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ŽUPANOV KOTIČEK

Na novo pot
Ponovno prihaja čas zaključnih raču-
nov, primerjalnih bilanc in vse kar
sodi zraven. V preteklem letu se obči-
na s kakšno veliko investicijo ne more
pohvaliti, je pa gasila  tekoče proble-
me, ki jih nikoli en zmanjka. 
Veseli smo, da so na Ministrstvo za
okolje in prostor prisluhnili prošnjam
najbolj ogroženih na poplavnem ob-
močju in uredili struge nekaterih po-
tokov, ki so do sedaj prestopali brego-
ve in povzročali  materialno  škodo in
velike skrbi našim občanom. Na tem
področju nas čaka še veliko dela, saj
resorno ministrstvo tudi samo nima
izdelane strategije. Sicer pa, kdo pa jo
sploh lahko ima, če nas vremenska
dogajanja venomer presenečajo?
Potrebno se bo navaditi na nek novi
čas. Za nas, starejše, bo to nekoliko
težje, za mlajše, ki pa še nimajo toliko
spominov na preteklost, pa bo verjet-
no lažje. Vsako obdobje ima drugačne
probleme, le rojstvo in smrt ostajata
stalnici.
Odštevamo prve dni leta 2012.
Skupaj s podžupanom in občinsko
upravo zremo optimistično v prihod-
nost. V ta program so všteti vsi me-
hanizmi varčevanja in odrekanja tiste-
mu, kar trenutna družba nujno ne po-
trebuje. Podroben program bo viden
med letom. Poskrbeli bomo tudi za
več zdravja, odvečne kilograme bomo
pretopili v delo in dobro voljo, prelah-
kim pa poskušali izboljšati apetiti.

Vaš župan
Milan Izlakar

Otroci iz Osnovne šole Litija se bodo odslej lahko igrali na novih igralih.
Nakup gredi na vzmeteh, drogov na treh višinah in tibetanskega mostu jim je
omogočilo podjetje dm drogerie markt Slovenija, ki je ob decembrski otvoritvi
svoje nove poslovalnice  v Litiji šoli podarilo donacijski bon v višini 4.200 €.
Predstavnikom šole so ga izročili v času novoletne predstave, ki so jo učenci iz
podružnice s prilagojenim programom pripravili za svoje starše. Nastop otrok je
bil izjemno dodelan ter ganljiv, predvsem plesne in tudi ostale točke. 
Eko igrala so narejena iz materialov najvišje kakovosti in z mislijo na popolno
varnost otrok pri igri. Zasnovana so tako, da spodbujajo ustvarjalnost in opazo-
vanje, saj upoštevajo naravno inovativnost otrok, otroci pa jih lahko uporabljajo
tako, kot jih doživljajo, ker način uporabe ni strogo določen. Ker imajo na
Osnovni šoli Litija tudi podružnico s prilagojenim programom, bodo otroška
igrala Legnolandia razveseljevala tudi otroke s posebnimi potrebami. 
»Nova igrala bodo obogatila naše skromno igrišče, na katerem se družijo otroci
iz treh programov; tako otroci iz večinske osnovne šole, kot tudi otroci s poseb-
nimi potrebami,« se je podjetju dm drogerie markt zahvalila Marjeta Mlakar
Agrež, pomočnica ravnatelja. 

Nova igrala za osnovnošolce v Litiji 
DM - drogerie markt litijske otroke razveselil z donacijo.

December je tudi zelo delaven mesec,
predvsem za tiste, ki prireditve in kul-
turne dogodke pripravljajo. Tako smo
bili zelo delavni tudi v Glasbeni šoli
Litija-Šmartno, saj smo za javnost pri -
pravili več odmevnih glasbenih do-
godkov, na katerih so se predstavili
naši učenci in učitelji.
V torek, 13. decembra 2011 smo na
gradu Bogenšperk skupaj z Glasbeno
šolo Trbovlje pripravili predpraznični
koncert oddelkov za orgle in petje.  
Številni poslušalci, ki so napolnili
Valvazorjevo knjižnico, so lahko sliša-
li pevke in pevce iz razreda prof.
Barbare Sorč, ki petje poučuje v glas-
benih šolah Litija-Šmartno in
Trbovlje, na orglah pa jih je spremljal
prof. Tilen Bajec. 
Na koncertu so se predstavile tudi
učenke orgel Glasbene šole Litija-
Šmartno, oddelek na šoli uspešno de-
luje tretje šolsko leto, trenutno se pod
mentorstvom  prof.  Tilna Bajca orgle
učijo štiri učenke. Kot gostja se je na
koncertu v pravljičnem grajskem
okolju predstavila tudi nekdanja

Glasbeni december
Mesec december je vedno na gosto posejan z različnimi prireditvami, ki nam
polepšajo pričakovanje praznikov in prinesejo toplino v naša srca. 

DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI
Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

POMOČ NA DOMU od 1.1.2012 dalje:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
• gospodinjsko pomoč,
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Vse potrebne informacije lahko dobite:
• v ponedeljek od 8. h do 12. h in od 14. h do 16. h, od torka do petka od 8. h do 13. h,
• ali pa se za sestanek dogovorite po telefonu: 01/890-01-03, 01/890-01-06, 01/890-01-01
• pri vodji/koordinatorici pomoči na domu, uni. dipl. soc. delavki, Leonidi Razpotnik
Ceno storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Litija in Šmartno pri Litiji v višini 75% stroškov storitve, zato je osnovna
cena za upravičenca 3, 80 EUR/ uro, upravičenci pa lahko uveljavljajo dodatne olajšave pri plačilu storitve (oprostitev plačila)
pri pristojnem centru za socialno delo Litija .

V domu Tisje smo v letu 2011 praznovali 65. Letnico obstoja.  Ta pomembni
jubilej smo proslavili s številnimi prireditvami in aktivnostmi. .  V okviru praz-
novanja tega pomembnega jubileja že celo jesen potekajo razne prireditve, izda-
li smo knjigo, uredili knjižnico, organizirali likovno delavnico z otroci nas zapo-
slenih v domu in seveda proslavili teh 65. let s slavnostno prireditvijo, kot se za
Dom Tisje spodobi. V slavnostnem programu so nastopili pevski zbor stanoval-
cev doma – Tisa, pevski zbor zaposlenih – Dotik, oktet Valvasor  ter Otroška
folklorna skupina Javorje.  Prireditev je povezovala gospa Aleksandra Mavretič,
slavnostni govor je imela direktorica doma, gospa Vida Lukač.  Novoletna za-
bava za stanovalce in njihove svojce je bila vrhunec praznovanj, v kulturnem
programu so nastopile pevke učiteljskega pevskega zbora Litus, za veselo glasbo
so poskrbeli prostovoljci, gospa Meri in gospod Mirko Vresk ter gospod Roman
Jakoš, praznovanje pa smo zaključili z ognjemetom. Izlet za stanovalce, ki se
ukvarjajo s prostočasnimi aktivnostmi smo popestrili z ogledom Muzeja
Premoderne umetnosti v Sp. Hotiču.  »Klepet ob čaju«  je druženje, ki ga orga-
niziramo nekajkrat letno in  je namenjeno svojcev stanovalcev. Svojci imajo na
ta način možnost sproščeno poklepetati s strokovnimi delavkami doma, včasih
se pri neformalnih pogovorih utrne pametna rešitev in problemi postajajo le še
izzivi. V domu se zavedamo, da so svojci stanovalcev naši pomembni sodelavci,
zato jih poskušamo čim bolj vključiti v življenja stanovalcev doma, tako jih
vsako leto povabimo na prednovoletna okraševanja »Okrasimo novoletno jelko
skupaj«. Vsako leto ljubljanski pomožni škof, gospod Anton Jamnik na Božič
obišče enega izmed domov. Letos je daroval božično Sv. mašo v Domu Tisje.
Sv. maše smo se udeležili tako stanovalci, njihovi svojci, kot nekateri zaposleni
svojimi bližnjimi  in začutili pristno, človeško povezanost nas vseh med seboj in
globoko hvaležnost, da delamo z ljudmi in za ljudi.

Leonida Razpotnik

Novice iz doma Tisje

glasbene šole so se na koncertu pri-
družili tudi člani Pihal nega orkestra
Litija, skupaj so za praznični koncert
pripravili tri skladbe.
Učenci glasbene šole, ki igrajo v šol-
skem pihalnem orkestru, pa so s svo-
jim igranjem obogatili tudi program
koncerta Pihalnega orkestra 27. de-
cembra 2011v litijski športni dvorani.
Z vsemi prireditvami je Glasbena
šola Litija-Šmartno ponovno doka-
zala, da je pomemben sooblikovalec
kulture v občinah Litija in Šmartno
pri Litiji. 

Janja Galičič

učenka orgelskega oddelka Glasbene
šole Litija-Šmartno Ana Benedičič,
ki je v šolskem letu 2010/2011 uspe-
šno opravila sprejemni preizkus na
oddelku za orgle in klavir ljubljanske-
ga Konservatorija za glasbo in balet. 
V petek, 16. decembra 2011 je bil v
organizaciji Javnega zavoda za kultu-
ro Litija in Glasbene šole Litija-
Šmartno v dvorani Kulturnega centra
Litija Božično-novoletni koncert, na
katerem so se predstavili učenci in
profesorji glasbene šole, pevski zbor
Cum anima iz Šmartna pri Litiji in
duet PD Lipa Litija. Kot gostja veče-
ra je nastopila zmagovalka oddaje
»Slovenija ima talent« pevka Julija
Kramar.
Tretji večji predpraznični koncertni
dogodek, ki smo ga pripravili učenci
in učitelji Glasbene šole Litija-Šmart-
no, pa je bil že tradicionalni Božično-
novoletni koncert orkestrov, komor-
nih skupin in najboljših solistov.
Javnosti smo se predstavili 22. de -
cembra 2011 v dvorano Kul turnega
centra Litija. Pihalnemu orkestru naše

Šmarske vezilje smo s svojimi izdelki polepšale praznike sorodnikom in prijate-
ljem. Še vedno se sestajamo vsak prvi in tretji torek v mesecu ob 17. uri v šmar-
ski knjižnici. V zadnjem času so se nam pridružile tudi vezilje iz Dragovškega,
ki si želijo (po našem vzoru) polepšati cerkev svetega Antona v Štangi z ročno
vezenimi prti. 
Vse, ki vam je pri srcu druženje in negovanje tradicije ženskih ročnih del, vabi-
mo, da se nam pridružite na naših srečanjih.

Šmarske vezilje z mentorico Štefko Fašing

Šmarske vezilje vabijo v svoje vrste
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Občina Šmartno pri Litiji

Predšolska vzgoja
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 10. redni seji dne,
1.12.2011 sprejel sklep  o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Občini Šmartno pri Litiji. Za otroke v I. starostni skupini nova (stara) cena
znaša 490,19 €, za otroke II. starostne skupine pa 357,25 € mesečno. Po
novem, stanovanjski kredit ni več olajšava in ga starši ne morejo več uvelja-
vljati, lahko pa v poletnih mesecih še vedno uveljavljajo rezervacijo za nepre-
kinjeno odsotnost najmanj enega oziroma največ dveh mesecev. Starši plača-
jo rezervacijo v višini 2,50 € za vsak delavni dan.

Pomoč družini na domu
Na 10. redni seji Občinskega sveta so bile sprejete tudi nove cena socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu. S 1.1.2012 je izvajanje te storitve
prevzel Dom Tisje. Cena neposredne socialne oskrbe na domu po novem
znaša 15,19 € na efektivno uro. Cena storitve za uporabnika znaša 3,80 € na
efektivno uro, razliko v višini 75%  pa krije Občina Šmartno pri Litiji. Vsi
zainteresirani uporabniki se lahko za dodatna pojasnila obrnete na vodstvo
Doma Tisje (tel.: 01 8900-100).

Občinske javne ceste – urejanje premoženjsko pravnih zadev
V občini Šmartno pri Litiji, je tako kot tudi v pretežni večini drugih občin v
Republiki Sloveniji, še kar nekaj kategoriziranih občinskih javnih cest, ki so
namenjene za nemoteno odvijanje lokalnega prometa in ki so v lasti fizičnih
ali pravnih oseb. Vodstvo občine Šmartno pri Litiji je seznanjeno s to proble-
matiko in jo rešuje sukcesivno, v skladu s finančnimi zmožnostmi vsakokrat-
nega proračuna občine.
Glede odkupa zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi cestami, ki so še v
privatni lasti, vas v nadaljevanju obveščamo kakšen je predpisan postopek za
reševanje tovrstnih zadev.
Postopek se prične z vložitvijo vloge za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim na zemljiščih po katerih poteka kategorizirana občinska javna
cesta. V nadaljevanju je nato najprej potrebno od lastnikov zemljišč pridobi-
ti izjave – soglasja, na podlagi katerih lastniki takšnih zemljišč dovoljujejo
parcelacijo zemljišč pod občinsko cesto. Po pravnomočnosti odločbe o par-
celaciji je potrebno naročiti cenitve teh zemljišč pri sodno zapriseženem ce-
nilcu ustrezne stroke, ki so podlaga za sklenitev ustreznih pogodb. Prav tako
je potrebno v proračunu občine zagotoviti zadostna finančna sredstva, pri-
dobitev zemljišč vključiti v letni načrt razpolaganja in pridobivanja stvarne-
ga premoženja občine ter šele nato pristopiti k sklenitvi pogodb, če se seve-
da lastniki zemljišč strinjajo z uradno cenitvijo. V primeru, da s cenitvijo ne
soglašajo se sproži postopek razlastitve z vložitvijo zahteve za razlastitev
takšnih zemljišč.
Konkretnejše informacije v zvezi z postopkom lahko dobite pri uslužbencu
občinske uprave Juriju Klepcu, tel.: 01 8962 802.

Konstituiranje odborov Krajevnih skupnosti
Skladno z Statutom Občine Šmartno pri Litiji in Odlokom o ustanovitvi in
pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri
Litiji, vas obveščamo, da bodo zbori občanov po posameznih krajevnih skup-
nostih sklicani v mesecu februarju in marcu. 
Na zborih občanov bomo poskušali konstituirati odbore krajevnih skupnosti
in obravnavali tekočo problematiko s področja posamezne krajevne skupnosti.
Opozarjamo vas, da zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predlo-
ge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj ena tretjina vo-
livcev z območja občine za katero je zbor sklican. 

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 21. člena Za kona o stvarnem premoženju države in sa -
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal nih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2011, sprejetega z
Odlokom o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/2010)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza torja javne dražbe:
Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, mat. številka: 1779737, ID št. za DDV: SI 99744686.
Organizator javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji.
2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena

2.1. Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
• Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso  v izmeri 46,90 m2. Stanovanju

pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k.
o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež
skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež
skupnega dela stavb, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 delež
skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

• Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju
pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno (ID 1847).

2.2. Nepremičnine so v posesti proda jalca. Pravno stanje nepremičnine je ure jeno. Etažna lastnina za stanovanja, ki so predmet
javne dražbe je vzpostavljena.
2.3. Izklicna cena za stanovanja:
• Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 75 je 114.500,00 € brez DDV, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
• Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 76 je 52.960,00 € brez DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 €.
• Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 77 je 52.900,00 € brez DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 €.
• Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 78 je 47.320,00 € brez DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 €.
• Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 79 je 68.210,00 € brez DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 €.
• Prodajna vrednost posameznega stanovanja je enaka končno doseženi ceni za posamezno stanovanje na dražbi, povečani za

8,5 % DDV.
2.4. Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost in eventualnimi drugimi pristojbinami in
dajatvami, nosijo kupci.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
3.3. Nepremičnine bodo prodane ponudni ku, za katerega bo pristojna Komisija ugoto vila, da je ponudil najvišjo ceno.
3.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra vljenem izboru najugodnejšega ponudni ka. Če na-
jugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugo dnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev po-
godbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljša nem roku ne podpiše
pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje ni
nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR občine, št.: 0139401 00000 193, v roku 30 dni od dneva skleni-
tve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime in v svojo korist v ze mljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 31. 01. 2012, na sedežu občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmart-
no pri Litiji ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

6.1 Na javni dražbi lahko sodeluje do mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobi-
tev lastninske pravice tujcev na ne premičninah v RS, in se pravočasno in pra vilno prijavi, tako da:
• plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
• predloži pooblastilo, ki se mora na našati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notar-

ju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;
• predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri meru, da se prijavi pravna oseba;
• predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se pri javi fizična oseba oziroma predloži izpis iz po-

slovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik.
6.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena.
6.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

7. Varščina:
7.1 Ponudniki morajo najkasneje do vključno 30. 01. 2012 vplačati varščino, ki znaša 10% iz klicne cene za posamezno stanovanje, ki
je predmet javne dražbe na TRR občine, št.: 0139401 00000 193, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stanovanja«.
7.2 Plačana varščina se izbranemu po nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu dnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina
vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku javne dražbe.
7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
8. Dodatne informacije:
Dodatne podrobnejše informacije o po gojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesen ti na
občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji: kontaktna oseba: Jurij Klepec, tel.: 01 8962 802, ali Andreja
Leskovšek, tel.: 01 8962 774.
Ogled nepremičnine in ogled dokumen tacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
9.3 Ku pec pa nosi stroške plačila davka na dodano vrednost in stroške povezane z zemljiškoknjižnim urejanjem in z vknjižbo las-
tninske pravice na svoje ime in v svojo korist.
9.4 Javna dražba za nepremičnine je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
9.5 Ugovore proti dražbenemu postop ku je mogoče podati, dokler ni končan zapi snik o poteku dražbe.
9.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po sla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti ustavi, dolžan pa je vrniti vpla čano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS – Razglasni del in na spletni strani občine Šmartno pri Litiji: www.smartno-
litija.si.

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Spoštovane volivke in volivci občin
Litije in Šmartna pri Litiji. Iskrena
hvala za zaupanje in podeljeno odgo-
vornost ob moji izvolitvi v Državni
zbor Republike Slovenije. 
Vašo veliko podporo na letošnjih
predčasnih državnozborskih volitvah
smatram kot mojo odgovornost za
pravično in pošteno delovanje v korist
države, kot tudi lokalno na vašem po-
dročju, kar zadeva delovanja državnih
inštitucij. 
Vedno vam bom na voljo tudi preko
poslanske pisarne, ki jo imam namen
vzpostaviti v bližnji prihodnosti o
čemer boste obveščeni. 

Vaša poslanka
Romana Tomc

Iskrena zahvala volivkam in volivcem.
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Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis
za oddajo v najem neprofitnih stanovanj v lasti občine,

ki bodo sproščena v letu 2012 ter prosta neprofitna najemna stanovanja:

ZAVRSTNIK 80, ID 1847-1378-4, stanovanje št. 4, v izmeri 62,17 m2

ZAVRSTNIK 83, ID 1847-1376-2, stanovanje št. 2, v izmeri 40,09 m2

Oddaja neprofitnih stanovanj zajema tudi morebitna sproščena neprofitna
stanovanja v letu 2012 v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za
katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico. 
Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni del
te objave 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, 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. in 13.uro.
Dodatne informacije in obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, tel. 01 89 62 770
ali na KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija, tel. 01 89 00 016.
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z
vsemi zahtevanimi prilogami do petka, 10. februarja 2012, na naslov: KSP
Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »Za
stanovanjsko komisijo; razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
2012«.

Šmartno pri Litiji,  22. decembra 2011
Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Prazniki so mimo, z dobrimi sklepi in
nameni smo zakoračili v Novo leto. 
Po dobri slovenski navadi je Društvo
za razvoj podeželja LAZ v sodelova-
nju s koordinacijo KS in Občino
Šmartno pri Litiji pripravil tradicio-
nalno Štefanovo srečanje.  Dogaja se
na Štefanovo, 26. decembra, ki sovpa-
da z državnim praznikom Dnevom
samostojnosti, v gasilskem domu v
Jablanici. Štef ’vanje povezujemo z že-
gnom konj, v Jablaniški dolini pa je to
srečanje domačinov, sosedov in prilož-
nost, da si voščimo vesele praznike in
izrazimo dobre želje v prihajajočem
letu. 
Tokrat bi v dotrajano dvorano lahko
vstopilo še nekaj ljudi. Organizatorji
ugibamo – ali domačini ne berejo
Jablaniških novic, kjer smo objavili va-
bilo, ali je kriza posegla tudi v človeške
odnose in si vaščani ne želijo druženja
s sosedi? Tisti, ki smo bili na prireditvi
smo resnično naredili nekaj zase. 

»Smeh je pol zdravja« je bil moto
skupinske joge smeha. Nekaterim seje
zdelo »smejanje kar tako« trapasto,
večina pa se je zelo zabavala. Odlično
animatorko Simono priporočamo or-
ganizatorjem prireditev – zna poveza-
ti ljudi in dvigniti energijo.
Tudi litijske lutkarice priporočamo!
Društvo LAZ na prireditvah, ki jih
organizira, najraje povabi izvajalce iz
domačega okolja in tako podpira lju-
biteljsko kulturo in druga društva.
Sodelovanja med društvi bi lahko bilo
več.  Polšniški Klub D je dober pri-
mer povezovanja in sodelovanja. V
klubu se snujejo ideje za napredek
kraja, za izboljšanje življenja v kraju in
krepi povezanost domačinov. V
Jablaniški dolini bomo naredili korak
v tej smeri. Pripravljamo skupno »
žurko« prostovoljcev vseh društev v
dolini. Dogodek bo 10. marca zvečer
v Pustovem mlinu.  Najprej bomo
opravili vsak svoj občni zbor (PGD

Praznovanje – čas za razmislek Jablanica ga sicer ima 21. januarja),
potem pa bomo skupaj obravnavali
»skupne točke« in večer zaključili z
druženjem in zabavo. Dogodek bo
priložnost za pogovor o novem ve-
čnamenskem gasilskem domu v
Jablanici, o konceptu prireditve
»Oživljanje vaške skupnosti« v ŠRC
Reka, o načrtih sprehajalne poti ob
Potoku in še o kakšni ideji.
Na Štefanovem srečanju je bilo slišati
tudi razmišljanja o tem, da moramo
nekaj narediti za dvig kulture našega
obnašanja. Otroci prav gotovo niso
krivi, da niso bili pripravljeni narediti
nič ali reči nič za darilo Dedka
Mraza.  Naloga staršev je, da bi jih
pripravili na to, da bi zapeli pesmico,
da bi se za darilo zahvalili in da bi po-
čakali v dvorani do konca obdarova-
nja. Morda imamo res vsega preveč,
predvsem stvari, manjka pa nam rah-
ločutnosti za druge ljudi in občutek
za skupnost. Starejša generacija nam
je lahko za vzor. Veselijo se druženja,
voščila so iskrena, prispevek v zahvalo
organizatorjem jim je samoumeven.

Jelka Babič

Namreč analize vode iz zasebnih vo-
dohranov so pokazale oporečnost
skoraj vseh vzorcev, zaskrbljujoča je
zlasti mikrobiološka onesnaženost
pitne vode v Jablaniških Lazah, Bu -
ko vici, Zelencu in Jablaniškem poto-
ku. Župan Milan Izlakar je poudaril
pomen oskrbe z zdravo pitno vodo
tudi v hribovskih vaseh, če želimo
ohraniti poseljenost. Ni pa napovedal,
kdaj prebivalci teh vasi lahko pričaku-
jejo urejeno stanje na oskrbi z vodo,
saj je rešitev povezana z velikimi inve-
sticijskimi vlaganji in tudi kasnejšim
dragim vzdrževanjem.
Po predpisih, bi vsak zasebni vodovod,
ki oskrbuje več kot pet hiš, moral za-
gotoviti pogodbenega upravljavca, ki
bi skrbel za vzdrževanje vodovoda in
nadzor nad kakovostjo pitne vode.
Občina je dolžna poskrbeti za usposa-

bljanje vodovodnih odborov.  Zadnje
je bilo pred tremi leti, zato je župan
napovedal skorajšnjo ponovitev.
Analiza vodnih virov v Jablaniški do-
lini je opozorila, da je voda res boga-
stvo in da ni samo po sebi umevno, da
je na območjih kjer ni industrije in in-
tenzivnega kmetovanja, voda iz manj-
ših zajetij ali vrtin neoporečna. Kot je
povedala gospa Marta Peršin gre
iskati vzroke za onesnaženje vode v
globalnem segrevanju in premajhni
skrbi za okolje in seveda neustrezno
vzdrževanje manjših zasebnih vodo-
hranov in vodovodov.  Ljudje se sicer
navadimo na nekatere bakterije, ki so
v vodi, usodne pa so lahko za dojenč-
ke in obiskovalce. 
Pogovor je organiziralo Društvo
LAZ iz Jablaniške doline, ki je tudi

V odročnejših vaseh pijejo
oporečno vodo
V ponedeljek 19. decembra je bil v Pustovem mlinu pogovor krajanov Jablaniške
doline s predstavniki občine Šmartno in litijske Komunale. Tema je bila oskrba z
zdravo pitno vodo v odročnejših zaselkih.

naročilo analize vode, saj jih domači-
ni, ki sami skrbijo za svoje vodovode
ne naročajo, saj so zelo drage.
Društvo LAZ je celo leto 2011 izva-
jalo projekt Voda mene briga, ki ga je
finančno podprlo Ameriško velepo-
slaništvo v Sloveniji.Namen projekta
je bil ozaveščanje domačinov in opo-
zoriti na to, da nimajo vsi občani ob-
čine Šmartno dostopa do zdrave
pitne vode in da je nujno potrebno
poiskati ustrezne rešitve. Potrebna je
složnost vaščanov in strpen dialog z
občino in seveda denar. 

Jelka Babič, Društvo LAZ

V mesecu decembru so potekala
vzdrževalna dela na LC Jevnica 
– Mala Štanga. Na več mestih je za-
radi hudourniške vode odtrgalo cesto,
ki je bila zaradi tega za voznike ne-
varna.  S predstavnikom vzdrževalca
cest smo pregledali cesto in najnevar-
nejše odseke sanirali.
Nujna dela potekajo tudi na drugih
lokacijah v občini. Po končani zimi, v
spomladanskem času, bomo nadalje-
vali sanacijo cest po celotni občini.

Aleš Krže, GI
Občina Šmartno pri Litiji

Vzdrževalna dela v občini

Mnoge na jesen življenja peste različne bolezni, osamljenost in trpljenje; srečni
so tisti, ki se zatečejo po tolažbo k Bogu in v molitvi najdejo po men življenja. V
mašnem nagovoru je škof Jamnik najprej izpostavil, da človek v življenju deluje
na različne načine. Bolni, ostareli in trpeči so naši največji pastirji, priprošnjiki in
angeli varuhi. »Hvala vam, da še naprej ostajate mladi in tako naredite v srcu
Cerkve toliko dobrega. Z vami sem danes, da se vam zahvalim za vaše molitve
in prošnje. Radi vas ima mo in se vam priporočamo v molitev«,  se je glasilo spo-
ročilo g. škofa oskrbovancem s katerim jim je vlil vsaj malo nove volje in pogu-
ma za njihov vsakdanjik. Velika zahvala tudi osebju doma, katerega vodi ga.
Vida Lukač za potrpežljivost in brezmejno pomoč pri delu z ostarelimi in bol-
nimi. Pri oskrbi pa so jim v pomoč tudi redovnice Hčere krščanske ljubezni, ki
imajo poleg doma redovno hišo. Vsako soboto je v domu sv. maša, pri kateri so-
delujejo tudi člani birmanske skupine, pred vsako mašo pa je slišati molitev sv.
Rožnega venca.
Slovesnost so z ubranim petjem polepšali pevci župnijskega pevskega zbora. Ob
koncu je g. škof prosil oskrbovance, za medsebojno povezanost v molitvi. 
Vidno ganjeni a v srcu potolaženi so oskrbovanci Doma Tisje počasi odhajali v
svoje sobe. Naj zaključim z besedami škofa: »Opravljeno delo je poslanstvo in
ne samo služba tu zaposlenih. Ta hiša ni samo stanovanje oskrbovancem, tem-
več je dom v pravem pomenu besede!« Uroš Pušnik 

»Molite za nas!«
Zelo slovesno je bilo na božični dan popoldan v domu starejših občanov Dom Tisje.
Več kot 50 prebivalcev te ustanove, se je skupaj z nekaterimi sorodniki in župljani
udeležilo božične sv. maše, ki jo je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik,
ob somaševanju domačega šmarskega župnika g. Janeza Kvaternika. 

V iztekajočem letu 2011 je potekalo
mnogo aktivnosti, med bolj odmevni-
mi je bila skupna predstavitev turisti-
čne ponudbe Srca Slovenije na sejmu
Turizem in prosti čas v Ljubljani. Pod
skupno znamko Srce Slovenije je na
sejmu sodelovalo preko 350 nastopa-
jočih ponudnikov iz 9 občin.
Komunikacijske aktivnosti so se v letu
2011 izvajale na vseh nivojih, rezultat
tega pa je skupno objavljenih 900
člankov v različnih medijih. Srce
Slovenije smo predstavljali tudi na

številnih lokalnih in nacionalnih do-
godkih. Z namenom informiranja
domačinov in obiskovalcev o boga-
tem kulturnem življenju na območju
Srca Slovenije je bil izdan koledar
prireditev za leto 2011, v katerega je
bilo vključenih 138 različnih institucij
in 283 dogodkov in je bil med ljudmi
zelo lepo sprejet. 
Na področju vključevanja v evropske
in nacionalne partnerske mreže so bili
v letu 2011 potrjeni trije mednarodni
projekti, skupno pa smo se vključili v

Župani o skupnem razvoju območja
Župani občin, ki se povezujejo v Razvojnem partnerstvu središča Slovenije, so na
svojem zadnjem letošnjem srečanju v Mengšu, 6. decembra 2011, pozornost
posvetili predvsem uspešno izvedenim aktivnostim v letu 2011.  

28 partnerstev, od katerih vsi rezultati
še niso znani. Poleg naštetih in osta-
lih aktivnosti, opredeljenih v spreje-
tem programu dela za letošnje leto, je
Center za razvoj Litija izvajal tudi
vrsto dodatnih aktivnosti, ki so jih
zahtevale razmere na terenu: koordi-
nacijo in nadaljnji razvoj projekta
Lokalna samooskrba v Srcu Slove -
nije, razvoj in upravljanje znamke
Srce Slovenije, mreženje s šolami in
vrtci na območju in Abrahamov ključ
Srca Slovenije. Tudi v program dela
RPSS za leto 2012 so vključene
aktivnosti, ki prispevajo k utrjevanju
skupne identitete območja, nastal pa
je na podlagi usklajevanj z občinami.
Župani so na srečanju sklenili, da v
letu 2012 zaradi okoliščin Srce Slove -
nije na sejmu Alpe-Adria: Turizem in
prosti čas ne sodeluje kot regija part-
nerica. Namesto tega se bo Srce
Slovenije predstavilo na dveh dogod-
kih v Arboretumu Volčji Potok, ki jih
bo organiziral Center za razvoj Litija. 
Imenovan je bil tudi nov Strokovno-
upravljavski svet znamke Srce Slove -
nije, ki na strateški ravni usmerja za-
stavljene projekte in sprejema stroko-
vne odločitve pri upravljanju znamke
Srce Slovenije. Njegovo sestavo smo
namreč želeli okrepiti z vključitvijo
strokovnjakov iz ključnih področij
delovanja znamke: naše okolje, pod-
jetništvo in turizem. 
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Zgodilo se je
Zadnjo soboto v novembru smo z lju-
bitelji gledališča, bilo nas je 26, obi-
skali ljubljansko Dramo. Na velikem
odru smo si ogledali Shakespearovo
komedijo »Beneški trgovec«. 
V ponedeljek, 5. decembra, smo se s
pohodniki podali na Roje, nato pa
smo nadaljevali pot proti Jazbinam in
se skozi Škratovo dolino vrnili v
Šmartno.
Naslednji ponedeljek, 12. 12., smo or-
ganizirali tradicionalno novoletno
srečanje, ki je tokrat potekalo v gostil-
ni Krznar. Zbralo se nas je 56 članic
in članov. Po večerji smo nadaljevali
druženje s plesom in družabnimi
igrami. Igral nam je glasbenik Janez
Hiršelj. V naši sekciji »Korenine« iz

Primskovega so imeli novoletno sre-
čanje v kmečkem turizmu Fajdiga v
Temenici, kjer so se zabavali ob last-
nem programu.
V prvi polovici decembra smo obi-
skali 24 bolnih članov na domu in
naše člane, ki bivajo v domu Tisje.
V ponedeljek, 19. decembra, smo bili
na rekreacijskem pohodu v šmarski
okolici, dan pozneje pa smo organizi-
rali večerni izlet v Ljubljano. Z ladjico
smo se popeljali po Ljubljanici in ob-
čudovali lepo okrašeno obrežje, nato
pa smo se sprehodili še med stojnica-
mi novoletnega sejma.

Pripravljamo…
V januarju bomo izvedli dva rekrea-
cijska pohoda v okolico. Tokrat bomo

Aktivnosti društva upokojencev odšli izpred društvene pisarne po-
poldne ob 13. uri.
V tem mesecu si bomo ogledali javno
snemanje priljubljene televizijske od-
daje »Na zdravje«, ki jo vodita Jasna
Kuljaj in Boštjan Romih, obiskali pa
bomo tudi eno izmed ljubljanskih
gledališč. O datumih vas bomo pra-
vočasno obvestili.

In še obvestilo
Članarina za leto 2012 ostaja nespre-
menjena, to je 8 €. Do konca marca jo
lahko poravnate vsako sredo od 9. do
11. ure v društveni pisarni. Kdor pa
plačuje še vzajemno samopomoč (za
posmrtnino), pa bo moral letos odšte-
ti po 10 €, ker so jo za 1 € podražili.
Zveza društev upokojencev Slove nije
nam je še sporočila, da je treba vza-
jemno samopomoč plačati najpozneje
do srede meseca maja, zato vas prosi-
mo, da ta rok upošteva te. Hvala!

Bo ris Žužek

Zdravstveno predavanje
Hipoglikemija, predavateljica Mateja
Košnjek – sreda, 15. 2. 2012 ob 17. uri
v ZD Litija
Okrevanje in šola diabetesa v
Šmarjeških toplicah
Vabimo vas na sedemdnevno okreva-
nje, ki bo potekalo od 12. 2. do 19. 2.
2012 na temo »Kardiovaskularna
ogro ženost diabetika«. Vključuje bo -
gat program zdravstvenih predavanj,
vsakodnevno merjenje krvnega slad-
korja in tlaka, vodeno rekreacijo v ba-
zenu in v telovadnici, pohode, družab-
na srečanja, pet obrokov dnevno, ipd.
V letošnjem letu so pripravili poseben
zdravstveni program za diabetike
»Ugotavljanje ogroženosti diabetika
za bolezni srca in ožilja« (možganska
kap, srčni infarkt). Program obsega
pregled pri specialistu internistu lipi-
dogram in ultrazvok vratnega ožilja.
Priporočamo, da se vsi diabetiki prija-
vite na ta pregled. Omenjen zdrav-
stveni program stane 30 €. 

Dejavnosti Društva diabetikov Litija

Cena programa Cena dodatnega Prispevek društva Končna cena 
zdrav. programa z zdrav. programom 

Redni člani 344,45 30 40 334,45
Podporni člani 344,45 30 20 354,45
Socialni program 344,45 30 100 274,45
Nečlani 344,45 30 / 374,45
Možnost plačila na 3 obroke.

Socialni program: vsem članom, kate-
rim mesečni dohodek znaša manj kot
400 € ( potrdilo o izplačilu mora biti
priloga), društvo prispeva 100,00 €.
Avtobusni prevoz je organiziran v
obe smeri in je brezplačen. Odhod v
Šmarješke toplice je 12. 2 ob 14. uri
izpred Občine Litija. Prijave zbiramo
v društveni pisarni ali po telefonu. 
Kopanje v Laškem
Kopanje v Termah Laško z organizi-
ranim prevozom bo v torek, 10. 1., 14.
2. in 13. 3. 2012 Odhod avtobusa je
izpred društvene pisarne ob 15.uri,
počakate lahko tudi v Šmartnem pred
spomenikom na Ustju. Cena za tri
urno kopanje je 7,00 €, Cena prevoza
je 6,00 €. Če imate možnost, je zaže-
leno plačilo ob prijavi. Vljudno va-
bljeni.
Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Skupaj z Medobčinskim društvom
invalidov organiziramo plavanje in
vadbo v bazenu, ki poteka vsako
sredo od 16. do 17. ure. V kolikor bo

skupina večja, jo bomo razdelili na
dva termina. Cena je 2 € na udeležbo.
Vljudno vabljeni.
Telovadba
Telovadba vsak ponedeljek in sredo
ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija.
Prosimo, da se prijavite v društveni
pisarni. Vljudno vabljeni
Joga
Z jogo pričnemo 10. januarja. Vaje
bodo potekale vsak torek od 17.00 do
18.30 v Zdravstvenem domu Litija.
Vodila bo vaditeljica joge Sadhvi
Savitri Puri. Prijave zbiramo v dru-
štveni pisarni, ali po telefonu.
Vljudno vabljeni.
Pohodi
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v
naši bližnji in daljini okolici. Zbor je
ob 8.00 uri pred društveno pisarno
Vljudno vabljeni.

Seznam pohodov: vodi:
5. 1. Pohod v neznano vsi vodniki

12. 1. Štangarske poljane – Štanga – Rašca Ivan Lamovšek

19. 1. Gradišče Alojz Hauptman

26. 1. Vače – Slemšek – Slivna Božo Čertalič

2. 2. Sitarjevec Alojz Hauptman

9. 2. Kostrevnica – Bogenšperk – Krznar Ivan Lamovšek

16. 2. Veliki vrh Alojz Hauptman

23. 2. Ljubljana – ob Žici - z vlakom Božo Čertalič

Tudi letošnje prednovoletno srečanje
v Kulturnem domu v Šmartnem pri
Litiji je bilo tudi tokrat dobro obiska-
no, saj se ga je udeležilo več kot 140
udeležencev.
Pester kulturni program so pripravile
članice društva s skupino Didl dudel,
z glasbeno točko in skečem.
Za gostinsko ponudbo je ponovno
poskrbela Gostilna Maček, s katero
smo bili zelo zadovoljni. Vsa zahvala
tudi prizadevnim članicam društva, ki
so napekle sladkih dobrot, s katerimi

smo se posladkali prav vsi. Ob tej pri-
ložnosti smo poskrbeli tudi za manjše
presenečenje. Naš ustanovni član
Franc Rudolf je pred kratkim prazno-
val častitljivih 94 let. Z drobno pozor-
nostjo ob tako visokem jubileju smo
se zahvalili še vedno dejavnemu staro-
sti našega Društva.
K pravemu prednovoletnemu vzdušju
je vsekakor prispeval obisk Dedka
Mraza. Za veselo rajanje do zgodnjih
jutranjih ur pa so poskrbeli člani an-
sambla »Naš tamlad«.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Prednovoletno srečanje

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 še živiš.

Ob nenadni boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta.

JOŽEF GORŠE
(30.10.1946 - 25.11.2011)

iz Dragovškega, Šmartno pri Litiji

Zahvaljujemo se vsem, ki čutite z nami in ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše.
Zahvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebcem, pevcem in trobentaču,

KSP Litija za skrbno organizacijo pogreba, PGD Štangarske Poljane, g. Franciju Propsu
za napisane poslovilne besede in g. Janezu Tomažiču za poslovilni govor.

Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Tinca, sin Jožko, sin Andrej z Natašo in hčerka Mateja z Urošom

ZAHVALA

0112012

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

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

Ob nenadni in boleči izgubi

CIRILE CIZERLE
roj. ZUPAN (21.4.1934 - 14.12.2011)

iz Zavrstnika, Šmartno pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in ostalo pomoč. Še posebej se zahvaljujemo župniku g. Janezu Kvaterniku

za lepe besede ob slovesu, molilkam rožnega venca, pogrebcem, pevcem,
članom PGD Zavrstnik za nošenje praporja in g. Vinku Slapničarju za poslovilni govor.

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

Žalujoči: mož Ignac, hči Mira, sin Tone z družino, bratje in sestri z družinami ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

0212012

Svet naokrog je vabljiv in ranljiv,
čudno resen in nemalo slovesen.

Nekdo se je pravkar rodil
in to je najlepša pesem.

Vendar sreča je kmalu zatajila,
usoda nam malo dete vzela.

JUŠ POGLAJEN
(3.1.2007 - 9.1.2007)

Še vedno v naših srcih: mamica Manca, ati Tadej in sestrica Ema

V SPOMIN

0312012

V 89. letu starosti nas je zapustil
dragi mož, oče, brat, dedek in pradedek

ANTON IVAN SIMONČIČ
iz Podroj, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjene sv. maše,
cvetje, sveče in izrečena sožalja. Zahvaljujemo se osebju v Domu Tisje za oskrbo in dr. Kolšku

za zdravniško pomoč. Zahvaljujemo se tudi župniku g. Janezu Kvaterniku in ostalim duhovnikom za
pogrebno sveto mašo in pevcem za lepo petje, posebej pa še monsinjorju g. Jožetu Hauptmanu

za besede ob slovesu. Hvala tudi gasilskemu društvu Vintarjevec
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0412012

Za ljubezen,
skrb,

trpljenje,
Bog ji večno daj življenje.

V 80. letu življenja nas je po težki bolezni zapustila
naša draga mama, stara mama in teta

ALOJZIJA POTISEK
(11.6.1932 - 1.1.2012) iz Dvora

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in vsem, za izrečena sožalja, pomoč,
darovano cvetje, sveče, sv. maše ter denarno pomoč. Še posebna zahvala zdravstvenemu osebju

Onkološkega inštituta v Ljubljani, dr. Kokotovi, patronažni sestri Tini Berčon, župnikoma g. Janezu
Kvaterniku in g. Cirilu Oražmu za lepo opravljen pogrebni obred ter sestram Doma Tisje.

Hvala tudi pogrebni službi Perpar, pevcem, govorniku g. Štefanu Mandeljnu ter vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem še enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

0512012

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

CVETLIČARSTVO
Petra Planinšek Brčan s.p.

Zavrstnik 52 a, Šmartno pri Litiji
Gsm: 031 664 121 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in vam želimo zdravo in srečno

v letu 2012.

Z vami tudi v težkih trenutkih.

Enostavno naročanje.
Predstavitev kataloga aranžmajev

na vašem domu.
Dostava na željeni naslov.

Izdelava žalnih
aranžmajev

po ugodnih cenah.

Izdelava žalnih
aranžmajev

po ugodnih cenah.



Četrto prednovoletno srečanje starej-
ših gasilcev in gasilk, ki so se ga ude-
ležili člani osmih društev iz GZ
Šmartno, skupaj 52, je tokrat potekalo
v gasilskem domu v Zavrstniku. 
Namen srečanja je predvsem izkaz
spoštovanja in zahvale starejšim za nji-
hovo preteklo in tudi sedanje delo v
gasilski organizaciji. S svojim delom in
aktivnostjo smo veliko doprinesli svo-
jim društvom, svojim mlajšim gasilcem
pa pustili lepo dediščino. Mladim smo
še sedaj zelo koristni na vseh področjih
gasilskega in družbenega življenja,
hkrati pa pomemben vir informacij iz
preteklosti – ta odgovornost se prenaša

na mlajše rodove. Takšnih in podobnih
srečanj se radi udeležujemo, saj se tako
srečujemo s prijatelji iz mladih let, po-
govor pa steče o gasilstvu nekoč in
danes. V pogovorih se spominjamo vse
nazaj do šolskih klopi, delovnih mest,
vasovanja, izletov ter načrtujemo delo
v naslednjem letu. 
Večina udeležencev je bila mnenja, da
je zelo lepo od vodstva GZ Šmartno,
da so se spomnili tudi starejših in jim
dali vedeti, da niso pozabljeni. Tako
so jim polepšali bližajoče se božične
praznike in zaželeli vse dobro v priha-
jajočem letu 2012. 

Lojze Anžur
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V sklopu tega  je Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Litija-
Šmartno letos že četrtič  organiziralo
in izvedlo memorial Riharda Urbanca
kot spomin na prvega in dolgoletnega
predsednika tega združenja. Ta dogo-
dek je postal pomemben za celotno
pokrajino Ljubljana – okolica, saj
predstavlja druženje članov veteran-
skih organizacij iz celotne pokrajine.
Memorial je potekal v soboto 19. 11.
2011 v sklopu katerega so bila izvede-
na športna tekmovanja:
• v streljanju z zračno puško posame-

zno in ekipno; pri prvem je sodelo-
valo 41 tekmovalcev, pri drugem pa
12 ekip,

• v malem nogometu; sodelovale so
4 ekipe ter

• tekmovanje v košarki (trojke); so-
delovalo je 6 ekip.

Poleg ekip iz veteranskih organizacij je
na memorialu sodelovala tudi ekipa
Območnega združenja slovenskih
čast nikov Litija-Šmartno (v streljanju)
in ekipa veteranskih organizacij »Se -
ver« - odbor Sever Litija, ki je sodeloval
v streljanju in malem nogometu.
Vsa tekmovanja so potekala v prijet-
nem vzdušju, kjer je poleg tekmoval-

nega navdiha bilo prisotno tudi dru-
ženje. Na tokratnem memorialu je so-
delovalo največ udeležencev, saj je
preseglo število 176.
Najboljši posamezniki in ekipe, so na
zaključku družabnega srečanju prejeli
priznanja, medalje in pokale. 
V streljanju z zračno puško posame-
zno je prejel:
• zlato medaljo Jože Pasarič iz

OZVVS Logatec, 168 točk,
• srebrno medaljo Uroš Kneževič iz

OZSČ Litija-Šmartno, 167 točk in
• bronasto medaljo Anton Fink iz

OZVVS Kočevje, 166 točk.
Pri isti disciplini, pa so pokale prejele
sledeče ekipe, in sicer za:
• 1. mesto: ekipa iz OZVVS Kočevje,

476 točk,
• 2. mesto: ekipa iz OZVVS Litija-

Šmartno, 474 točk in
• 3. mesto: ekipa iz OZVVS Litija-

Šmartno, 451 točk.
V malem nogometu je prejela pokal za:
• 1. mesto: ekipa iz OZVVS Vrh ni -

ka-Borovnica, 
• 2. mesto: ekipa iz OZVVS Litija-

Šmartno in
• 3. mesto: ekipa iz OZVVS Kočevje.

Memorial Riharda Urbanca
Veterani vojne za Slovenijo med pomembne svoje naloge oziroma aktivnosti
uvrščajo tudi spomin na preteklost, obujanje  in negovanje zgodovinskih dogodkov
ter vse to povežejo v prijetna druženja, ki krepijo njihovo trdnost, zavest in
medsebojno spoštovanje.

V košarki (trojke) je prejela pokal za:
• 1. mesto: ekipa iz OZVVS Litija-

Šmartno,
• 2. mesto: ekipa iz OZVVS Kočevje,
• 3. mesto: ekipa iz OZVVS Dom -

žale.
Glede na skupni  uspeh  je na tokrat-
nem memorialu prehodni pokal pre-
jelo OZ VVS Kočevje.
Udeleženci so tudi ob tem druženju
obudili spomine na osamosvojitveno
vojno za Slovenijo in soglasno skleni-
li, da se prihodnje leto ponovno vidi-
mo na tem memorialu.

Iz koledarja aktivnosti …
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Litija-Šmartno pri ures-
ničevanju letnega programa aktivno-
sti poleg udeležbe na različnih šport-
no-rekreativnih tekmovanjih veliko
pozornost namenja tudi obujanju
spominov na zgodovinske dogodke iz
preteklosti, saj s tem izraža svoj čut
odgovornosti do spoštovanja zgodo-
vine našega naroda.
Iz leta v leto pa se poglablja tudi med-
sebojno sodelovanje z veteranskimi
organizacijami v okviru pokrajine
Ljubljana-okolica in izven. Z naveza-
vo teh stikov ter izmenjavo mnenj in
izkušenj tudi naše združenje prihaja
do novih spoznanj in idej po krepitvi
vloge veteranskih organizacij v okviru
lokalne skupnosti in širše.
To sodelovanje pa našim članom
združenja kot tudi naši veteranski or-
ganizaciji daje možnost, da spoznava
druga okolja, se udeležuje raznih
športno-rekreativnih srečanj, kar vse
prispeva k pestrosti delovanja našega
območnega združenja. Člani so take
aktivnosti zelo dobrohotno sprejeli in
se jih radi udeležujejo.   
Ob tej priliki Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Litija-
Šmartno vabi svoje člane, da se udele-
žijo naslednjih aktivnosti:
• 15. januarja - veleslaloma na smu-

čišču na Dolah pri Litiji (če bodo
to dopuščale vremenske razmere),

• 28. januarja - 8. Odprtega prven-
stva v veleslalomu v organizaciji
VZVVS Cerkno-Idrija.

Več informacij lahko dobite v dru-
štveni pisarni našega združenja ali po
telefonu 041 384 513 (Franci Mali).

Karlo Lemut

Na podlagi Programa dela Zveze slo-
venskih častnikov, Programa dela Ob -
močnega združenja slovenskih častni-
kov občin Litija in Šmartno pri Litiji
in 67. točke Letnega načrta sodelova-
nja med Zvezo slovenskih častnikov in
Slovensko vojsko je v soboto, 10. de-
cembra 2011 potekalo tradicionalno
prednovoletno srečanje častnikov in
podčastnikov z generalmajorjem mag.
Alojzom Šteinerjem, načelnikom ge-

neralštaba slovenske vojske, katerega
sta se udeležila tudi predsednik OZSČ
Litija in Šmartno g. La dislav Muzga
in sekretar g. Anton Plankar.
Uvodoma je prisotne pozdravil pol-
kovnik v pokoju, dr. Bojan Potočnik,
predsednik Zveze slovenskih častni-
kov. Poudaril je, da že tradicionalno
srečanje ni namenjeno le druženju in
veselemu poslavljanju od leta, ki od-
haja, temveč je osnovni namen krepi-

OZSČ LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Prednovoletno srečanje častnikov
in podčastnikov

Novoletno srečanje gasilcev

Zgodilo se je:
Požari:
18. 12. ob 2.42 je v vasi Dragovšek zagorela starejša hiša, velikosti 5x6 me-
trov. Posredovali so gasilci PGD Štangarske Poljane, Šmartno in Kostrev -
nica. Požar so pogasili in preprečili širjenje ognja na stanovanjsko hišo v ne-
posredni bližini. Gasilci PGD Štangarske Poljane so ostanke ostrešja odpe-
ljali na deponijo in hišo zaradi nevarnosti rušenja in s tem ogrožanja ljudi
delno podrli. Sodelovalo je po sedem gasilcev iz PGD Šmartno in
Kostrevnica in osem iz PGD Štangarske Poljane s skupaj štirimi vozili.
Nesreče v prometu: 
Gasilci PGD Kostrevnica in Litija so 5. 12. ob 9.05 odšli na pomoč ob pro-
metni nesreči na cesti med Šmartnom in Kostrevnico. V nesreči sta bili po-
škodovani dve osebi, ki pa sta bili ob prihodu gasilcev že izven vozila. Gasilci
so na avtomobilu izklopili akumulator, očistili cestišče ter pomagali pri od-
stranjevanju poškodovanega vozila. Poškodovani osebi sta bili z reševalnim
vozilom ZD Litija odpeljani v nadaljnjo oskrbo. Sodelovali so trije gasilci iz
PGD Kostrevnica in 12 iz PGD Litija s skupaj štirimi vozili.
Drugo:
V času od 25. 11. do 25. 12. so gasilci PGD Šmartno opravili 2 prevoza pitne
vode in PGD Kostrevnica 7.

GZ Šmartno

tev delovanja častniške organizacije
in skupnih naporov za iskanje poti, ki
bo vplivala in krepila skupne obram -
bne sposobnosti v državi, katerih del
so tudi člani ZSČ.
Načelnik generalštaba Slovenske voj-
ske generalmajor mag. Alojz Šteiner
je predstavil temo pod naslovom:
Prispevek k boljšemu razumevanju
izzivov slovenske vojske.
Skozi zanimivo predstavitev je udele-
žencem predstavil organiziranost in
delovanje Slovenske vojske in faze nje-
nega razvoja do danes, njeno poslan-
stvo in izzive, ki se postavljajo pred njo
v času, ko doma, v Evropi in svetu
težka ekonomska in gospodarska kriza
ne obetata svetle prihodnosti.
Vojaškega strokovnega srečanja sose
udeležili častniki in podčastniki iz
Slovenske vojske in častniških orga-
nizacij iz vse Slovenije. Načelnik GŠ
SV je pohvalil pripadnike ZSČ, da so
se srečanja udeležili v novih svečanih
uniformah. Častnikom in pod čast -
nikom, ki so nosili bojne uniforme
SV pa je v šali dejal, da ga spominjajo
na čase osamosvojitvene vojne. S tem
je želel izraziti podporo vsem častni-
škim organizacijam, da v sodelovanju
z lokalnimi skupnostmi zagotovijo
ustrezna finančna sredstva za nabavo
svečanih uniform, ki jih drugače mo-
rajo častniki in podčastniki financira-
ti z lastnimi finančnimi sredstvi.  

Anton Plankar

Ob koncu jeseni v prostorih Ruskega
centra znanosti in kulture v Ljubljani
smo preživeli čudovit in romantičen
večer. Ob vstopu v dvorano smo obi-
skovalci začutili veselje in vznemirje-
nje, ker smo bili vsi različnih narod-
nosti, in smo se zbrali zaradi glasbe,
ki združuje narode.
Organizatorji so poskrbeli prav za
vse. Na ogled je bila razstava unikatne
zbirke eksponatov »Russkaja Finifty«,
nato smo na koncertu mojstra Aynu -
ra Begutova prisluhnili čarobnemu
zvoku kitare. Gostitelji prireditve so
poskrbeli tudi za ustrezno pogostitev
z ruskimi pirožkami in vrhunskim
slovenskim vinom.
Koncertni izvajalec kitarist in lutnist
Aynur Begutov je lavreat Nacional -
nih in Mednarodnih tekmovanj. Pri -
haja iz Dagestana in je predavatelj ki-
tare v Kazanskem glasbenem koled-
žu. Rusija je vedno imela zelo močno
kitarsko tradicijo, še posebej zaradi
izredne povezanosti kitare z ljudskim

Romantični kitarski večer
izročilom in ljudsko glasbo. Zato ki-
tarist Aynur Begutov aktivno promo-
vira ter ohranja repertoar in tradicijo
muziciranja ruske sedemstrunske ki-
tare. Je prvi ruski izvajalec dveh kon-
certov za sedemstrunsko kitaro in or-
kester skladateljev V. Harisova in R.
Kalimillina.
Tudi obiskovalci smo bili v veselem
pričakovanju magičnega kitarskega
zvoka. Na programu koncerta, ki je
imel izjemno vsebino, so bile Vari acije
A. Sihre na temo opere Bellinija
»Norma«, Jesenska pesem iz Letnih
časov P. I. Čajkovskega, Variacije M.
Visockega na temo ruskih narodnih
pesmi, Fantazija na temo popularne
romance »Krizanteme« S. Orehova in
drugo.
Koncertni mojster Aynur Begutov
igra kitaro na zelo eleganten in prefi-
njen način, tonsko bogato in tehni-
čno neoporečno. Njegove interpreta-
cije so bile polne kontrastov in tem-
pov. Izpolnil in presegel je vsa naša
pričakovanja.
Najmlajši obiskovalci so sedeli v prvi
vrsti in so bili najbolj hvaležni poslušal-
ci. Med njimi je bil tudi učenec
Glasbene Šole Litija-Šmartno Ivan
Nikonov. Čeprav Ivan obiskuje šele
drugi razred kitare, že zelo rad sam na-
stopa in ob priložnostih obiskuje kon-
certe priznanih kitarkih mojstrov. Po
končani začetni stopnji bi se rad vpisal
na Srednjjo Glasbeno Šolo v Ljubljani.
Njegov profesor kitare Borut Avsec
pravi, da je Ivan zelo nadarjen učenec
in se mu bo želja nedvomno uresničila.
Nastopi vrhunskih interpretov, sveto-
vno priznanih glasbenikov imajo pre-
cejšen vpliv na nadaljnji glasbeni raz-
voj mlade generacije, zato vsem
našim ucencam želimo v novem 2012
letu veliko uspehov v nadaljevanju
tako uspešno zastavljenega dela.

Prof. mag. Olena Novosel

Koncertni mojster Aynur Begutov in učenec
GŠ Litija-Šmartno Ivan Nikonov
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Praznično decembrsko vzdušje  se je
poznalo tudi v Društvu U3, saj so bile
v polnem teku ustvarjalnice, ki so bile
namenjene izdelavi priložnostnih da -
ril, različni papirnati embalaži, ustvar-
janju iz das mase in kvačkanju perlic.
Nastale so zapestnice.
Prav takšno je bilo delo pri keramiki.
Keramične liste, ki so jih ustvarjalke
okrasile, so  ponudile kot darilo tudi
na Miklavževem sejmu na Vačah in
na stojnici v starem mestnem jedru
23. decembra. 
Tečaji angleščine, računalništva ter
kuharstvo je potekalo po urniku.
Članice krožka ročnih del so se sesta-
le prvi in tretji torek v mesecu. Tako
bo tudi januarja.
Zanimivo je bilo predavanje iz sklopa
Kultura vsakdana, kjer so poslušalci sli-
šali, kakšen je bonton ob različnih
praznikih; še posebno pred temi, ki pri-
hajajo. 
Člani krožka Kulturna dediščina so
slišali, kaj so časopisi pisali o Litiji,
okolici in njenih prebivalcih nekoč. 
Novoletno srečanje je bilo letos druga-
čno: člani so se srečali v Kulturnem cen-
tru Litija, opravili izredni Zbor članov
društva (ob imenovanju nove predsed-

nice), si ogledali kratki dokumentarni
film Mizar za vse čase in se prijetno
družili. 
Napoved za januar
Rednim dejavnostim se bo pridružilo
zelo zanimivo predavanje člana
Upravnega odbora, Jožeta Sinigoja, z
naslovom Matične knjige šmarske
prafare od 1614. leta dalje (12. januar
2012 ob 17. uri v Knjižnici Šmartno).
Člani Kulturne dediščine se bodo
zbrali v četrtek, 19. januarja 2012 ob
10. uri v KC Litija.
V letnem  programu so člani upravne-
ga odbora načrtovali obisk krajevnih
skupnosti z namenom, da se približajo
ljudem, jim predstavijo njihovo delo in
se povežejo s krajani, kajti takšno so-
delovanje bi bilo lahko zelo zanimivo. 
Prvič se bodo predstavili 30. januarja
2012 od 12. do 15. ure v šolski knjiž-
nici na Vačah. 
Pogled v februar
1. februar 2012 ob 17. uri (Knjižnica
Litija): predavanje profesorice Mije
Bernik ob slovenskem kulturnem
prazniku.
16. februar 2012 ob 10. uri (Kulturni
center Litija):  pustovanja v Litiji.

Milena Dimec

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA IN ŠMARTNO

V Društvu je zanimivo

Gostilo nas je Društvo podeželskih
žena Gabrovka, ki nam je v sodelova-
nju s Kmetijsko svetovalno službo Li -
tija pripravilo pester, poučen in ne na-
zadnje zelo strokovno obarvan pro-
gram. Srečanja so se udeležila vsa dru-
štva; DPŽD Polšnik, DPŽD Vače,
DPŽ Gabrovka, Društvo kmetic Li -
tija in Šmartno, DPŽD Dole, iz Mo -
ravč pa smo gostile Rokodelke mo -
ravške doline, ki so sodelovale tudi pri
izvedbi našega programa (35 udele-
ženk).
Zbrale smo se ob 9. uri pred gasilskim
domom Gabrovka, kjer so nas doma-
činke prijazno sprejele in pogostile z
napitki in sladkimi dobrotami, ki so
jih spekle same. Po uvodnem nagovo-
ru predsednice DPŽD Gabrov ka ge.
Helene Perko in kmetijske svetovalke
Sonje Zidar Urbanija smo se z avto-
mobili odpeljale do energijskih točk
in gongov. V prijetnem ambientu in
ob prijazno vodenem ogledu, tako
energijskih točk, kot gongov, smo si
napolnile »baterije«, v kolikor jih ka-
tera od nas še ni imela polne. Sledil je
ogled cerkvice Sv. Pavla v Podpeči,
kjer nam je ga. Helena Hauptman,

direktorica javnega zavoda za kulturo,
strokovno predstavila obnovo cerkve
in fresk, ki jih najdemo v njej. Zelo
zanimivo za pogledat in vredno obi-
ska še v katerem drugem letnem času,
saj so tukaj okrog zelo razgibani tere-
ni, ki so primerni za krajše pohode v
naravi.
Iz Podpeči smo se odpravili na sadjar-
sko usmerjeno kmetijo Kraševec, ki se
nahaja v Gabrski gori. Na kmetiji se
že več rodov ukvarja s pridelavo sadja
(trenutno so to jabolka). Gospodar
Pe ter nas je prijazno sprejel in nam
najprej predstavil integrirano pridela-
vo sadja, ker je že od vsega začetka
vključen v to nad standardno shemo
pridelave. 
Integrirano kmetijstvo je posebna
oblika kmetijske pridelave, ki poudar-
ja gospodarjenje v sožitju z naravo. Je
način trajnostnega kmetovanja, ki
upošteva kmetijo kot celosten in eno-
vit sistem, v smislu tla-rastline-živali-
človek, ter skrbi za ravnovesje vseh
ključnih elementov. 
Najpomembnejši cilj te pridelave je,
da se ob nadzorovani uporabi gnojil in
predpisanih fitofarmacevtskih sred -

Srečanje društev podeželskih žena
V soboto 22. oktobra so se naša društva podeželskih žena, po enoletnem premoru,
zopet dobile na prijetnem srečanju, ki je tokrat potekalo v Gabrovki pri Litiji. 

stvih na gospodarsko sprejemljiv na čin
pridelajo kakovostni in zdravi pridel-
ki. Uporaba kemičnih sredstev za var-
stvo rastlin je pri tem omejena na naj-
nujnejšo količino. Če so pridelki pri-
delani v skladu z določbami pravilnika
za integrirano pridelavo in tehnolo-
škimi navodili za integrirano pridela-
vo, organizacija za kontrolo (certifika-
cijski organ) izda pridelovalcu certifi-
kat, ki velja eno leto oziroma do izdaje
novega certifikata v naslednjem letu.
Kmetija Kraševec vsako leto dobi ta
certifikat. Po predstavitvi nam je Peter
postregel še z različnimi sortami ja-
bolk, od Idareda, ki je še vedno najbolj
zastopana sorta v slovenskih sadov-
njakih, pa do Pinove, Pilota, ki so
malo bolj nove in jih potrošnik mogo-
če še ne pozna toliko. Skratka, pred-
stavitev nam je bila zelo všeč, ker je
bila zelo uporabna in strokovna, zato
se Petru zahvaljujem za sodelovanje.
Zaključek našega druženja je bil na
Turistični kmetiji Pr’Posilnc, kjer se
nam je pridružil tudi g. Gvido Kres,
ki je ženske nagovoril z vzpodbudni-
mi besedami, prav tako pa jih je po-
zdravila podžupanja Občine Litija,
ga. Lijana Lovše, ki je bila z nami že
od začetka našega druženja. 
Po kosilu so si ženske izdelale še
vrtnice iz krep papirja, ki so jih, kot
spominek odnesle domov. Pri tem pa
so jim s spretnimi rokami pomagale
Moravške rokodelke, katerim se prav
tako zahvaljujem za sodelovanje in
pomoč pri izvedbi programa. 
Letošnje srečanje je bilo po 15. okt-
obru, ki je svetovni dan kmetic, pa
vendar smo to srečanje izkoristile kot
vzrok za naše prijetno druženje.
Zavedajmo se, da je vloga kmečke
ženske, tako doma, kot tudi v širšem
slovenskem prostoru edinstvena!
Domu in družini dajemo toplino,
naši prelepi podeželjski pokrajini pa
še lepši izgled in  čarobnost, ki jo do-
prinesemo z urejanjem kmečkega
doma in okolice in ne nazadnje
vzdrževanjem kulturne krajine.
Še enkrat hvala vsem, ki na kakršen-
koli način vzpodbujate in sodelujete
na tovrstnih srečanjih.

Sonja Zidar Urbanija, svetovalka za
KDD na izpostavi KSS Litija

Delo je v mesecu decembru po posa-
meznih skupinah potekalo po progra-
mu, ki so ga strokovne delavke prila-
gajale interesom, pobudam in poseb-
nostim posamezne skupine.
Obiskali smo glasbenike v Glasbeni
šoli. Mladi glasbeniki iz Glasbene
šole Litija - Šmartno so nam pripra-
vili mali koncert. Spoznali smo veliko
novih instrumentov.
Pravljica ima v vrtcu veliko prostora.
V decembru sta nas razveselili s pra-
vljičnim svetom gospa Ani Hostnik
in knjižničarka Tatjana. 
Otroke iz skupine Petelinčki so obi-
skali mladi folkloristi pod mentor-
stvom Bernarde Smrekar.
Tudi letos  smo postavili novoletno
jelko. Okraske iz naravnih materialov
so izdelovali otroci, ki so tudi poma-
gali pri okraševanju.
V kulturnem domu nas je obiskal
dedek Mraz. Pred tem smo si ogledali
predstavo Smrkci in dedek Mraz, ki
so jo odigrali otroci iz skupine Prima
vox Primskovo pod mentorstvom
Rahele Sinigoj.
Za popestritev prazničnega vzdušja
so se otroci in starši dobili na popol-
danski čajanki. Ker pa pri čajanki ne
smejo manjkati piškoti, so za to po-

skrbele vzgojiteljice in otroci, ki so v
dopoldanskem času sodelovali pri
pripravi in peki piškotov.
Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomo-
gli, da je bil letošnji december prije-
ten, čaroben in predvsem sproščen.
Ob tej priložnosti se iskreno zahva-
ljujemo gozdarju Janezu Nograšku za
darovano smrečico.
Posebna zahvala tudi ge. Špeli Kališek
iz trgovine Baby Format Litija za da-
rovane igrače in darilne bone, ki so
naše otroke v mesecu obdarovanj še
posebej razveselile.
V vrtcu smo se se  razveselili darova-

nih odsevnih brezrokavnikov, s kateri-
mi bodo naši otroci bolj vidni na cesti.
Za donacijo le-teh  se zahvaljujemo
vodji poslovalnice NLB Litija gospodu
Ladislavu Lindiču in zastopnici zava-
rovalnice Triglav ge. Alenki Pregelj.
Božično novoletni prazniki so kot za-
točišče, kot tisti mirni kotiček, ki ga
vztrajno iščemo skozi vse življenje.
Pridejo s tihim pišem vetra, nas milo
pobožajo in ostanejo ravno prav dolgo,
da se umirimo, ustavimo vedno hitrejši
korak in se zazremo vase ter drug v
drugega.
Srečno v letu 2012!

Mojca Dragar

Decembrski utrinki iz vrtca Ciciban
Ko na koledarju obrnemo zadnji list in se  pred nami pojavi mesec december, se
lahko spomnimo, da je to mesec, ko si izrečemo največ lepih misli , želja in čarobnih
besed.

Spomini na
komandanta
Staneta

V petek, 9. decembra smo v Knjižnici
Litija predstavili brošuro Spomini na
komandanta Staneta, ki jih je zapisal
Anton Bric- Sil. Avtor je umrl pred
27 leti, njegovi spomini pa so čakali
na objavo. V letu 2011 smo se spomi-
njali obletnic, 100- letnice rojstva F.
Rozmana Staneta in 70- letnice na-
stanka OF ter 70- letnice bitke na
Tisju. Zato se je zveza združenj bor-
cev za vrednote NOB Litija in
Šmartno odločila, da s pomočjo
sponzorjev izda spomine Antona
Brica. Na literarnem večeru je sode-
loval urednik spominov, Jože Sevljak,
govor je imel Mirko Kaplja, zbrane
pa je nagovoril tudi sin avtorja, Toni
Bric, ki je z navdušenjem pozdravil
izid  spominov. 

Zavihali rokave že za januarske
prireditve 
V januarju nas čakajo novi izzivi in
zanimivi gostje. 10. januarja vas ob
19. uri vabimo na potopis o Tibetu.
Predaval bo Franci Horvat. Gostja ja-
nuarskih Približevanj bo Vesna Vuk
Godina, v modri salon KC Litija bo
prišla 12. januarja ob 19. uri. Z njo se
bo pogovarjal Vladimir Jakopič. 
V Društvu univerza za tretje življenj-
sko obdobje Litija in Šmartno pripra-
vljajo zanimivo predavanje: Matične
knjige šmarske prafare od 1614 leta
dalje. Predaval bo Jože Sinigoj, preda-
vanje bo v četrtek, 12. 1. ob 17. uri v
knjižnici Šmartno. 
Najmlajše vabimo na skupno pravlji-

čno uro, ki bo v četrtek, 19. 1. , ob 18.
uri. S predstavo Zajčkovo leto se bodo
predstavile zaposlene v OŠ Gabrovka
– Dole. Zaradi te skupne predstave ne
bo pravljične urice v litijski knjižnici
17. januarja. 
19. januarja se bo ob 19. uri v šmarski
knjižnici z likovno razstavo »Narava«
predstavila Berta Flisek. 
Prav na zadnji dan januarja, 31. 1. , se
bo v litijski knjižnici z novo pesniško
zbirko in likovno razstavo predstavil
Vlado Garantini.  V programu bo so-
deloval vodja Orlekov, Vlado Poredoš.
Literarno likovni večer bo ob 19. uri. 

Aleksandra Mavretič

Da boste imeli čas za družino, prijatelje in sosede, če vas bodo potrebovali. 
Da boste dobri do sebe in drugih.

Da bo vaša stalna sopotnica in prijateljica KNJIGA, 
da boste na naših prireditvah uživali, 

da se boste veliko naučili in nadgradili svoje veščine. 
Da bomo ostali prijazno povezani in zadovoljni v družbi drug drugega! 

Naj bo srečno 2012, zaposleni Knjižnice Litija!

V kulturnem programu je sodeloval Mešani pevski zbor DU Litija, pod vodstvom Ivana Kolarja.  
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DRUŠTVO »PROSTI ČAS« ŠMARTNO, PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Tinkara Meke do državnega
naslova v Kranju 

V vikendu, med 2. in 4. Decembrom,
je v Kranju potekal zaključek držav-
nega prvenstva v težavnostnem ple-
zanju ter državno prvenstvo v balvan-
skem plezanju. Plezalci PS DPČ
Šmar tno so v skupnih seštevkih za
DP 2011 letošnjo sezono dosegli tri
uvrstitve na stopničke. Na najvišjo se
je z naslovom državne prvakinje v

balvanskem plezanju v kategoriji cici-
bank uvrstila Tinkara Meke.
Tinkara se je morala za naslov v bal-
vanih, po delitvi prvega mesta v kvali-
fikacijah skupaj še z dvema tekmoval-
kama, pomeriti v superfinalu, kjer je
bila prepričljivo najboljša in osvojila
naslov državne prvakinje za sezono
2011. Dobro je nastopala tudi na vseh
tekmah v težavnostnem plezanju, kar
ji je prineslo še 3. mesto v skupnem
seštevku državnega prvenstva v te-
žavnosti. Poleg Tinkare se je na stop-

V temeljnem aktu športnega društva Dolina je med drugim zapisano, da skrbi
za rekreacijo krajanov in krajank naše doline. Ker se v društvu zavedamo, da
brez primerno urejenih športnih površin ne more biti večjega zanimanja za
aktivnosti, si že od ustanovitve društva dalje prizadevamo posodabljati športne
površine. V zadnjih letih smo uredili tudi nekaj novih športnih površin. V pre-
novljenem programu društva smo leta 2000 zapisali, da želimo v ŠRC Reka v
srednjeročnem obdobju izdelati športna igrišča za vse štiri najbolj razširjene ko-
lektivne športne panoge v Sloveniji. Poleg igrišča za odbojko na mivki in nogo-
meta na travi smo si postavili cilj, izdelati še igrišče za ulično košarko in manjše
igrišče za mini rokomet. Ob tem pa smo zapisali, da želimo ŠRC Reka opleme-
niti tudi z igriščem za badminton, mizo za namizni tenis in baliniščem. O teh
idejah nismo veliko govorili, ker smo dobro vedeli, da so za takšen napredek
poleg delavnih rok članov športnega društva potrebna tudi finančna sredstva, ki
pa jih v prostovoljnih društvih ni nikoli dovolj. Kljub temu smo imeli veliko
željo, ki nas je vodila naprej. Zato smo se pomikali z majhnimi koraki in začeli s
posodabljanjem ŠRC Reka ter najprej postavili kozolec, izdelali rezervoar in
potegnili cevi za zalivanje igrišča, izdelali in postavili klopi in mizo pod kozol-
cem, postavili stranišče, izdelali mini nogometne gole, tlakovali pot do hišice, iz-
delali in postavili koše za smeti, izdelali premične tribune za gledalce, tlakovali
pot okoli hišice, kupili in postavili ograjo za goloma na nogometnem igrišču, iz-
delali in postavili drogove za zastave, postavili kontejner, naredili in postavili
igrala za otroke, kupili in postavili ograjo ob igralih za otroke, kupili in postavili
zunanji umivalnik, postavili kamin, obnovili vlečnico za zimske radosti otrok,
izdelali igrišče za ulično košarko za otroke in odrasle, tlakovali pot od hišice do
kontejnerja, postavili eko kotiček za smeti, itd. Ko smo poskrbeli, da je v lan-
skem oktobru v hišici prvič zagorela žarnica, smo začeli glasno izpostavljati
idejo o razsvetlitvi igrišč v ŠRC Reka. Zavedali smo se, da je to velik finančni
zalogaj, zato smo na občnem zboru ŠD Dolina v gostilni Pustov mlin v letoš-
njem aprilu predstavili idejo, na kakšen način je možno posodobitev ŠRC Reka
še pospešiti. Velika večina članov je idejo podprla z dvigom rok. Posledica te
podpore je dejstvo, da je danes nogometno igrišče opremljeno s šestimi drogovi,
na katerih je dvanajst reflektorjev, narejena so zemeljska dela in položene cevi za
osvetlitev tudi drugih delov ŠRC Reka, izdelano igrišče za mini rokomet s po-
stavljenim golom, ki se lahko uporablja tudi za mini nogomet, pripravljen teren
za postavitev igrišča za badminton, narejeno je popolnoma novo balinišče, po-
stavljena ograja ob potočku z dvojnimi vrati, prenovljeno je otroško igrišče, do-
dano je novo igralo, nabavljena je miza za namizni tenis, zabojniki za ločevanje
odpadkov, klopi in mize. Tega projekta, ki smo ga izvedli v dveh delovnih fazah,
ne bi mogli izvesti, če ne bi imeli pomoči sredstev Leader (evropska sredstva), ki
smo jih pridobili na javnem pozivu LAS Srce Slovenije, in seveda brez pomoči
mladih in mladih po srcu, ki so se udeleževali delovnih akcij. Na delovnih akci-
jah je bilo v tem letu opravljenih več kot dva tisoč ur prostovoljnega dela.
Rekordna je bila delovna akcija, na kateri je sodelovalo dvaintrideset »borcev«.
Vmes je bilo tudi nekaj »bork«. Naš srednjeročni cilj posodobitve ŠRC Reka je
tako izpolnjen. Za zaključek projekta smo z dodatno pomočjo deklet in žena
pripravili otvoritev otroškega igrišča. Otroci so sodelovali na različnih ustvarjal-
nih in športnih delavnicah. Med drugim so izdelovali loke, iskali zaklad, izdelo-
vali rože, slikali, risali z voščenkami in kredami, izdelovali stojalo za svinčnike,
vlekli vrv, vodili žogo z nogama, premagovali različne poligone itd.
Čaka nas še »tretja faza«, to pa je vračanje najetih kreditov. Evropska sredstva
bodo namreč društvu izplačana šele po predložitvi plačanih računov. V  imenu
športnega društva Dolina se zahvaljujem vsem, ki ste v preteklem letu pomagali
ŠD Dolina. Posebna zahvala pa je namenjena posameznikom, ki ste na delov-
nih akcijah in otvoritvi vodili posamezne projekte in bili pripravljeni svoje oro-
dje, stroje, prosti čas in znanje darovati v dobro društva. Verjamem, da lahko
skupaj realiziramo še kakšen projekt tudi v prihodnosti. Vsem bralcem
Martinovega glasu pa želim veliko sreče in zdravja v pravkar začetem letu.

Tomaž Rozina, predsednik ŠD Dolina

Evropska sredstva, znanje
in delavne roke v ŠRC Reka

Težavnostno plezanje (5 oz. 7 tekem):
Tinkara Meke (cicibanke) – 3. mesto
Karin Tomažič (mladinke) – 4. mesto (11. mesto med članicami)
Veronika Meke (starejše deklice) – 4. mesto
Urh Tomažič (starejši dečki) – 6. mesto 
Jernej Celestina (kadeti) – 9. mesto 
Bine Meke (cicibani) – 19. mesto 

Balvansko plezanje:
Tinkara Meke (cicibanke) – 1. mesto 
Karin Tomažič (mladinke) – 2. mesto (9. mesto med članicami) 
Veronika Meke (starejše deklice) – 4. mesto 
Jernej Celestina (kadeti) – 13. mesto 
Bine Meke (cicibani) – 17. mesto 
Urh Tomažič (starejši dečki) – 25. mesto

Vse uvrstitve tekmovalcev DPČ v državnem prvenstvu za sezono 2011

ničke z naslovom državne podprvaki-
nje v balvanskem plezanju uvrstila
tudi Karin Tomažič. Tekmovalci PS
DPČ so poleg dobrih uvrstitev v
državnem prvenstvu v sezoni 2011
dosegli še nekaj mejnikov za šmarsko
plezanje. Karin Tomažič je prvič v
zgodovini društva nastopila na mla-
dinskem svetovnem prvenstvu in bila
stalna članica mladinske reprezen-
tance Slovenije, na zaključek evrop-
skega pokala pa sta se prvič uvrstila v
reprezentanco tudi Veronika Meke in
Urh Tomažič, kjer so za PS DPČ
Šmartno nastopili kar trije tekmoval-
ci. V razvrstitvi slovenskih klubov,
kjer se štejejo uvrstitve vseh nastopa-
jočih, so plezalci PS DPČ Šmartno,
kljub temu da so ena najmanjših ekip,
dosegli 11. mesto med 30 slovenski-
mi klubi. Jernej Peterlin 

Učenci prve triade so z barvami za
tekstil poslikali platnene vreče. V njih
bodo nosili knjige iz šolske knjižnice
in tako poskrbeli, da bodo čim dlje
ostale nepoškodvane.
Šestošolci so si v Slovenskem ljud-
skem gledališču Celje ogledali pred-
stavo Pikica in Tonček.
Šestošolci so v okviru naravoslovnih
dni obiskali Arboretum v Volčjem
potoku.
Učenci 3. in 4. razreda podružnične
šole Velika Kostrevnica so v predno-
voletnem času uprizorili igrico o vili,
ki je potovala skozi pravljice, obiskal
pa jih je tudi dedek Mraz.
V športni dvorani sta potekali zasav-
ski prvenstvi v rokometu za dekleta
in za fante.
Na državnem tekmovanju iz angle-
ščine za učence 8. razredov je Sara
Rozina osvojila srebrno priznanje.
Čestitamo!
Zadnji šolski dan v letu 2011 so si
učenci 6. do 9. razreda ogledali na-
stop mladinskega pevskega zbora in
plesno tekmovanje, na katerem so se
pomerili predstavniki vseh razredov.

zbrala V. A.

Novice iz šole
Učence 1. a in 1. b razreda sta zadnji ponedeljek pred počitnicami presenetila
božiček in dedek Mraz. Pod razredni smrečici sta jim namreč nastavila pismi, v
katerih sta učence nagovorila in jim sporočila, da sta v vsakem razredu pod
smrečico nastavila pet daril. Za vsak dan eno darilo. A presenečenje je bilo, da so
lahko učenci darilo odprli le, če so uspešno opravili nalogo, ki sta jim jo zastavi-
la dobra moža. Naloge niso bile pretežke in prvošolci OŠ Šmartno se lahko po-
hvalijo, da so uspešno opravili vse naloge. Alja Ristovič                                           

Pikica in  Tonček
V ponedeljek, 12. decembra, smo si
učenci petih razredov OŠ Šmartno in
PŠ Primskovo ogledali gledališko
predstavo Pikica in Tonček, v SLG
Celje. Igra je bila prirejena po isto
imenski knjigi Erika Kästnerja, ki jo
je napisal pred osemdesetimi leti.
Predstava mi je bila zelo všeč. Ogled
predstave priporočam vsem otrokom
in tudi njihovim staršem. 

Zala Kokalj, 5. a

Praznično vzdušje v prvih razredih

Tudi aktivisti Kliše-ja so potrebovali
novoletne praznike za počitek in na-
polnitev baterij, ki jih vsakodnevno
potrebujejo za kreiranje svežih idej.
Ker se Kliše-jevi aktivisti vedno tru-
dijo posvečati  pozornost socialno
šibkejšim, ter se zavedajo, koliko bre-
men morajo nositi študentska rame-
na, še posebej, če se študentje hkrati s
šolanjem soočajo tudi s starševstvom,
so se v mesecu decembru odločili, da
obdarijo mlade študentske družine –
in sicer so staršem študentom podari-
li bone za babycenter in simbolno
igračo ali knjigo za otroke. 21. de-
cembra se je na Kliše-ju zbralo vseh
12 otrok skupaj s svojimi starši, in
aktivisti so poskrbeli, da so se družine
lahko zabavale ob obdarovanju in
gledanju risank, lahko pa so se tudi
posladkali s sladkimi dobrotami. V
znamenju dobrodelnosti pa se je do-
gajanje pred Kliše-jem odvijalo tudi
23. in 24. decembra, ko so Kliše-jevi
aktivisti na Podeželju v prazničnem
mestu na svoji stojnici mimoidočim
delili kuhano vino, čaj in piškote.
Obiskovalci so lahko kupili tudi no-
voletne izdelke, izdelane na Kliše-
jevih delavnicah, po simbolični ceni.
Izkupiček od prodaje pa so Kliše-
jevci namenili v dobrodelne namene.

KLIŠE
o obdarovanju

Cel december so aktivisti tudi pridno
zbirali oblačila in igrače, katere je na
svoji podeželski stojnici obiskovalcem
ponujal Mladinski center Litija. Kliše
je v novem letu ponovno na voljo svo-
jim članom od ponedeljka do petka
od 17. in 20. ure, novost v tem šol-
skem letu pa je ta, da imajo aktivisti
uradne ure tudi ob sredah od 9. do
12. ure v dopoldanskem času. 
Napovedi za januar: 
13. januar – Karting v Ljubljani
16. januar – Tarok turnir na Klišeju
17. januar – Medanrodni kotiček od
16. do 17. ure, Barvanje figuric
Warhammer od 17. ure
18. januar – Pikado turnir
20. januar – Večer družabnih iger
21. januar – Smučanje v Nassfeldu
27. januar – Stand up, Špas teater –
Valič in Avdič

Tjaša Cvetkovič

ODZIV NA LITIJSKI BOŽIČNI KONCERT

Pismo svetemu Nikolaju
Ne samo, da je bil to koncert kot se
spodobi; o katerega goli koncertni
vrednosti na tem mestu nima smisla
razpravljati; to je bilo potovanje. Du -
hovno potovanje vse od sveta, tukajš-
njega, stvarnega, ki ga prevečkrat vi-
devamo mrakobnega; pa vse do sveta,
tukajšnjega, stvarnega, v katerem za-
sveti luč, ki osmisli obstoj.
Skrbno izbrane in smiselno urejene
skladbe, nam vseskozi v čustvapolni
meglici skrivnosti že dajejo slutiti bi-
stvo vere, vstajenja, človeštva. Ob diso-
nancah se nazaj zopet prigrnejo dvo -
mi, razpetosti, ko se naše bistvo odda-
ljuje Resnici, ki jo lahko spozna le
Srce. Suvereno, globoko in doživeto
nas vmes predrami in pretrese bas
Pavla Ravnohriba, ki postreže še razu-

mu in intelektualni domet skuša pri-
bližati Resnici nazaj. Pesmi, ga vedno
znova dopolnjujejo in celostna umet-
nostna stvaritev konvergentno vodi k
Srcu. Ko ob predzadnji pesmi človek z
mirom v duši in telesu, ob tem zgošče-
nem stanju psihofizisa domišlja, da je
Resnica dosežena, ga po gromkem
aplavzu sebstva v dnu pretrese še pre-
prosta Noč. Sveta Noč. Krog potova-
nja se tako sklene, Re snica pa se osmi-
sli, ko je na pragu stvarne preproščine
otroku Podeljena Božanska narava.
Luč je zasvetila, noč zasijala, bistvo bilo
spoznano.
Kaj vse se godi v Hiši Kruha! Pre -
večkrat pozabljamo, kaj imamo… 

Benjamin Fele
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Za zaključek leta, pomembna
zmaga v domači dvorani
Zadnja tekma v letu 2011 se je odigrala v sredo 21. decembra 2011, pred domačim
občinstvom v Dvorani Pungrt. Nasprotniki so bili nam dobro znani Ribničani, ki so v
medsebojnih obračunih bili v zadnjih dveh sezonah vedno uspešnejši od domače
ekipe RD Šmartno Herz Factor banka, na zadnjem pokalnem srečanju šele po dveh
podaljških.

Tokrat so bili Šmarčani odločni, da
bo Dvorana Pungrt ostala neporaže-
na. Trener Jaka Keše je pred tekmo
povedal: »Upam, da nam bo tokrat le
uspelo premagati Ribničane. Fantje
so dobro pripravljeni in upam, da bo
zmaga najlepše božično in tudi novo-
letno darilo našim navijačem. Verjet -
no pa ni treba posebej poudariti, da
zmago nujno potrebujemo.« Na kon -

cu je to domačim rokometašem tudi
uspelo, saj so tekmo po zelo dobri igri
v drugem polčasu zasluženo dobili z
26:24. Na tekmi so se izkazali prav vsi
domači igralci, še posebej pa Boris
Vodišek s 7 zadetki in vratar Primož
Cenkar s 15 obrambami.
V mesecu decembru pa sta se odvijali
še dve tekmi, obe sta bili odigrani na
gostovanju na Dolenjskem. Prva se je
igrala 3. 12. v Novem mestu proti
MRK Krka. V dvorani Marof smo vi-
deli razburljivo srečanje, ki nam je
postreglo z nekaj preobrati na tekmi.
Prvi polčas je bil do rezultata 11:11
izenačen, zadnjih nekaj minut nez-
branosti so izkoristili Šmarčani, ki so
na polčasu povedli s 3 zadetki razlike.
V drugem delu so se domači vrnili,
naredili preobrat in povedli 20:18.
Šmarska ekipa se ni predala in tik
pred koncem tekme povedla 25:26,
domačini so izenačili in imeli 4 se-
kunde do konca celo priložnost za
zmago, ki pa je niso izkoristili.
Končni rezultat je bil 26:26.
V petek, 16. 12., se je igrala tekma v
Trebnjem, ki je bila predvajana tudi v

neposrednem prenosu na Sportklubu
Tekmo so bolje začeli domači, igralci
Trima Trebnje, a le do polovice prve-
ga polčasa, ko so pobudo prevzeli ro-
kometaši Šmartnega Herz Factor
banke in povedli že za tri zadetke.
Domačini so po minuti odmora odi-
grali bolje v obrambi in zaradi nekaj
tehničnih napak gostov prišli tudi v
vodstvo, ter polčas zaključili z rezul-
tatom 17:15. V drugem delu boljša
igra domačih, ki so vodstvo vztrajno
višali, ter na koncu vseeno zasluženo
zmagali 35:31. Oba trenerja sta po-
nudila priložnost vsem igralcem, ki
jim je igranje pred kamerami pome-
nilo dodatne izkušnje.
Mesec januar bo za našo člansko ekipo
brez uradnih tekem. Prva se bo odigra-
la 1. februarja, ko bo na sporedu zao-
stala tekma proti RK Gorenje Velenje.
Tekma bo v Dvorani Pungrt ob 19 uri.
Prvi del tekmovanja so končale tudi
mlade selekcije, ki so bile precej uspe-
šne. Žal se mladincem ni uspelo uvr-
stiti v ligo za prvaka, vendar pa so na-
predovali v polfinalno skupino obe se-
lekciji starejših dečkov (letnik 1997 in
1998). Mlajši dečki (letnik 1999 in
2000) pa še naprej uspešno tekmujejo
v skupini JUG, s tem da je ekipa A že
uvrščena v polfinale.
Vse bralce tudi vabimo, da si ogledate
Facebook in Twiter strani:
www.facebook.com/Rokomet.Smartno
in www.twitter.com/#!/rdsmartnohfb,
kjer lahko spremljate veliko zanimi-
vih strani. Prav tako pa je v izdelavi
nova stran www.rd-smartno99.org, ki
jo lahko že spremljate v sicer delovni
obliki. 

RD Šmartno HFB

Savski planinci in pridruženi člani od
Ljubljane do Zagorja, smo praznovali
dvajsetletnico delovanja. Vsako leto
na Dan Samostojnosti organiziramo
izlet, ki ga imenujemo, »planinska in-
ventura«, saj pregledamo, kako smo
izpolnili predviden plan izletov čez
celo leto in se dogovorimo o načrtih
za naprej. Na srečanju, ki je bilo to-
krat na naši Sveti Gori, smo se spom-
nili, kako se je naše druženje pred
dvajsetimi leti pričelo z izletom iz
dveh smeri na Polšnik. Bil je dogovor
in v tistem letu sta bila organizirana
dva planinska izleta, eden po Kara -
vankah in drugi dvodnevni na Triglav
iz Vrat, nato po dolini Triglavskih
jezer, Planina jezero, Vogar, Bohinj.
Kdor pozna ta čudoviti svet narave
ve, da je vodja sekcije, Marko Der -
novšek izbral smeri, ki so navdušile
udeležence za planinstvo in druženje.
Statistika kaže, da je bilo v teh letih
organiziranih 259 izletov s povprečno
udeležbo sedemindvajset planincev.
Značilnost naših izletov ni le planin-
stvo in pohodništvo ampak so izleti
dopolnjeni z raznimi kulturnimi do-
datki, zabavnimi vložki in preseneče-
nji. Slovenijo smo prehodili po dol-
gem in počez, s splavom smo se pelja-
li po Savi in z ladjo po Ljub ljanici,
spoznali kraje o katerih smo bolj
malo ali nič slišali. Imenujemo se tudi
Kojoti, to ime je nastalo po enem
takšnem presenečenju na poti, ki ga je

Dvajseta obletnica planinske 
sekcije Sava, PD Litija. 

na skrivaj pripravil Jože Dernovšek in
imamo svojo zastavo na katerem je
narisan kojot.
V nagovoru nekaterih članov in pred-
sednika PD Litija, Romana Ponebška
smo se spomnili naših poti in nekate-
rih posebno zabavnih trenutkov.
Pomembno je tudi dejstvo, da se vseh
teh letih ni dogodila kakšna poškod-
ba. Težji izleti imajo tako imenovano
trdo in mehko varianto, kar pomeni,
da se dve smeri združita v skupni cilj
in si po dogovoru z vodnikom vsak iz-
bere sebi primerno pot. Pred štirimi
leti je Marko zaradi zdravstvenih
težav predal svoje vodenje Omerzel
Marjanu in Mars Tonetu, sam pa je
vodil še nekaj izletov diabetikov kateri
so hvaležno sprejeli njegove sposob-
nosti vodenja in poznavanje dežele.
Žal je praznovanje potekalo brez usta-
novitelja sekcije, Marka Dernov ška, ki
po operaciji uspešno okreva. Upali
smo, da se nam bo lahko pridružil
vendar je v bolnišnici na rehabilitaciji.
Bili pa so prisotni tudi tisti, ki se ne
morejo več udeleževati izletov vendar
se še vedno čutijo kot pripadniki sek-
cije. Predsednik PD Litija, Roman
Ponebšek, je za to priložnost prinesel
za Marka najnovejšo knjigo Toneta
Škarja z naslovom, Po svoji sledi.
Knjigo je prevzela njegova žena Slava
in mu jo bo odnesla v bolnišnico.
Drugo darilo je bila slika Ajdovske de-
klice, znane figure v skalah pod
Prisojnikom, ki jo je narisal Miran
Merzelj iz Save. Na zadnjo stran smo
se vsi udeleženci podpisali, da mu bo v
spomin in hkrati naša želja, da se nam
kmalu pridruži. Za zaključek smo
sklenili, da se za trideseto obletnico
spet dobimo na Sveti Gori, tej prilju-
bljeni točki Savskih planincev, katero
nekateri obiščejo čez celo leto tudi sto-
krat. Do takrat pa nas bo družilo prija-
teljstvo, izleti in čudoviti svet narave.

Jože Sinigoj

Foto utrinki s pohoda na Tisje 
Ne glede na vreme ali druge ovire je druga nedelja v decembru je pri litijskih
planincih že 31 let rezervirana za spominski planinski pohod na Tisje. Letošnja
udeležba na pohodu je bila primerljiva s tisto v zadnjih letih. Startnino je porav-
nalo čez 200 planincev, ki so prišli iz vseh koncev  Slovenije, pa tudi iz Hrvaške,
največ pa je bilo seveda domačinov iz Šmartnega in Litije. Organizatorji oce-
njujejo, da se je pohoda udeležilo še enkrat toliko planincev, kot pa je poravnalo
startnino. Borut Vukovič 

Ena najštevilčnejših skupin na pohodu  so vsa leta člani planinske sekcije DU Litija. 
Na posnetku je del udeležencev letošnjega pohoda z vodjo sekcije Stanetom Jerebičem. 

Pohodnike je pozdravil predsednik PD
Litije Roman Ponebšek.

Tako kot vsa leta je tudi tokrat zbrane
nagovoril župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar

Proslava poteka pred domačijo Tisenških.
Domačijo so Nemci po bitki požgali, po
vojni pa so na ohranjene zunanje stene 
postavili novo ostrešje in pozidali notranje
stene. Proslavi je prisluhnil tudi gospodar
Stane Zaman, ki je kot otrok doživel požig
domačije in izgnanstvo na tuje. 

Ena najštevilčnejših skupin na pohodu  so
vsa leta člani planinske sekcije DU Litija. 
Na posnetku je del udeležencev letošnjega
pohoda z vodjo sekcije Stanetom Jerebičem. 

Za varnost pohodnikov so skrbeli gorski 
reševalci iz reševalne postaje Ljubljana,
med njimi tudi domačin Jože Repina iz
Jelše (skrajno desno). Za odlično izvedbo
pohoda ima največ zaslug vodja priprav -
ljal nega odbora Peter Rutar (stoji zadaj).

Pohod je posvečen spominu na bitko II. šta-
jerskega bataljona na Tisju 24. 12. 1941. O
tem najpomembnejšem spopadu partizanov
z Nemci v letu 1941 pričata spomenika
bitki in Francu Rozmanu Stanetu.

Ena najštevilčnejših skupin na pohodu  so
vsa leta člani planinske sekcije DU Litija. 
Na posnetku je del udeležencev letošnjega
pohoda z vodjo sekcije Stanetom Jerebičem. 

Alpinistki Vesni Tomažin je kontrolne kar-
tončke na Tisju pomagal potrjevati nečak


