje. Zanimiv program je prav
gotovo rezultat Marjanovih bogatih
planinskih izkušenj, saj je član planin-
ske organizacije že od leta 1963.
Marjan je navdušen obiskovalec
Zasavske Svete gore, lani je kar 149
krat prehodil pot od doma do vrha in

nazaj. Sicer pa je Marjan že od mla-
dosti navdušen športnik. Igral je
hokej na ledu in na kotalkah, bil sod-
nik pri smučarskih skokih, tekel na
maratonih, kolesaril. Pred leti je v 15
urah in pol pretekel celotno
Badjurovo krožno pot. Kar osem let je
bil sekretar Športnega društva Ilirija.
Za prizadevno delo v športu je prejel
srebrno Bloudkovo plaketo. 
Marjana Kahne zadnjih deset let
opravlja nadvse pomembno delo bla-
gajničarke in dežurne v pisarni dru-
štva. Vsak četrtek med 16. in 18. uro
je v prostorih društva v Športni dvo-
rani Litija na voljo vsem, ki bi se radi
včlanili v društvo, se prijavili za izlet,
kupili katerega od dnevnikov ali pa
dobili odgovor na katerokoli vpraša-
nje o delovanju društva. Zlasti poleti,
ko je na vrsti množično romanje na
Triglav, pa se pogosto zgodi, da tisti,
ki potrebujejo znamkico za planinsko
izkaznico, pridejo ponjo kar k njej na
dom. Marjani pri njenem delu ob že
pregovorni vestnosti in natančnosti
veliko pomagajo izkušnje iz časa, ko je
bila zaposlena v trgovini in v računo-
vodstvu. Marjana je bila prvič v gorah
leta 1991, ko je šmarska šola organizi-
rala izlet na Vršič. Kot pravi sama, se
je takrat z gorami zastrupila in se od
tistega dne redno udeležuje izletov
vseh treh sekcij, ki delujejo v našem

Naši jubilanti
Konec preteklega leta so okrogle življenjske jubileje proslavili tudi nekateri
odborniki in nosilni člani Planinskega društva Litija. 80 letnico je obhajal Lojze
Zaman iz Gradišča, 70 letnico Pavel Smolej iz Kresnic, Stane Jerebič iz Litije in Marjan
Omerzel iz Save, 50 letnico pa Jože Repina iz Jelše. Okroglo obletnico je imela tudi
Marjana Kahne iz Šmartnega pri Litiji, ker pa je med jubilanti edina ženska, bomo,
kot se po bontonu spodobi, številko kar zamolčali. društvu. Za vestno delo v društvu je

prejela tudi bronasti in srebrni častni
znak PZS.
Pavel Smolej, rojen v Breznici pod
Stolom, se je v Kresnice preselil leta
1979 in se kmalu zatem vključil v PD
Litija. Z ženo Marijo sta že prej veli-
ko hodila v hribe, samo na Triglavu
sta bila desetkrat, potem pa sta rada
obiskovala bližnje vrhove od
Miklavža do Zasavske Svete gore.
Pavel že od leta 1987 sodeluje na
mladinskih planinskih taborih, naj-
prej kot ekonom, kasneje pa se je po-
svetil predvsem preučevanju in pred-
stavljanju naravne in kulturne dedi-
ščine krajev, kjer smo taborili. Vedno
je znal poiskati stik z zanimivimi do-
mačini ali drugimi strokovnjaki. Tako
sta nas na taborih obiskala na primer
svetovno znani geolog dr. Stane
Buser in znameniti planinski fotograf
Jaka Čop. Na vseh taborih vodi tudi
likovne delavnice. Za mladinske pla-
ninske tabore, kasneje pa tudi za dru-
žinske, sta z Marijo narisala motive
za majice. Ravno letos je izdal knjiži-
co, v kateri so objavljene slike spo-
minskih majic, ki so jih prejeli udele-
ženci taborov.
Člani društva ga poznajo tudi kot av-
torja ilustracij vsakomesečnih obvestil
PD Litija, ki izhajajo že od oktobra
1997. Do danes se je tako nabralo že
158 rednih številk, skoraj vsako pa
krasi tudi Pavlova risba ali akvarel,
nekaj pa jih je prispevala tudi Marija.
Z leti se je tako nabrala prava zbirka
miniaturnih umetnin, nekatere smo v
preteklosti predstavili tudi že v
Martinovem glasu. Pavel jih je objavil
tudi v posebni knjižici. 
Pavel in Marija sta nepogrešljiva tudi
pri vseh planinskih slovesnostih, za
katere prispevata scenografijo, pogo-
sto pa tudi kostume. V tej vlogi sta
sodelovala tudi na številnih kulturnih
prireditvah v občinah Šmartno in
Litija. Dolga leta sta z Marijo pela v
šmarskem Zvonu. 
Pavel je bil do upokojitve direktor
VDC Tončke Hočevar v Ljubljani.
Za delo na področju socialnega var-
stva je dobil najvišje strokovno pri-
znanje, plaketo Antona Skale. Svoje
izkušnje pri delu z odraslimi z mot-
njami v duševnem razvoju je opisal v
knjigi Skupaj z drugačnimi. V pripra-
vi je že osma knjiga, v kateri Pavel so-
deluje kot ilustrator, tako kot prejšnja
pa tudi ta opisuje naravno in kulturno
dediščino Stola in vasi pod njim.
Planinstvo ni le hoja v hribe, je
mnogo več, med drugim tudi kultura.
Prav gotovo je Pavlova zasluga, da je
kulturna dimenzija v našem društvu
tako močna in tudi navzven prepo-
znavna.Za velik prispevek pri razvoju
planinske dejavnosti je prejel tudi
bronasti, srebrni in zlati častni znak
PZS.

Stane Jerebič od leta 2004 nadvse
uspešno vodi planinsko sekcijo DU
Litija. Sekcija je zelo aktivna, saj se
skoraj vsako soboto odpravijo na izlet.
Kako zelo so zagnani, je razvidno že
iz tega, da so v letu 2010 od 39 načr-
tovanih izletov zaradi slabega vreme-
na odpadli le trije, čeprav je bilo lani
ravno za vikende zelo pogosto slabo
vreme. Izven programa so izvedli še
en dodaten izlet, tako da so na 37 iz-
letih zabeležili 1317 udeležencev.
Seveda so se številni člani sekcije ude-
ležili več izletov, Stane pa je bil na
vseh razen enem. Stane je bolj inten-
zivno v hribe začel hoditi po upokoji-
tvi, najprej z vnukom Urbanom,
potem pa sta se oba začela hoditi s
sekcijo. 
Stane je vso delovno dobo delal na
železnici, nazadnje v sekciji za
vzdrževanje prog. Je velik ljubitelj pla-
ninskih veznih poti; kar 64-krat je
prehodil Badjurovo krožno pot, 32-
krat Zasavsko planinsko pot, 7-krat
Pot kurirjev in vezistov. Sedaj zbira
žige za četrti dnevnik Iz Geossa na
100 slovenskih vrhov in sedmi dnev-
nik Križem kražem po Posavskem
hribovju. V letu 2006 je uspešno
opravil izpit za planinskega vodnika.
Sam pravi, da je bila to njegova tretja
univerza. Je odličen vodnik, saj ima
ljudi resnično rad, ti pa mu naklonje-
nost obilno vračajo. Tudi Stane z ve-
seljem prepeva v pevski skupini sekci-
je, še prej pa je pel v pevskem zboru
Lipa, aktiven pa je tudi v mešanem
pevskem zboru DU Litija. Za delo na
področju zborovskega petja je prejel
bronasto, srebrno in zlato Gallusovo
značko.         
Jože Repina je med vsemi jubilanti
najmlajši, kljub temu pa ima najdaljši
staž v PD Litija. Član društva je po-
stal že pri 11 letih, ko sta ga za pla-
ninstvo navdušili njegovi teti, mento-

rici na OŠ Šmartno Slava Obradovič
in Mija Razpotnik. Pri šestnajstih
letih sta s prijateljem Marjanom
Brodarjem začela plezati, največ v ste-
nah Kamniških in Julij-skih Alp.
Alpinistični odsek pri PD Litija je bil
ustanovljen leta 1983 in Jože je bil
zraven že od vsega začetka. S sople-
zalci Francijem Intiharjem, Tomažem
Groboljškom in ostalimi člani odseka
so preplezali številne zahtevne smeri,
tudi Čopov steber v severni triglavski
steni, večkrat pa so obiskali tudi
Dolomite. Udeležil se je že prvega
mladinskega planinskega tabora, ki je
bil pred 30 leti v Trenti in potem,
razen dveh, tudi vseh naslednjih. Po
poroki z Dani, pred tem Kokalj, se je
taborov udeleževala celotna družina.
Najprej s sinom Gaš-perjem, nato še
z Janjo in Anžetom. Jože je na taborih
sodeloval kot vodnik, znal pa je tudi
poprijeti za vsako drugo delo. 
Je velik ljubitelj turnega smučanja in
za ta lep šport je navdušil tudi druge
družinske člane. Z Gorsko reševalno
službo je kot pripravnik začel sodelo-
vati v letu 1984, izpit za gorskega re-
ševalca pa je opravil leta 1990.
Poslanstvo gorskega reševalca opra-
vlja predvsem na smučišču na Soriški
planini in na množičnih planinskih
pohodih na območju Posavskega hri-
bovja. Alpinistični odsek je vodil 10
let in v tem času so pričeli s sistemati-
čno vzgojo novih alpinistov, tako da je
odsek sedaj bistveno pomlajen. Že
vrsto let je član UO PD, za predano
delo pa je prejel tudi bronasti, srebrni
in zlati častni znak PZS ter priznanja
mladinske komisije in komisije za al-
pinizem. 
Vsem jubilantom želim še obilo
zdravja in lepih planinskih doživetij
in se jim zahvaljujem za dragocen pri-
spevek k skupnemu delu.

Borut Vukovič    

PRISTEN, Roman Tomažič s.p.
Gsm: 040 702 424

Smo pogodbeni 
partnerji ZZZS  

izdelovanje očal 
na recept

UGODNOSTI V JANUARJU! 
Da se bo leto še bolje pričelo, poskrbimo, da česa ne spregledate ;)
Ponujamo vam paket OPM, ki vsebuje:

kvaliteten dioptrijski okvir (posebej označen)
organska stekla z antire� eksno in trdnostno zaščito ( +/- 4.oo dpt)
obdelavo stekel in centriranje z najsodobnejšo računalniško tehniko
etui in krpico 

ŽE ZA
90 €

velja do 

razprodaje zalog

Za nakup dioptrijskih očal vam s tem
oglasom podarimo bon v višini 20 €.
Izrežite ta bon in ga izkoristite pri nakupu novih očal! 
Popusti se med seboj ne seštevajo. Izplačilo bona v 
gotovini ni mogoče! 
Veljavnost bona je do 28. 2. 2011

Akcija, ki še traja:

BON za 20 €
Optika Manja vam nudi tudi:

kontrola dioptrije
nekontaktno merjenje očesnega pritiska
računalniška pomoč pri izbiri usteznega okvirja
svetovanje strokovnega kadra 

Z najboljšimi željami za mirne 
praznike ter srečno novo leto!
Z najboljšimi željami za mirne 
praznike ter srečno novo leto!

Cenjene bralke in bralce obveščamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

IZPOSOJAMO
Vrtalno rušilni stroj HILTI


