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ŽUPANOV KOTIČEK

Pokončno
naprej
Začetek leta pričakamo z vprašanji,
dilemami, upanjem. Po svetih treh
kraljih se med nas vrne normalni vsa-
kdan. Dan se daljša in ustvarja poziti-
vno energijo tako tistim, ki imajo
delo kot tistim, ki ga iščejo. Zima je
čas, ko poskušamo narediti načrt za
vse leto, kar pa ni vedno lahko, saj
vseh akterjev, ki vplivajo na naše ži-
vljenje, še ne poznamo.
Občinski svetniki so sprejeli predla-
gani proračun za leto 2013, ki bo po-
membno vplival tudi na občane. Del
razvoja občine in želja posameznikov
se skriva v proračunskih postavkah, ki
niso vsem blizu. No, in tukaj nastopi
zaupanje, ki ste ga na demokratičnih
volitvah potrdili.
Leto bo kar naenkrat okrog in lahko
boste vprašali po rezultatih, če ne
bodo vidni.
Želim vam ne prehladen januar, saj je
pred nami februar, ko Matija led raz-
bija.

Vaš župan
Milan Izlakar

Dogodek Datum Ura Lokacija

Na turističnih podstraneh www.srce-
slovenije.si/turizem želijo predstaviti
čim večje število kakovostnih ponud-
nikov z območja. Ponudniki bodo z
vključitvijo na portal in s skupnimi
promocijskimi akcijami dosegli višjo
individualno prepoznavnost, hkrati
pa bodo pridobili tudi pravico do
uporabe znamke Srce Slovenije, ki jo
danes uporablja že veliko društev, or-
ganizacij in občin na območju. V
okviru znamke Srce Slovenije podpi-
rajo civilne in podjetniške iniciative
ter kreativne ljudi, ki jih ustvarjajo.
Uporaba znamke Srce Slovenije na
promocijskih materialih je za nosilce
znotraj občin Razvojnega partnerstva
središča Slovenije (kamor spada tudi
občina Šmartno pri Litji) brezplačna.

CENTER ZA RAZVOJ LITIJA

Turistični portal
Srce Slovenije
Uporaba interneta je eno izmed ključnih
komunikacijskih orodij, zato je Center za
razvoj Litija vzpostavil spletno stran Srca
Slovenije, ki vključuje vsa ključna področ-
ja delovanja družbe.

KONCERT MESECA

Šmarski tamburaši navdušili
s koncertom Latino Martini
Mladinska sekcija Tamburaškega orkestra Šmartno je v Šmartnem pri Litiji prvega decem-
bra izvedla koncert Latino Martini 4. Večer je bil v znamenju latino glasbe, od brazilske
sambe, argentinskega tanga do kubanskih ritmov. S svojo energičnostjo je navdušil pevec
Gašper Mihelič, ki je s tamburaši med drugim nastopil v skladbah Queenov in Coldplayev. 

Poslušalci so bili navdušeni tudi nad premierno izvedbo pesmi čutne italijanske
skladbe Libertango, pri kateri je na harmoniki tamburaše spremljal Nejc Grm,
zmagovalec mednarodnega tekmovanja harmonikarjev v Sydneyu. V tambura-
ški preobleki so pod taktirko Helene Vidic, umetniške vodje tamburašev, sicer
pa obetavne akademske glasbenice iz Šmartnega, zazvenele tudi pesmi kot so
Brazil, Mais que nada, Watermelon man, Tequilla in Cumana. Kot vokalista sta
nastopila Darko Vidic, član Slovenskega okteta, ki se je v pevski vlogi ponovno
izkazal kot prava zvezda in Hana Hribar. Šmarski tamburaši so ponovno doka-
zali zakaj že več kot pet let ostajajo v vrhu slovenskega tamburaštva. S svojimi
edinstvenimi projekti premikajo meje slovenske tamburaške scene in vključuje-
jo mlade obetavne glasbenike iz lokalnega okolja. Tudi tokrat jih je domača pu-
blika nagradila z veliko udeležbo in napolnila športno dvorano Pungrt v Šmart-
nem. Tamburaši vsem želimo zdravo, srečno in zadovoljno leto 2013. Hkrati vas
že sedaj vabimo, da se nam aprila pridružite v Športni dvorani Pungrt, ko bomo
ob naši 30-letnici pripravili slavnosten, s slovensko popevko obarvan tambura-
ški koncert. Ana Savšek

Glasbene šole s svojo specifično obliko vzgojno-izobraževalnega dela v veliki
meri pomagajo pri oblikovanju otrokove osebnost, učenci si v glasbenih šolah
pridobivajo dragocene delovne navade in vztrajnost, postanejo boljši poslušalci
in nenazadnje morda v glasbi najdejo tudi svojo poklicno pot. Glasbene šole
med drugim vzgajajo k medsebojnemu spoštovanju, strpnosti, spodbujajo med-
sebojno sodelovanje in skrbijo za ohranjanje kulturne in glasbene dediščine.
Leto 2013 bo za  Glasbeno šolo Litija-Šmartno nedvomno zapisano z velikimi
črkami, saj se bomo predvidoma preselili v lastne, namensko zasnovane prostore
v okviru SVC Litija. Nove prostore bo seveda potrebno opremiti in izpeljati se-
litev, zato smo se učitelji Glasbene šole Litija-Šmartno odločili, da našim učen-
cem, njihovim staršem in širši javnosti podarimo koncert in na nam najljubši
način, torej z glasbo, zaprosimo za finančno pomoč. Realizacijo dogodka so
nam omogočili: Javni zavod za kulturo Litija, Salon klavirjev Benton iz Mengša
in Cvetličarna Vijolica iz Litije, za to se vsem najlepše zahvaljujemo. Na dobro-
delnem koncertu so z izbranim programom nastopili naši učitelji:Špela
Obšteter (flavta), Samo Dervišić (violončelo),Tilen Bajec (klavir), Vid Pupis (kla-
rinet), Špela Janša (violina), Olena Novosel (klavir), Mira Kranjec (flavta),
Veronika Hauptman (klavir), David Petrič (violina), Brigita Šuler (klavir),Barbara
Sorč (mezzosopran), Ana Šimenc (saksofon), Rado Černe (kitara), Dušan
Drobnič (harmonika) in Janja Galičič (klavir). V programu je sodeloval tudi
gost kontrabasist Nikola Matošić.Glasbeniki, združenih v različnih komornih
skupinah, smo poslušalcem podarili izjemen dogodek, s svojim nastopom smo v
teh neugodnih časih javnost opozorili na pomembnost glasbenega izobraževa-
nja in pokazali svoje glasbeno znanje. Za finančna sredstva, ki smo jih prejeli v
obliki prostovoljnih prispevkov in donacij, se vsem najlepše zahvaljujemo. S
pridobljenimi sredstvi bomo vsem udeležencem glasbenega vzgojno-izobraže-
valnega procesa v novih prostorih zagotovili čim boljše pogoje za delo.

Janja Galičič, ravnateljica Glasbene šole

GLASBENA ŠOLA LTIJA - ŠMARTNO

Dobrodelni koncert učiteljev
glasbene šole
Euripid je v daljni preteklosti zapisal: »Najbogatejši otrok je siromašen brez glasbene
vzgoje.« Glasbeniki se zavedamo,  da bi bilo veliko otrok, ki obiskujejo glasbene šole,
brez tega izobraževanja prepuščenih samim sebi, ulici, slabim in škodljivim vplivom…

V sodelovanju z LAS Litija,  evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeže-
lja in predvsem s prostovoljnim delom članov ŠD Javor smo uspeli dokončati
projekt Nadgradnje  javorske energijske poti. Posadili smo Sivke, naredili in za-
sadili štirideset zeliščnih vrtičkov, posadili rastline iz Keltskega horoskopa, na-
bavili destilator za eterična olja in postavili ob pot še eno parkovno klop za me-
ditiranje ali počitek. Vse zeliščne vrtičke, rastline iz Keltskega horoskopa smo
opremili z imeni rastlin in datumi iz horoskopa. Da se ve kam spada katera od
rastlin, bolje kam spadamo mi s svojimi rojstnimi datumi. Najpomembneje se
nam zdi, da smo Sivke vzgojili sami v tem baje za njih neprimernem okolju.
Prav tako so rastline Keltskega horoskopa in tiste na zeliščnih vrtičkih, delo
pridnih rok naših članic. So pa člani bolj poprijeli, ko je bilo potrebno kopati
jame za saditev in pri prenašanju prodnikov iz Kamniške bistrice, več tisočkrat
obrnjenih in zglajenih od gorske reke. Uspešen zaključek projekta smo proslavi-
li z novoletnim druženjem.

Dokončan projekt
javorske energijske poti

Spoštovani bralci, sodelavci in dopisniki!
Sporočamo vam nov elektronski naslov, na katerega nam lahko pišete in pošiljate vaše prispevke

za tekoče izvode časopisa Martinov glas.

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU JANUARJU 2013KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU JANUARJU 2013

Kuharska delavnica: Porova župca 12.1. SOBOTA 17.00 MC Litija

Premiera filma »Abrahamov ključ Srca Slovenije  izkušnja povezane vasi 12.1. SOBOTA 19.00 Dvorana na Polšniku

za slovensko prihodnost«  z letnim koncertom MP zbora Polšnik 

Video delavnica 14.1. PONEDELJEK 18.00 – 20.00 MC Litija

Otvoritev slikarske razstave Jože Ocepek z naslovom BARVE 14.1. PONEDELJEK 19.00 Avla Kulturnega centra 

Literarni večer ob izidu prvenca »Barabe živijo dolgo« 15.1. TOREK 19.00 Knjižnica Litija

IN LIKOVNA RAZSTAVA – Bogdan Barovič

Otvoritev razstave o pustni tradiciji v Litiji 16.1. SREDA 19.00 Avla Občine Litija

Skupna pravljična ura, igrica Sestrice snežinke, kje ste? 17.1. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmartno

(nastopajo zaposlene v OŠ Gabrovka-Dole in vrtec Dole)

U3 – Arheološka območja v Občini Litija v luči zadnjih raziskav 17.1. ČETRTEK 18.00 Kulturni center Litija

Otroška matineja: POŠASTOZAVRI IN JABOLKO SPORA – Gledališče Bičikleta 19.1. SOBOTA 10.00 Kulturni center Litija

Potopis Indokina, Gvido Pevec 22.1. TOREK 19.00 Knjižnica Litija

Koncert »Fake orkestra«  Glasbene šole Litija Šmartno 

( ZAKLJUČENO) 23.1. SREDA 18.00 Kulturni center Litija

Družinski koncert GŠ Litije-Šmartno 25.1. PETEK 18.30 Kulturni center Litija

Potopis Branka Ojnik, JZ Indija in Šrilanka 25.1. PETEK 19.00 MC Litija

Ustvarjalnica: Ledena sveča 26.1. SOBOTA 17.00 MC Litija

Ura pravljic 29.1. TOREK 18.00 Knjižnica Litija

PRIBLIŽEVANJA z Manco Košir 29.1. TOREK 19.00 Kulturni center Litija

Ura pravljic 31.1. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmartno 

Abonma: SLEPARJA V KRILU – SNG Celje 31.1. ČETRTEK 19.30 Kulturni center Litija

e-mail: martinov.glas@siol.com
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-
ZVKSES, 47/06- ZEN, 45/08- ZVEtL, 57/08), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), v zadevi javnega razpisa, št. 361-
2/2012, z dne 11.10.2012, za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavlja

prednostno listo 
upravičencev za najem neprofitnih stanovanj

Zap. št.: Upravičenec: Št. točk:
1 Mitja Tori 403
2 Polona Jerič 323

Stanovanja se bodo dodeljevala po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od števila članov gospo-
dinjstva in velikosti in števila sproščenih oz. pridobljenih neprofitnih stanovanj v letih 2012 - 2013.
Prednostna lista velja do 31.12.2013.

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Svetniki so se dne, 20.12.2012 zbrali na svoji 16. redni seji, zadnji v letu 2012.
Med šestimi točkami dnevnega reda je bilo največ časa namenjeno obravnavi
Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013.
Proračun občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 je načrtovan v skladu s predvi-
denimi javnofinančnimi razmerami v Sloveniji v letu 2013. Glede na to, da se v
tem letu ne pričakuje vidnega izboljšanja teh razmer v primerjavi z letom 2012,
je tudi proračun občine načrtovan temu primerno. Tako je občinski proračun za
letošnje leto na prihodkovni strani načrtovan realno, in sicer v okvirih realizaci-
je leta 2012 z vključenimi precej višjimi transfernimi prihodki iz državnega pro-
računa (tudi iz sredstev proračuna Evropske Unije) za načrtovane investicije v
občini. V proračunu so načrtovani 3 glavni in finančno precej obsežni investicij-
ski projekti občine v tem proračunskem letu, okoli katerih je pripravljen celotni
proračun. Ti projekti so: centralna čistilna naprava in izgradnja kanalizacijskega
omrežja (za ta projekt so načrtovana sredstva državnega proračuna in Evropske
Unije v višini 2.020.655,35 €), energetska sanacija OŠ Šmartno (iz sredstev
proračuna Evropske Unije je v občinskem proračunu načrtovanih 314.843,79 €)
ter izgradnja obvoznice Šmartno. Kljub evropskim sredstvom mora občina v
proračunu za omenjene tri investicijske projekte zagotoviti tudi precejšen delež
lastnih sredstev. Vse to pa zmanjšuje možnosti občine za izvedbo drugih po-
trebnih investicij na območju občine, predvsem zato, ker je precej načrtovanih
finančnih sredstev občine namenjenih za izvedbo vseh zakonsko predpisanih
nujnih nalog občine. Po krajši razpravi so predlog proračuna svetniki sprejeli.
Svetniki so v prvem branju obravnavali in sprejeli še Odlok o podrobnem pro-
storskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del in Odlok o ureditvi naselja
Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje.

OBČINSKA UPRAVA

16. seja Občinskega sveta
občine Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-
ZVKSES, 47/06- ZEN, 45/08- ZVEtL, 57/08), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), v zadevi  javnega razpisa, št. 361-
2/2011, z dne 22.12.2011, za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, izdaja naslednji 

sklep
Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj

po javnem razpisu, št. 361-2/2011, z dne 22.12.2011: 

Zap. št.: Upravičenec: Št.točk:
1 Karel Bučar 383

velja do 31.12.2013.

Obrazložitev:
V mesecu maju 2012 objavljenem seznamu prednostne liste upravičencev za najem neprofitnih stanovanj,
sproščenih oz. pridobljenih  v letu 2012, se podaljša veljavnost do konca leta 2013. Skladno s 25. členom
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09,
81/11) se je prosilce-upravičence s prednostne liste pozvalo k sklenitvi najemne pogodbe, dva upravičenca sta
sklenila najemno pogodbo, dva upravičenca se nista odzvala na ponoven poziv k sklenitvi najemne pogodbe,
zato se jih je skladno z drugim odstavkom 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
črtalo iz seznama prednostne liste. Za preostalega upravičenca ni bilo na voljo primerno stanovanje, zato se
podaljšuje veljavnost prednostne liste do konca leta 2013.
Stanovanje se bo dodelilo v odvisnosti od števila članov gospodinjstva in velikosti sproščenega oz. pridobljenega
neprofitnega stanovanja do konca leta 2013.

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Tako kot vsako leto je bilo tudi to, ki
se je od nas poslovilo, za nekatere zelo
uspešno in prežeto z nepozabnimi ve-
selimi dogodki, drugi imajo naj manj
lepe spomine. Ob nastopu mandata
sem se zavedala, da nas čaka naporno
delo in da rezultatov še ne bo čutiti
tako kmalu. Vsega kar se je nabralo z
leti, pač ni mogoče popraviti v nekaj
mesecih. Pa vendar se premika. Nekaj
pomembnih ukrepov je bilo že spreje-
tih, nekaj jih še čaka tik pred vrati.
Vesela sem, da smo se uspeli poenotiti
glede pokojninske reforme, da smo

Naj izkoristim to priložnost ter vsem
občankam in občanom sosednje
Šmarske, nekdaj naše skupne občine
zaželim v novem letu 2013 vse dobro
in vse najboljše. Naj ob tem dodam,
da se pri delovanju kot občinski svet-
nik in podpredsednik Mestne skup-
nosti Litija pogosto srečujemo ob
meji obeh občin ali pa sežemo tudi
malce čez, seveda vse z dobrimi na-
meni. Od nekdaj občani obeh občin

sprejeli veliko koristnih in dobrih
ukrepov, ki naj bi spodbudili gospo-
darsko rast. Poskrbljeno je tudi za naj-
bolj ogrožene. Nihče, prav nihče ne bi
smel biti lačen ali prikrajšan za osno-
vne življenjske dobrine. Z velikim ne-
lagodjem in obžalovanjem pa smo
morali žal sprejeti tudi nekatere manj
priljubljene ukrepe. Postrgati je bilo
treba prav povsod, saj je državna
malha popolnoma prazna, izposojanje
denarja v tujini pa je drago in nas vse
bolj in bolj duši.
Rekli boste, pobrati je treba tistim, ki
so si neupravičeno prigrabili milijone
in brez slabe vesti izropali podjetja in
potrošili naš denar. Prav imate!
Popolnoma se strinjam! Razkriti je
treba vse nečednosti, ne glede na to
kdo jih je povzročil in ukrepati ostro
in odločno. Zato si srčno želim, do bo
končno začela učinkovito delovati
tudi sodna veja oblasti. Če bo treba
spremeniti še kakšen zakon, ki bo
omogočil, da se nepridipravom stopi
na prste, ga bomo spremenili! Val var-
čevanja se je prelil tudi čez robove

državnega proračuna. Tudi občinske
blagajne trpijo sušo. Veliko idej se
zato ne uresničuje tako hitro kot bi si
želeli, nekatere bodo morale počakati
na boljše čase. Pa vendar se v Šmart-
nem marsikaj dogaja. Župan tudi v
teh časih uspešno premaguje ovire in
vodi pomembne občinske projekte
naprej.

Dragi prijatelji, znanci in vsi ljudje
dobre volje!

Ne glede na to kako smo preživeli bo-
žične in novoletne praznike in koliko
dobrot smo si lahko ob tem privoščili,
pa je najpomembneje, da smo jih pre-
živeli čim bolj zdravi, v miru in med
ljudmi, ki jih imamo radi. Našega no-
tranjega zadovoljstva in sreče ne more
ne prinesti ne odnesti noben protikri-
zni ukrep. Ta privilegij imamo le mi
sami.
Vse lepo in dobro, zdravja, veselja in
srečno v novem letu!

Romana Tomc
vaša poslanka

živimo v sožitju in prav posebnih
odličnih med sosedskih odnosih. V
vsakdanjem življenju niti najboljši
opazovalec ne bi opazil, da imamo na
tem lepem koščku zemlje med
Zasavjem in Dolenjsko dve občini. Še
posebej mi je v čast in veliko veselje,
da ste me tako lepo sprejeli v številna
različna društva v vaši občini. Rad se
družim z vami, pomagam s svojim
znanjem in izkušnjami, še posebej
zato, ker sem bil nekoč tudi sam del
prav vaše »sedanje« občine. Čutim po-
sebno vez z vami. V največji ponos pa
mi je sodelovanje z Rokometnim dru-
štvom Herz Šmartno. Zelo domače se
počutim med vami na mikrofonu v
športni dvorani Pungrt, vsekakor pa
prav enako tudi na vsakoletnih
Bučenfestih, prav tako tudi na zaklju-
čnih turnirjih OLMN, ki je še posebej
naša skupna nit športnega druženja
obeh občin, seveda ne smem pozabiti
tudi odličnega sodelovanja invalidov,
upokojencev, gasilcev, lovcev, obrtni-

kov in ne nazadnje medijev ter kultu-
re. Res, kot da smo eno in prav je tako. 

Naj vam vsem dragi sosedje ne nazad-
nje le še iskreno in iz srca zaželim, da
bi tudi v letu 2013 tako zgledno in
lepo sodelovali, da bi se imeli vsi kar
se da lepo, da bi bili vsi zdravi, nasme-
jani in srečni. Ob vseh lastnih skrbeh
in tegobah tudi v tem letu nikoli ne
pozabimo tudi na osamljene, bolne in
pomoči potrebne. 
Pomagajmo si in imejmo se radi!

"Ko proti nam zapihajo močni vetrovi
življenja, nas naši bližnji hrabrijo in
nam dajejo podporo. Tako nam pomagajo
ohraniti vero in upanje. V takih skupno-
stih si ljudje zaupamo svoje želje, sanje
in cilje:  Skupaj smo veliko močnejši."

Srečno 2013!

Boris Doblekar
podpredsednik MS Litija

Spoštovane občanke in občani
občine Šmartno pri Litij

Spoštovani občani in občanke

Zagorelo je v sobi v 1. nadstropju, kjer je najprej zagorel TV sprejemnik, požar
pa se je hitro razširil tudi na pohištvo v sobi, v prostoru in hodniku so se sprosti-
le velike količine dima. V sobi,  v kateri je izbruhnil požar, ni bilo nikogar, so pa
zato v vseh sosednjih sobah stanovalci. Obstajala je zelo velika nevarnost širjena
požara v višja nadstropja (2. nadstropje in mansarda). O požaru so zaposleni
takoj obvestili Regijski center za obveščanje ter pričeli z evakuacijo stanovalcev
iz enote. Zaposlenim kljub trudu ni uspelo rešiti vseh stanovalcev iz objekta,
zato so jih reševali gasilci z različno opremo. Pri tem so sodelovali tudi gasilci
PGD Litija z novim gasilskim vozilom z dvižno platformo ter rešili vse poško-
dovance iz prvega in drugega nadstropja preko balkona.
Vaja je bila namenjena usposabljanju in urjenju gasilcev za izvajanje določenih
postopkov pri gašenju požarov, uporabi zaščitne in reševalne opreme, vzdrževa-
nju pridobljene usposobljenosti in izurjenosti, hkrati pa tudi praktično spozna-
vanje naših objektov. Ob reševanju je pomembno, da gasilci - reševalci vedo, kje
stanovalci živijo (sobe, dnevni prostori)  in kakšna je arhitektura doma (širina
vrat, možnosti in poti evakuacije,..). Z vajo smo preverjali tudi znanje delavcev o

Požarna vaja "Dom Tisje"
V Domu Tisje vsako leto organiziramo skupaj z Gasilsko zvezo Šmartno pri Litiji gasilsko
vajo, letošnjo smo izvedli 24. novembra 2012.Tokratna požarna vaja je potekala pod
domnevo, da je udar strele povzročil  požar v srednji stavbi objektov Doma Tisje.

gašenju požarov in hitro, organizira-
no in učinkovito evakuacijo stanoval-
cev. Preizkusili smo  tudi sodelovanje
zaposlenih v domu, gasilcev ter reše-
valcev  Zdravstvenga doma Litija. V
vaji so sodelovali delavci doma, 39
gasilcev z Gasilske zveze Šmartno pri
Litiji in PGD Litija ter 3 reševalci z
urgentnim reševalnim vozilom
Zdravstvenega doma Litija. Elaborat
za gasilsko vajo je pripravil poveljnik
GZ Šmartno pri Litiji,  Klemen
Repovš, ki je vajo tudi vodil. Po kon-
čani vaji smo analizirali potek vaje in
se zahvalili gasilcem in reševalcem za
njihovo sodelovanje.  Le usposobljeni
za reševanje in evakuacijo  lahko
učinkovito ukrepamo ob različnih
vrstah naravnih nesreč ali požarih.

Vida Lukač
Direktorica Doma Tisje
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Novice iz doma Tisje stop na temo«Praznični božični čas«,
RK Dole pri Litiji je prišel obiskat
svoje člane, na Miklavževo  so nas
razveselili otroci iz vrtca Ciciban
Šmartno pri Litiji, skupina Petelinčki
s svojim obiskom. Seveda je bila za
stanovalce in njihove svojce organizi-
rana tudi novoletna zabava z ognje-
metom. V  kulturnem programu so
nastopili  KUD Vajkard z igranim
odlomkom politične satire »Štirje
letni časi«, za veselo glasbo pa je po-
skrbel prostovoljec, gospod Roman
Jakoš z igranjem na harmoniko.  V
vseh teh dneh veselega decembra pa
nas je presenetila novica, da je umrla
naša dolgoletna prostovoljka, gospa
Meri Vresk iz Dol pri Litiji. Z
možem, gospodom Mirkom sta vsak
mesec prišla v dom na praznovanje
rojstnih dni stanovalcev, veliko dom-
skih prireditev sta popestrila s svojo
glasbo,  mož je igral na harmoniko,
gospa Meri pa ga je spremljala na
zanimivo ljudsko glasbilo. Pred
dvema letoma sta za svoje dolgolet-
no prostovoljsko delo prejela tudi
priznanje iz rok predsednika države
Republike Slovenije, Dr. Danila
Turk.  Najlepša hvala gospe Meri za
ves njen trud ter prosti čas, ki ga je
namenila stanovalcem Doma Tisje.

Leonida Razpotnik

Praznični veseli december je bil v Domu Tisje res pester, kar si lahko preberete v
teh novicah, še v novembru pa smo imeli prav posebno praznovanje, saj je v
domu dopolnill 1oo let življenja, gospod Andrej Smerdel. Veselo praznovanje te
okrogle obletnice so popestrili MPZ Lipa iz Litije, ki je zapel njegove najljubše
pesmi, saj je bil gospod Smerdel njihov dolgoletni pevec. Praznovanja sta se
udeležila tudi župana občine Šmartno pri Litiji, gospod Milan Izlakar ter župan
občine  Litija, gospod Franci Rokavec.  Veliko dobrega zdravja in sreče so mu
prišli zaželeti predstavniki DU Litija, Društva za ohranjanje vrednot NOB ter
stanovalci in zaposleni v Domu Tisje z direktorico Doma Tisje, gospo Vido
Lukač. V decembru so nas povabili na kreativno delavnico izdelovanja adven-
tnih venčkov na OŠ Gradec, v domu je nastopil pevski zbor Zvon iz Šmartnega
pri Litiji. Pred božični čas so nam popestrili otroci iz vrtca Kekec iz Save pri
Litiji, organizirano je bilo skupno okraševanje enot s sodelovanjem stanovalcev,
svojcev in zaposlenih. Učenci 2. razredov OŠ Šmartno pri Litiji so pripravili na-

Zveza društev upokojencev Slovenije
je v letu 2004 začela preko društev
upokojencev izvajati projekt »Starejši
za višjo kakovost življenja doma«.
S tem projektom je želela kot nevlad-
na organizacija uvesti stalno, dobro
organizirano medsebojno pomoč sta-
rejših, da lahko starost čim dlje preži-
vijo v svojem domačem okolju. S po-
stopnim uvajanjem tega projekta je
dokaj dobro uspela, saj je v ta projekt
vključenih že več kot 70% vseh dru-
štev upokojencev.
V šmarskem društvu smo zaradi ka-
drovske in prostorske stiske k projek-
tu pristopili dokaj pozno, kljub temu
pa ne zadnji. Zadeve smo se lotili v
začetku leta 2012. Naloge smo se loti-
li tako, da smo najprej izbrali prosto-
voljce za delo na terenu. Zavedali smo
se dejstva, da bomo  uspešni le na ta
način, da  starejši občani vse prosto-
voljce, ki jih bodo obiskovali poznajo.
Zato je sodelovalo kar 24 prostovolj-
cev. V projekt smo zajeli vse prebival-
ce, stare nad 69 let v naši občini, tudi
tiste, ki niso člani našega društva. Za

vse prostovoljce smo izvedli dvoje iz-
obraževanj, seznanili smo jih s cilji
projekta in tudi z  njihovimi nalogami
in odgovornostjo (predvsem s po-
dročja varovanja osebnih podatkov).
Prvi korak je prav gotovo izvedba an-
kete med vsemi prebivalci, starimi
nad 69 let, zaradi določenih težav
tega nismo mogli v celoti izvesti v
tem letu, saj smo projekt uspeli reali-
zirati 87 odstotno. V letu 2013 bomo
s tem nadaljevali, tako da bo zajeta
celotna populacija starostnikov. Z iz-
vedbo ankete smo hoteli izboljšati
pretok informacij o pomoči potrebnih
med vladnim in nevladnim sektor-
jem. Aktivnost našega društva želimo
razširiti na vse starejše v naši občini in
s tem povečati obseg pomoči starej-
šim. Z bazo podatkov o potrebah sta-
rejših, ki živijo doma, želimo, da bo v
pomoč vsem, ki starejšim želijo po-
magati. V našem društvu skrbi za
vnos podatkov iz anket  v  računalnik
koordinatorka, prav tako pa tudi za
posredovanje potreb po pomoči dolo-
čenim institucijam s pristankom an-

Aktivnosti društva upokojencev
Zgodilo se je … Tretji ponedeljek v
novembru smo izvedli s pohodniki
krajši izlet v okolico, v soboto 24. 11.
2012, pa je bil zaključek projekta
Živimo zdravo, ki ga je organiziral
Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana ob pomoći občine Šmartno.
Predavanja in  delavnice, bilo jih je
deset, so potekale vsak torek v šmarski
knjižnici. Udeležencev je bilo okoli
200, od tega polovica članov našega
društva. Srečanja smo sklenili s
pohodom po Luštni poti, ki se ga je
udeležil tudi šmarski župan Milan
Izlakar. V torek, 27. 11. 2012, smo
imeli sestanek s prostovoljci, ki
sodelujejo v projektu "Starejši za
starejše", prišlo jih je 14, kar je več kot
polovica. Prisotni sta bili tudi ga.
Angelca Žiberna, predstavnica Zveze
društev upokojencev Slovenije in ga.
Marjana Bajda, zasavska
koordinatorica tega projekta. Obe sta
pohvalili prizadevanja prostovoljcev, ki
pridno obiskujejo občane v naši

Projekt ”Starejši za višjo kakovost
življenja doma”

ketiranca. Društvo je tudi odgovorno
za  varovanje osebnih podatkov anke-
tiranih. Pri svojem delu se povezuje-
mo v Zasavsko  zvezo društev upoko-
jencev Trbovlje, kjer sodelujemo s ko-
ordinatorko, ki je zadolžena s strani
ZDUS-a za zasavsko regijo. V anketi
je tudi vprašanje po potrebi po po-
novnem obisku, tako se je lahko vsak
anketiranec opredelil, ali ga lahko
prostovoljec po določenem času po-
novno obišče in povpraša po počutju
in potrebi po pomoči. V tem letu
bomo nadaljevali s projektom tako,
da bomo skušali vključiti še vse nean-
ketirane starejše občane in vse, ki
bodo v tem letu dopolnili 69 let.
Izvajali bomo ponovne obiske, skušali
posredovati njihove potrebe po po-
moči na ustrezne institucije kot so
patronaža, Center za socialno delo,
Dom Tisje za oskrbo na domu ali
sprejem v dom, skušali jim bomo za-
gotoviti enkratne potrebe, kot so pre-
voz do zdravnika in podobno.

Z željo, da bi povečali obseg medse-
bojne pomoči starejših in s tem izra-
bili znanje, izkušnje in energijo sta-
rejših, prosimo za sodelovanje vseh
zainteresiranih.

Nada Pintar

občini, stare nad 69 let in ob tem
izpolnjujejo ustrezno anketo. Prvi
ponedeljek v decembru smo se ob 13.
uri podali po gozdni cesti do Volčje
Jame in se po isti poti vrnili nazaj v
Šmartno; tokrat nas je bilo kar
štirinajst. V torek, 11.decembra, smo
organizirali v gostilni Krznar božično
- novoletno srečanje, ki je privabilo 50
udeležencev. Ob zvokih glasbenika
Jožeta Merčuna, plesu in družabnih
igrah nam je čas hitro minil in po
štirih urah druženja smo se razšli. Ob
zaključku koledarskega leta se
spomnimo tudi naših bolnih in
ostarelih članov. Obiščemo jih na
domu, z njimi poklepetamo, jim
voščimo bližajoče praznike ter
skromno obdarimo. Prav tako
obiščemo naše člane v Domu Tisje.
Sodelavcem, sosednjim društvom in
posameznikom smo poslali božično
novoletno čestitke in se jom zahvalili
za sodelovanje.Sekcija Nove korenine
Primskovo je pripravila novoletno

praznovanje v gostilni Fajdiga.
Pripravljamo … V mesecu januarju
bomo imeli dva pohoda v šmarsko
okolico ( Jelša in Dragovško) obiskali
pa bomo tudi eno izmed ljubljanskih
gledališč. Srečali se bomo tudi z vsemi
našimi tekmovalci in tekmovalkami,
ki so vletu 2012 sodelovali na
medobčinskih, regijskih in državnih
tekmovanjih.V začetku februarja pa si
bomo v Mariboru ogledali opero
"Carmen". Sekcija Nove korenine
Primskovo se bo januarja sestala v
domači šoli in se pogovorila o
programu za leto 2013. In še povabilo.
Začenja se novo leto, zato vabimo
upokojence, ki ste se v zadnjem času
upokojili, da se nam pridružite, če
čutite to potrebo in se vam zdi naš
program zanimiv, saj vas z njim redno
seznanjamo v Martinov glasu. Uradne
ure imamo do konca marca vsako
sredo od 9. do 11. ure na Staretovem
trgu 25 ( vhod zadaj) kjer je naša
društvena pisarna. Članarina je še
vedno 8 EUR, vpisnina pa 1 EUR.
Pričakujemo vas!

Boris Žužek

Na prvi petek v letu, ki je najbližji polni luni, se pohodniki med 19.30 in 20.00
zvečer odpravimo iz Brega pri Litiji in Tenetiš, Gradiških Laz  ter Spodnje in
Zgornje Jablanice k cerkvi svete Magdalene v Gradišče pri Litiji. Vse poti vodi-
jo po gozdu, uro, do ure in pol lahke hoje.  Pri cerkvi se pohodniki, ki prihajamo
iz več smeri, snidemo okoli devetih zvečer in ponudimo drug drugemu, kar smo
prinesli s seboj v nahrbtniku. V vasi Gradišče smo pohodniki dobrodošli na
dveh kmetijah. Na kmetiji Pr` Kokolj bodo na ogled jaslice, domače dobrote in
dobro domače vino. Še posebno veselo bo na domačiji Vovk, kjer si bomo po-
hodniki lahko  privoščili toplo kmečko pojedino in  zaplesali  ter se zabavali
pozno v noč. Pohod promovira Društvo za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške
doline (www.jablaniskadolina.si, 051 312 739), pohodniki se udeležimo pohoda
na lastno odgovornost.

Vabljeni na nočni pohod v Gradišče
pri Litiji, 25. januarja 2013, zvečer

Ljubil si delo, zemljo in dom.
Zdaj v miru počivaj

naj bo v nebesih tvoj dom.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka

FELIKSA  KOLARJA
(29.11.1931 -  21.12.2012)

iz Zavrstnika 25, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje
in sveče. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljeno sv. mašo in pogrebno svečanost, pevcem za odpete

pesmi, pogrebni službi KSP, PGD Zavrstnik, g. Vinku Slapničarju za ganljive besede slovesa in vsem,
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: Vsi njegovi

ZAHVALA

01012013

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

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

Mnogo prezgodaj nas je zapustil
dragi mož, oče in dedek

STANISLAV  JEREB ml.
(1957 - 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem Doma Tisje,
za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se tudi dr. Benedičiču in dr. Hauptmanovi

za zdravniško pomoč in skrb v času njegove bolezni, g. župniku za pogrebi obred, g. Milanu Povšetu za
poslovilni govor ter pevcem, trobentaču in pogrebni službi.

Žalujoči: žena Mihaela z družino, sinova Jure s Karin in Žiga

ZAHVALA

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza našega spomina,

umre a ostane bolečina,
v srcu dragega in večnega spomina.

Minilo je leto odkar nas je zapusti

STANISLAV  JEREB st.
(1933 - 2011)

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, postojite ob grobu in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

V SPOMIN

03012013

Draga mami.
Čeprav je minilo mnogo let,

si še vedno v naših srcih.
Pogrešamo te.

Mineva 15. let odkar si nas zapustila,
draga naša mami, babica in prababica

MARIJA ZUPAN
rojena PAVLIN

(2.10.1926 -  7.1.1998)

Pogrešamo te draga mami.
Hvala vsem, ki se jo spominjate in z mislijo nanjo postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

V SPOMIN

04012013

02012013
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Zdrav življenski slog
na OŠ Šmartno
Za nami so trije uspešni meseci dela na projektu Zdrav življenjski slog, ki je financiran iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

Vključenim učencem  omogoča vsaj
še 2 dodatni uri športne vzgoje na
teden. Program obiskuje 130 učencev
OŠ Šmartno v šestih skupinah, ki se
športno udejstvujejo v urah po
pouku, ob sobotah in med počitnica-
mi. V mesecu oktobru smo izvedli
eno soboto na bazenu, krompirjeve
počitnice pa smo preživeli ob igrah z
žogo v športni dvorani. V mesecu no-
vembru in decembru smo prav tako
eno soboto plavali in se eno žogali v
športni dvorani. Med božično novo-
letnimi počitnicami smo se srečevali v
športni dvorani in dopoldneve preži-
veli aktivno, športno in zabavno. V
mesecu januarju bomo na naše ure
povabili Taekwondo klub Litija-
Šmartno in Nogometni klub Litija,
da nam bodo predstavili svoje dejav-
nosti v klubu in nam praktično poka-
zali s čim se ukvarjajo. V novem letu
nas čaka še veliko novih ur športa, za-
bave in spoznavanja okoliških  špor-
tnih klubov in društev. Vsem udele-
žencem programa Zdrav življenjski
slog želimo uspešno, veselo in pred-
vsem zdravo novo leto 2013!

Vodja programa,  Anita Pevec,
prof. šp. vzg.

To je naslov pesmi Franeta Milčinskega – Ježka.  V Ljubljani pa pod tem naslo-
vom poteka prireditev, ki simbolično naznani prižig lučk in uvod v praznični
december. Sporočilo o prižigu luči sega v čase, ko so bili domovi brez elektrike.
Krajši dan je zahteval luči, ki so jih morali prižgati tudi obrtniki, če so želeli de-
lati. Ob začetku pomladi so z velikim veseljem luč vrgli v vodo, saj se je dan dalj-
šal in je niso več potrebovali (Gregorjevo). Stare ljudske običaje smo letos obu-
dili tudi v vrtcu Ciciban v Šmartnem pri Litiji. 10. decembra 2012 se je množi-
ca otrok s starši zbrala pred vrtcem. Najmlajši so v vrtcu izdelali lučke s pomoč-
jo različnih ustvarjalnih tehnik, ki so jih nato uporabili za popoldansko-večerni
sprehod po našem kraju. Dolga kolona lučk se je vila po ulicah Šmartnega,
mimo občine, po Valvazorjevi ulici, mimo šole in nazaj do vrtca. Pri vrtcu pa je
bil čas še za slavnostni prižig luči na smrečici, ki ga je pospremilo otroško petje.
Velika udeležba otrok in staršev je razsvetlila šmarske ulice, razsvetlila pa je tudi
srca vseh zbranih, saj smo si bili enotni, kako  malo je potrebno, da se ljudje sre-
čamo v svetu, ki sicer le hiti, ki je poln materialnih užitkov, časa za stisk roke in
umirjeno druženje, pa vedno primanjkuje.

Maja Toplak Primc, dipl. vzg.

Ljudje, prižgimo luč !

Na pomoč so nam priskočile vzgojiteljice iz vrtca Ciciban – Šmartno pri Litiji.
Naše otroke so razveselile z lutkovno igrico Domišljavi želodek. Otroci so ne-
strpno pričakali prihod dedka Mraza. Njegove pomočnice so dedku Mrazu po-
magale obdariti vse pridne otroke. Ta dan »porednih« otrok v Šmartnem sploh
ni bilo. Starši in otroci so bili zelo zadovoljni z obiskom dedka Mraza, kar nas še
posebej veseli. Želimo, da je podjetje Herz družini prijazno podjetje, ki ima po-
sluh za svoje delavce in njihove družine, zato se bomo tudi v bodoče trudili za
takšne dogodke. Zahvaljujemo se vzgojiteljicam vrtca Ciciban – Alenki S. D.,
Maji T. P., Petri J., Špeli S. in Špeli Z. K. za poučno lutkovno igrico in najstarej-
ši skupini Petelinčkov, za narejene okraske, ki so polepšali našo jedilnico. 

Mateja Praprotnik - marketing

Dedek mraz ponovno na obisku
Po nekaj letnem premoru smo v podjetju Herz d.d. znova pričakali dedka Mraza, ki je
obdaril otroke zaposlenih v našem podjetju.

Tako je tudi Miklavž pustil v igralnici
Polžkov, v vrtcu Ciciban,  pismo, na
katerem je zapisal, da otrokom po-
darja plavalno urico na bazenu v OŠ
Šmartno pri Litiji. Vzgojiteljica Maja
in Špela, obe imata opravljen tečaj za
vaditelja plavanja, sta bili takoj za iz-
vedbo te dejavnosti. Otroci, pa seveda
nadvse navdušeni. Dobro napisano
obvestilo za starše in naša pripravlje-
nost, je vsem skupaj pripomogla k
drugačnemu decembrskemu dopol-
dnevu. Otroci so prišli v torek, 18. de-
cembra 2012, dobro pripravljeni.
Predvsem pa vsi dobre volje ter v pri-

DRUGAČNO MIKLAVŽEVO DARIILO

Plavalne urice "za Polžke"
Ni potrebno, da so darila vedno materialne vrednosti. Darilo je lahko tudi lepa beseda,
igra, ki se je ne igramo vsak dan, dejavnost, ki ni vsak dan na sporedu…

čakovanju, da bodo lahko plavali sku-
paj s svojimi prijatelji iz vrtca. Po sli-
kah sodeč je bilo v bazenu zabavno:
konjički, pajkci, špricanje, hobotnica
ter tudi skok v vodo. Vzgojiteljici sta
povedali, da so otroci dokazali kako
znajo poslušati navodila, počakati ter
se sami urediti pred in po plavanju.
Ura plavanja jim je prehitro minila.
Pri tovrstni dejavnosti je najpo-
membnejše, da vzgojiteljica otrokom
zaupa. Maja in Špela sta jim. Zato
tudi nista imeli nobenih težav pri iz-
vedbi dejavnosti. Od same zamisli, do
vrnitve iz bazena nazaj v vrtec. Na
koncu tega sestavka, je potrebno po-
udariti, da so »Polžki« stari le 3 leta,
zato je pohvala namenjena vzgojite-
ljici Maji in Špeli,  da sta si upali, da
sta imeli voljo in energijo, podariti
našim otrokom nekaj več, nekaj čar-
obnega, prazničnega…

Tanja Trop (mamica Jake Malnarja)

V dejavnost je vključenih 26 otrok, starih od 4 do 6 let. Zaradi zagotavljanja
varnosti in lažje organizacije smo oblikovali dve skupini, ki obiščeta gozd vsak
drugi teden. Prvo dogodivščino smo namenili medsebojnemu spoznavanju, saj
so otroci iz različnih skupin vrtca, ter skupnemu oblikovanju pravil in vedenja v
gozdu. Da v veliki meri otroci pravila že poznajo, so s svojim obnašanjem prav
lepo dokazali. Skupini, ki obiskujeta Gozdne dogodivščine, sta se poimenovali
Gozdni škratki in imata tudi svojo himno, ki vam jo predstavljamo v okvirčku.
Zaradi premika ure se je dan v času druge dogodivščine že nekoliko skrajšal,
zato smo raziskovali okolje s pomočjo ročnih svetilk. Spoznali  smo, da odsevni
jopič tudi v gozdu opravlja zelo pomembno nalogo. V naslednji dogodivščini pa
smo zakurili čisto pravi ogenj. Otroci so spoznali tehniko priprave ognjišča.
Gozd smo tako razsvetlili,  najpomembnejši cilj pa je bil, da otroci doživijo in
občutijo ugodje ob toploti ognja. Zadnjo letošnjo dogodivščino smo praznično
obarvali, saj so Gozdni škratki v gozd povabili tudi starše otrok, bratce in sestri-
ce ter stare starše, da so skupaj poiskali skrito presenečenje. Smeh in veselje je
zmotil nočni mir, ko so se zvezdice na darilu zableščale v soju svetlobe ročnih
svetilk.Skupaj z otroki se učimo in raziskujemo novo okolje tudi vzgojiteljice ter
že nestrpno pričakujemo, kaj nam bo ponudil zimski gozd. V tem prazničnem
decembru pa le še zaželimo: Srečno, Škratki!

»Otrok se v naravnem okolju pokaže v drugačni luči, saj mu to okolje nudi varnost,
svobodo, možnost raziskovanja ter pristnejši osebni stik z vzgojiteljem.  Gozdne do-
godivščine pa energetsko, osebno in strokovno bogatijo tudi vzgojitelja, saj nudijo
možnost opazovanja otrok, izhajanja iz otrok in čas ter priložnost za poglobljeno vez
z otrokom.«

Maja Primc Toplak

»Večerno oziroma nočno doživetje gozda v soju luči ter ognja je prekrasno in polno
novih občutij tako za otroke kot nas odrasle.«

Alenka Smuk Dušak

»Otroci radi hodijo v naravo, tam zelo uživajo in so ves čas aktivni. Ne doživljajo
narave samo z gledanjem, ampak jo želijo tudi tipati, vonjati, okušati … Veliko no-
vega morajo še spoznati in odkriti.  Mi jih spodbujamo pri tem.«

Agata Lambergar

»Veselje in radovednost otrok, ki prihajajo na dejavnost Gozdnih dogodivščin, nam
kažeta, da je naša odločitev prava, pri tem pa se moramo zahvaliti naši pomočnici
ravnatelja, gospe Mojci Dragar, ki nas podpira. Iskrena zahvala gre enako tudi vsem
staršem, krajanom, podjetjem, občini, vsem tistim, ki ste na različne načine prispevali
in pomagali urediti dostop do gozdnega igrišča in s tem omogočili otrokom, da si pri-
dobijo dragocene in še malce drugačne  življenjske izkušnje.«

Dušanka Pevec 

CICIBANOVI GOZDNI ŠKRATKI

HEJ HO, HEJ HO,
MI GOZDNI ŠKRATKI SMO.

VESELI SMO IN SREČNI SMO,
SAJ V GOZD GREMO!

HEJ HO, HEJ HO,
MI GOZDNI ŠKRATKI SMO. 
MI POJEMO IN ŽVIŽGAMO,

ČEZ  MOST GREMO!
HEJ HO, HEJ HO,

MI UČIMO, IGRAMO SE,
PA SKAČEMO IN IŠČEMO,

SAJ ŠKRATKI SMO!
HEJ HO, HEJ HO,

OJ, ZDAJ DOMOV GREMO.
NAS MAMICE IN OČKI TAM,

ŽE ČAKAJO!

Gozdne dogodivščine na Cvingerju
Za uspešnejše spodbujanje bivanja in učenja otrok v naravnem okolju smo vzgojiteljice v
vrtcu Ciciban organizirale popoldansko dejavnost Gozdne dogodivščine. Na gozdnem igrišču
potekajo vsak četrtek, od oktobra 2012 do maja 2013, med 15.30. in 17. uro. Šestega decem-
bra smo s Škratkovo dogodivščino uspešno zaključili jesenski sklop, nadaljevali bomo spet
po novoletnih praznikih, ko bomo spoznavali gozd v zimski preobleki.  Temu pa bo v slede-
nju sprememb v naravi sledil  še pomladanski sklop. 

Koledovanje izvira že iz rimskih časov in se je ohranilo tudi do današnjih dni. Izhaja iz besede
koleda - kolednica, kar pomeni veselje in voščilno pesem. Koledniki - otroci skupine Petelinčki,
so ponesli voščilo za srečo med prijatelje in vse tiste, ki skrbijo zanje, da jim je v vrtcu lepo.

Obujanje starih šeg in običajev

Precej časa je že minilo od posebne
pravljične urice, ki poteka kot igrica
ali lutkovna predstava. Zato smo se
odločili, da v tednu od 14. do 17. ja-
nuarja vse pravljične urice združimo v
skupno pravljično urico. V četrtek, 
17. 1. 2013, si bomo v Knjižnici
Šmart no ogledali igrico Sestrice sne-
žinke, kje ste? Predstavo bodo pripra-
vile zaposlene v osnovni šoli Ga brov -
ka Dole in vrtcu Dole.

Aleksandra Mavretič

Skupna
pravljična urica
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Aktivisti so se skozi leta bolje organizirali z večjo delitvijo dolžnosti, boljšo
medsebojno komunikacijo, uspešnejšo pomocijo in povečanjem dostopnosti
članom. Ta napredek so omogočila tudi raznovrstna izobraževanja, ki so se jih
aktivisti udeleževali skozi leta. V začetku decembra so se trije aktivisti Kliše-ja
udeležili usposabljanja za menedžerje v mladinskih organizacijah v sklopu
Mladinskega sveta Slovenije, katerega namen je bil pripraviti izkušene  mladin-
ske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih orga-
nizacijah. Prav tako sta se sedanji predsednik Aljaž Zupan in bodoči predsednik
kluba Ernest Mrzel udeležila izobraževanja o namenski porabi sredstev v klu-
bih v organizaciji Zveze študentskih klubov Slovenije (ŠKIS), ki je izhajal iz
novega pravilnika o porabi sredstev zveze ŠKIS. Predavanje je bilo pomembno
predvsem za blagajnike in predsednike klubov, ki so se seznanili z novimi pravili
o razporejanju sredstev in gospodarni rabi le-teh. S pomočjo tovrstnih izobraže-
vanj lahko klub lažje in hitreje doseže svoje zastavljene cilje, deluje uspešno in
bolj kakovostno služi svojim članom. Hkrati pa takšna predavanja s svojo inte-
rakcijsko naravo spodbujajo vodstveni, retorični in ustvarjalni razvoj udeležencev.   

Tjaša Cvetkovič

Aktivistke kluba so spekle različne vrste peciva, moški del kluba pa je skrbel za
pripravo kuhanega vina. Mimoidoči so tako lahko uživali v brezplačnih klub-
skih dobrotah, hkrati pa so se lahko pobliže spoznali s samim delovanjem štu-
dentskega kluba v Litiji. Mnogi litijani so se z zanimanjem ustavili pri družbi
študentov in dijakov, ki so v večernih urah mraz premagovali z dobro voljo in
toplim čajem. Namen Kliše-ja je predvsem druženje in povezovanje mladih v
Litiji, kar pa so prav gotovo dosegli s prijetnim pristopom do sokrajanov vseh
generacij. Ker študentski klubi po Sloveniji velikokrat pridejo na slab glas zara-
di različnih domnev o finančnih in vodstvenih nepravilnostih, se v Kliše-ju tru-
dijo, da bi delovali karseda transparentno, svoj namen in cilje delovanja pa čim
bolj približali vsem občanom. Poleg prazničnega udejstvovanja v decembru pa
so imeli aktivisti tudi nalogo izvoliti novo upravno vodstvo kluba, in sicer je
mesto predsednika kluba prevzel Ernest Mrzel, podpredsednica Tjaša
Drnovšek, funkcijo blagajnika bo opravljala Tjaša Čebin, tajnik pa je po novem
Petra Čož. V novem letu z novim vodstvom novim izzivom naproti!

Tjaša Cvetkovič

KLIŠE raste
Klub litijskih in šmarskih študentov že petnajsto leto deluje v naši občini primarno v
pomoč študentom in dijakom iz upravne enote Litija pri izobraževanju in sproščanju. Ta
cilj se do danes ni spremenil,  izboljšal pa se je pristop k doseganju tega cilja.

Kliše - jeva praznična stojnica
Praznični utrip je bilo v teh dneh čutiti na vsakem koraku, temu pa so sledili tudi Kliše-
jevi aktivisti, ki so v prednovoletnem duhu začutili potrebo po obdarovanju. V mesecu
decembru so, tako kot prejšnja leta, dvakrat priredili Kliše-jeve praznične stojnice v sta-
rem mestnem jedru Litije.

Kdo trdi, da se mladi ne znajo dobro zabavati in zabavo ponuditi še drugim?

Kako je knjiga nastala ter zakaj, bo Bogdan Barovič povedal na literarnem veče-
ru v torek, 15. januarja, ob 19. uri. Predstavil bo tudi 10 likovnih del, za nekatera
je prejel odkupno nagrado in štiri priznanja za uvrstitev med najboljše udele-
žence, ki so razstavljali v piranski galeriji in pozneje v skladišču solin. Ustvarja
olja na platnu, goji impresionizem in ekspresionizem. Za njim je skoraj 70 sa-
mostojnih razstav po različnih krajih Slovenije.

Sredi januarja novega leta se bomo v Knjižnici Litija srečali z Bogdanom
Barovičem. Ob prvencu, kriminalki Barabe živijo dolgo, je že gostoval v nekate-
rih knjižnicah, tokrat bo naš gost. V popotnici h knjigi je Jana Mlakar Adamič,
muzejska svetnica Zasavskega muzeja Trbovlje zapisala: »B.B. je interdiscipli-
narna osebnost. Polega nadarjenosti za novinarstvo, glasbo, slikarstvo, politiko,
je odkril še novo: pripovedništvo. A človek skrajnosti ne napiše romana, pač pa
kriminalko. In to dobro. Prepričljivo, tekočo, napeto in krvavo. Glede na avtorje-
vo politično kariero je samo upati, da ima B. B. zgolj bujno domišljijo…«

Dr. Manca Košir je diplomirana učiteljica matematike in fizike, novinarka, ma-
gistra socioloških znanosti in doktorica filoloških znanosti. Po začetni novinar-
ski karieri, ko je pisala za Mladino, Tedensko tribuno, Teleks in Delo je postala
najprej asistentka na FDV, nato docentka in izredna profesorica. Vrsto let je bila
predstojnica katedre za novinarstvo, upokojila se je leta 2005. Mojstrica interv-
juja in cenjena profesorica se dandanes z njej lastnim žarom posveča spodbuja-
nju kulture branja, prostovoljnemu delovanju v hospicu, kateremu namenja
svoje honorarje, tudi od zadnje knjige kolumn Žareti upanje. Manca Košir ima
veliko prijateljev na eni strani, na drugi pa tistih, ki njenih prizadevanj ne razu-
mejo. Po seriji pisem in knjig, v katerih je raziskovala odnose med moškim in
žensko, je Manca Košir sprožila dialog z moškimi, ki ljubijo moške. Šest dopi-
sovalcev in ena dopisovalka pišejo  v Drugačnih razmerjih osebno in iskreno o
homoseksualnosti, starših, doživljanju družbenega okolja, partnerstvih, stereoti-
pih, kultu mladosti, strahu in pogumu biti to, kar si. Manca Košir je učiteljica ži-
vljenja, z nami bo na Približevanjih, v torek, 29. januarja 2013, ob 19. uri, v mo-
drem salonu KC Litija. Z njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.

Aleksandra Mavretič

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Srečanje z Bogdanom Barovičem

»Indokina predstavlja še neodkriti biser, ki ga turistične množice v zadnjih letih
pospešeno odkrivajo. Leta vojne so minila in celotna regija samozavestno vsto-
pa na turistični zemljevid sveta. Laos, Vietnam in Kambodža – tri dežele, ki
imajo veliko skupnega, a vendar je vsaka posebej zgodba zase. Celotna slika pa
se sestavi ob obisku vseh treh dežel. Kot vodič vodim skupino in v 18 dneh pre-
potujemo vse tri dežele in spoznamo samo osrčje Indokine. Dežele čudovitih
templjev, neokrnjene narave in prijaznih, vedno nasmejanih prebivalcev, ki vam
na vsakem koraku izkazujejo dobrodošlico« Tako vas na potopis vabi turistični
vodič, Gvido Pevec, ki bo v knjižnici Litija predaval 22. januarja ob 19. uri. 

POTOPISNO PREDAVANJE

Indokina

PRIBLIŽEVANJA V JANUARJU 2012

dr. Manca Košir

Zveza likovnih društev Slovenije je
pripravila Zaključno prireditev za
Zlato paleto 2012, ki je bila v petek
23. novembra 2012 v avli Delavskega
doma Trbovlje. Na slovesnosti so po-
delili tudi certifikate kakovosti za te-
koče leto v vseh zahtevanih smereh:
grafike, risbe, slikarstva, abstraktnega
slikarstva, kiparstva, abstraktnega ki-
parstva in fotografije. Izmed izbranih
certifikatov je bila za vsako področje
podeljena Zlata paleta. Zlate palete in
certifikate je podelil predsednik
Zveze likovnih društev Slovenije
Branko Železnik.

LIKOVNI ATELJE LILA

Zlata paleta

Zlato paleto 2012 za risbo je med drugimi
prejela tudi članica našega društva Lila,
Marjeta Mlakar Agrež (v sredini), za pastel
Nočna ptica.

Certifikat kakovosti, pa je pripadel naši čla-
nici Danijeli Kunc (prva z desne).

Društvo Lila vas ponovno vabi, da se
pridružite članom v januarju, ko bodo
oblikovali male plastike ali pa slikali v
akrilni tehniki. Delavnice se odvijajo
v Megličevem ateljeju v Šmartnem.

Vabilo novim
članom

Gabrijela Hauptman, Soline, Acryl
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5. memorial Riharda urbanca
V soboto, 17. novembra 2012 je v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo potekalo V. pokrajinsko športno tekmovanje za memorial Riharda
Urbanca.Tekmovalo se  je v malem nogometu ter v streljanju z zračno puško – ekipno
in posamezno.

Članarina je pomemben vir za delo vsake KORK.
V izogib različnim nepravilnostim (ki se tudi dogajajo), smo se tudi v letu 2013 odločili,

da  vas seznanimo o naslednjem:
Vsak prostovoljec, ki pobira članarino se mora predstaviti in pokazati pooblastilo

RK slovenije za zbiranje članarine ter voditi natančno pisno evidenco o pobrani članarini.

Ekipe v malem nogometu so svoj turnir odigrale v športni dvorani v Litiji.
Udeleženci so z izredno zavzetostjo poskrbeli, da je tekmovanje potekalo v pri-
jetnem vzdušju, zmagovalec pa je bil znan šele po zelo razburljivi zadnji tekmi.

Doseženi so bili naslednji rezultati:
1. mesto – pokal OZVVS Litija-Šmartno
2. mesto – pokal OZVVS Grosuplje
3. mesto – pokal OZVVS Logatec
4. mesto odbor Sever Litija

Tekmovanje ekipno in posamezno z zračno puško je bilo izvedeno v Strelskem
domu v Šmartnem pri Litiji. V streljanju z zračno puško ekipno je dosegla:
1. mesto – ekipa OZVVS Kamnik-Komenca, 485 krogov
2. mesto – ekipa OZVVS Grosuplje, 481 krogov
3. mesto -  ekipa OZVVS Ribnica, 463 krogov
V streljanju je tekmovalo 12 ekip.

Med posamezniki je tekmovalo 45 članov veteranskih organizacij.
Prva tri mesta so dosegli:
1. zlata medalja: Jože Gorjanc, OZVVS Grosuplje, 179 točk
2. srebrna medalja: Edvard Srebrnjak, OZVVS Litija-Šmartno, 172 točk
3. bronasto medaljo: Edvard Goršič, OZVVS Grosuplje, 170 točk.

Na zaključni slovesnosti je spregovoril tudi podžupan občine Litija g. Gregor
Zavrl, ki je pohvalil delo veteranskih organizacij in poudaril, da je obujanje do-
godkov iz zgodovine ena od odlik vsake družbe. Podpredsednik Pokrajinski
odbor zveze veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana-okolica g. Janez Gregorčič
pa je v svojih besedah izpostavil sedanji nesprejemljiv odnos do pripadnikov ve-
teranskih organizacij. Predsednik OZVVS Litija-Šmartno g. Ivan Lovše se je
vsem udeležencem zahvalil za sodelovanje. Posebna delegacija pa je na grob
Riharda Urbanca odnesla cvetje in sveče. Udeleženci so enoglasno izrazili željo,
da bi bilo takih srečanj več in da se v l. 2013 ponovno vidimo na tem memorialu.

Karlo Lemut

Sodelujoče ekipe na turnirju malega nogometa

Ob izteku  leta so  se prostovoljci po krajevnih organizacijah RK spomnili na
starejše , bolne in invalidne osebe. Z obiskom na domu ali v domu za starejše so
s skromnim darilcem ter prijazno besedo tudi tem  osebam  pomagali pri pre-
magovanju vsakodnevnih težav . Leto 2013, ki prihaja ni nič drugačno kot pre-
teklo leto, kljub temu pa terja od slehernega nekoliko drugačen pristop pri ures-
ničevanju tekočih nalog in programov pa tudi odgovornejši pristop pri načrto-
vanju nadaljnjega dela, razvoja in aktivnosti Območnega združenja Rdečega
križa Litija.Prizadevali si bomo za dosledno uresničevanje  programskih izho-
dišč za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Litija. Te naloge so
usmerjene tudi v pridobivanje novih prostovoljcev in sodelavcev za obogatitev
obstoječih in novih programov. Namenjeni bodo za hitro in učinkovito ukrepa-
nje pri reševanju ter lajšanju socialnih in materialnih stisk družin in posamezni-
kov. Vse to z namenom, da se poveča  skrb pri uresničevanju ter širjenju huma-
nitarnih načel, ki so namenjena tudi varovanju in spoštovanju človeka. Še naprej
mora biti naše vodilo pomoč brez razlikovanja, brez predalčkanja po strankah,
veroizpovedi ali kako drugače. Videti moramo le človeka, njegovo trenutno sta-
nje, njegovo stisko in mu po svojih močeh pomagati. Po 33. členu statuta
Območnega   združenja  Rdečega križa Litija krajevni odbori KORK skrbijo za
opravljanje sprejetih nalog, med temi je tudi skrb za pobiranje članarine in pro-
stovoljnih prispevkov. Vse  krajevne  organizacije RK si zadajo nalogo, da pro-
stovoljci organizacije RK v prvih  mesecih novega leta  to nalogo izvedejo.
Podajo se od vrat do vrat in pobirajo članarino oziroma  poprosijo za članstvo.
Poznavanje zgodovine ter ustroja naše organizacije je namreč predpogoj za
učinkovito humanitarno delo, kakor tudi osnova za prepoznavanje drugačnosti
naše organizacije od drugih organizacij delujočih na humanitarnem področju.
Rdeči križ Slovenije si preko programa širjenja znanj, prizadeva širiti vrednote
miru, nenasilja, solidarnosti, humanosti in strpnosti.

Rdeči križ Slovenije 
Območno združenje Litija
Trg na Stavbah 1, 1270 Litija
Tel. št. 01-8963-730, 051-443-600
E mail: litija.ozrk@ozrks.si

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu
smo se  tudi letos v Območnem
združenju Rdečega križa pridružili
globalni kampanji, ki se je začela leta
2005 z geslom »Držimo obljubo –
ustavimo aids  Aids ogroža ljudi po
vsem svetu in ni samo problem oku-
ženih in bolnih ampak je svetovni
globalni problem, ki se lahko dotakne
vsakogar izmed nas. HIV okužba je
velikokrat posledica nevednosti, ne-
znanja in neodgovornosti. Letos pod
sloganom: "Nič novih okužb, nič di-
skriminacije, nič smrti zaradi aidsa"
Območno združenje Rdečega križa
Litija  že vrsto let sodeluje z
Gimnazijo Litija, tako da v okviru  1.
decembra – ob svetovnem dnevu boja
proti aidsu postavimo  stojnico  v
Gimnaziji Litija, in tako s preventiv-
nim in zdravstveno vzgojnim progra-
mom seznanjamo mlade o AIDS-u
in drugih nalezljivih boleznih. V ta
namen smo tudi letos dijakom razde-
lili različna gradiva, zloženke, pentlje
in  kondome. 

OZRK Litija

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE LITIJA

Iz dela OZRK Litija
Pregledali smo materialne zaloge v skladišču in pričeli dodatno zbirati sredstva za na-
bavo manjkajočih prepotrebnih materialnih in prehrambnih dobrin, s katerimi bomo
lahko nemoteno pomagali socialno in materialno ogroženim družinam, ki so jim te
dobrine nujno potrebne.  Upamo še  na boljše sodelovanje z  lokalnima skupnostima,
saj  brez njihovega dobrega sodelovanja  aktivnosti, predvsem na področju pomoči so-
cialno šibkim družinam in posameznikom, ne moremo izvajati.

1. december,
dan boja proti
AIDS - u
Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu
smo se  tudi letos v Območnem združenju
Rdečega križa pridružili  globalni kampa-
nji, ki se je začela leta 2005 z geslom
»Držimo obljubo – ustavimo aids  Aids
ogroža ljudi po vsem svetu in ni samo
problem okuženih in bolnih ampak je
svetovni globalni problem, ki se lahko
dotakne vsakogar izmed nas.

V lanskem oktobru je Center za raz-
voj Litija pričel z izvajanjem srečanj
za ustvarjalce in ljubitelje nesnovne
dediščine. Seznaniti jih želimo s pod-
jetniškimi, turističnimi in drugimi
priložnostmi, ki jih prinaša nesnovna
kulturna dediščina, o prenosu tradi-
cionalnih znanj na mlajše generacije

PRILOŽNOST ZA DRUŽENJE ALI KAJ VEČ?

Nesnovna dediščina
Nesnovna dediščina, to je tradicionalna glasba, folklorni plesi, ljudske igre, različne
šege in navade, lokalna kulinarika, pa tudi rokodelstvo, je gotovo prijetna priložnost za
druženje in ljubiteljsko ustvarjanje. Na Centru za razvoj Litija pa spodbujamo nosilce
tradicionalnih znanj, da bi prepoznali v tem tudi priložnost za svojo podjetniško pot. 

ipd. Udeleženci so nam lahko podali
konkretne predloge za svoj nadaljnji
razvoj, veseli pa bomo tudi vseh dru-
gih pobud, ki nam jih boste posredo-
vali. V zadnjih mesecih smo pripravili
več vlog za vpis v slovenski Register
žive kulturne dediščine. Doslej je bilo
uspešno vpisano oglarstvo, pozitivni
odgovor pa smo dobili tudi za izdelo-
vanje trničev, slamnikarstvo in lon-
čarstvo, ki se bodo tako postavili ob
bok pustnim obhodom kurentov, iz-
delovanju  belokranjskih pisanic in na
primer Škofjeloškemu pasijonu. K
vpisu v omenjeni register spodbuja-
mo tudi druge nosilce nesnovne kul-
turne dediščine.Center za razvoj
Litija je konec v Srcu Slovenije gostil
strokovnjaka etnologa, dr. Naška
Križnarja. V občini Šmartno pri
Litiji, v vasi Gradiške Laze, smo se
skupaj z njim ustavili pri zeliščarki
Pavli Rozina, ogledali smo si tudi

oglarsko domačijo Brinovec na
Dolah pri Litiji in oglede zaključili s
kosilom s pristnimi domačimi jedmi
v Gostilni pri Rozi v Jelši. Tam sta se
nam pridružila gosta iz Folklorne
skupine Javorje, ki sta predstavila vse-
stransko dejavnost njihovega društva
ter uprizorila zelo svojevrstno staro
ljudsko lutkovno igro Mejaši. Nad
omenjeno igro in vsestransko dejav-
nostjo društva je bil dr. Naško
Križnar navdušen, v vsem videnem
vidi izjemen potencial v smislu vklju-
čevanja v turistično ponudbo območ-
ja Srce Slovenije.V nadaljevanju
bomo v okviru projekta izvajali delav-
nice na osnovnih šolah na temo
vključevanja dediščine v turizem in
podjetništvo, dogovarjamo se tudi o
možnostih vzpostavitve centra doma-
čih in umetnostnih obrti na območju
Srce Slovenije. S tem namenom smo
se v novembru udeležili srečanja slo-
venskih centrov domačih in umet-
nostnih obrti, ki že delujejo in so nam
lahko za zgled pri vzpostavitvi lastne-
ga centra. Za vse dodatne informacije
nas lahko pokličete ali nam pišete na
mija.bokal@razvoj.si.Vse aktivnosti
izvajamo v projektu Cultural Capital
Counts, ki je podprt je v okviru pro-
grama Srednja Evropa in ga sofinanci-
ra Evropski sklad za regionalni razvoj.

Ana Savšek

VETERINARSKA
AMBULANTA GABER

Kidričeva 1, 1270 Litija
(stari zdravstveni dom)
Telefon: 05/ 99 26 626

Gsm: 031 209 368

E-mail:info@veterina-gaber.si

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, petek: 8. - 15. ure
Torek, četrtek: 12. - 19. ure
Sobota: 8. - 12. ure

www.veterina-gaber.si

V mesecu januarju 2013 vam priznamo 15% popust
na sterilizacije in kastracije psov in mačk.

V mesecu februarju 2013 vam priznamo 10% popust
na korekcijo oz. brušenje zob pri konjih.

V marcu 2013 pa bomo poskrbeli,
da bo cepljenje za vaše pse manj stresno.

Lahko nas pokličete in vašega psa bomo prišli cepit na dom,
prav tako lahko pri vas čipiramo in registriramo pasjega mladiča.

Naj vas spomnimo še na našo stalno akcijo:
Za vse seniorje, torej ostarele pse in mačke nad 7 let,

smo pripravili program preventive,
pri čemer je 1x letno klinični pregled brezplačen.

Aktualne novice iz Veterinarske ambulante Gaber lahko spremljate tudi na Facebooku!



12.1.2013 Mrzlica, Kal sekcija Sava
19.1.2013 Istra planinska sekcija DU
27.1.2013 Prijatelji Janč - vse sekcije

janški prijatelji 
9.2.2013 Valentinov planinska sekcija DU

pohod na Bohor 
16.2.2013 Koštabona - Pomljan planinska sekcija DU
16.2.2013 Jošt nad Kranjem sekcija Sava
23.2.2013 Štrusov pohod vse sekcije
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Prva tekma, kot preizkus uspešnosti zimskega treninga se je zgodila na pri-
morskem v Vrtojbi, zadnja zaključna pa je bila organizirana v kraju Prilipe,
blizu Brežic. Sezona je bila dolga in zahtevna, tako glede fizičnega napora
kakor tudi s finančnega in tehničnega vidika. Kljub temu je klub MK  ZAI,
pod vodstvom trenerja Aleša Zajca, v državnem prvenstvu med 42 klubi, skup-
no dosegel visoko 4. mesto. Barve našega kluba so tokrat zastopali Jaka
Završan, Tom Kastelic, Žvan Matej, Borut Križan, Gašper Adamlje ter Vojko
Križan.  Fantje so dosegli odlične rezultate, še posebno v pokalnem prvenstvu,
kar je razvidno iz naslednje preglednice:

Ob tej priložnosti bi se še posebno radi zahvalili našim sponzorjem, kateri ste
nam v veliko pomoč in spodbudo. Še posebno podjetjem Rudolf Moto iz
Novega mesta, Sanitar iz Ljubljane , Kopit Šmartno,  Omahen Transport
Litija, Kilovar d.o.o. in Adriatic Slovenica. Z vami je mnogo lažje. Hvala vam.
Seveda smo že v pričakovanju nove sezone, sezone 2013. Klub in tekmovalci,
se nanjo pripravljajo še bolj zavzeto, s še večjimi pričakovanji in cilji. Zgodilo se
bo tudi kar nekaj sprememb. Med drugim se bo klub preimenoval v »MK ZAI
HUSQVARNA RACING TEAM«, v zahvalo glavnemu pokrovitelju.  In se-
danjim fantom se bo pridružil novi mladi in perspektivni tekmovalec iz
Vintarjevca, Gal Hauptman. Gal je eden najmlajših  tekmovalcev, ki je v prete-
kli sezoni v pokalnem prvenstvu MX 50 zasedel odlično 2. mesto. Ekipa tre-
nutno zavzeto trenira, zaželimo jim še kanček sreče in gotovo nas bodo v sezo-
ni 2013 ponovno razveseljevali.

MK ZAI

PLANINSKO DRUŠTVO

32. pohod na Tisje,
eden najlepših doslej
Vsi udeleženci 32. pohoda so si bili edini: to je bil eden najlepših pohodov doslej.
Razmere za pohod so bile idealne: ne predebela snežna odeja, sončen dan in enkratni
razgledi, ki so segali vse od Triglava, Kamniško Savinjskih Alp, verige Karavank s
Stolom in Kepo pa do  Snežnika na jugu. 

Pohoda se je udeležilo okrog 300 pohodnikov iz cele Slovenije. Med njimi je
bilo še največ litijskih in šmarskih planincev, ena najbolj številnih skupin pa so
tudi letos bili člani PD ZZV Celje. Na slovesnosti pred domačijo Tisenških so
pohodnike nagovorili predsednik PD Litija Roman Ponebšek, župana Šmarne-
ga in Litije Milan Izlakar in Franc Rokavec ter predsednik občinskega odbora
Združenja borcev za vrednote NOB Litija Mirko Kaplja. Kulturni program, ki
ga je povezoval Gašper Repina, so pripravili učenci podružnične Osnovne šole
Kostrevnica pod vodstvom učiteljic Marjane Poglajen, Jerneje Fortune in Tjaše
Mihelič. Za varnost pohodnikov so skrbeli gorski reševalci reševalne postaje
Ljubljani. Litijski planinci pohod organizirajo v spomin na bitko 2.štajerskega
bataljona, ki je bila na Tisju prav na božični večer leta 1941. Pot je bila odlično
pripravljena. Tam kjer bi podrto drevje oviralo pohod, so markacisti odstranili
ovire ali pa poskrbeli za novo traso. Za uspeh gre zahvala celotni ekipi, od mla-
dincev ki so prezebali na startu, do redarjev na poti, deklet na Tisju, do številne
ekipe na cilju v gasilskem domu v Kostrevnici. Tudi tokrat je bila celotna orga-
nizacija pohoda trdno v rokah Petra Rutarja. Že sedaj vas vabimo, da se udeleži-
te 33. pohoda na Tisje, ki bo 8. decembra 2013.

Borut Vukovič

Vseh dosedanjih pohodov se je udeležilo le
nekaj planincev, med njimi so tudi Florjan
Nunčič iz Celja ter Filip in Majda Rusjan z
Brega pri Litiji.

Novozapadli sneg je pokrajino in pot naredil se lepšo in pestrejšo.

Pavel Smolej: Gračišče v Istri 

PLANINCI  VABIJO

To sta bila Domen in Tadej Pirc, ki sta se borila kot člana slovenske reprezen-
tance. V soboto je tekmoval Domen in odlično zastopal Slovenijo ter tudi do-
mači klub. Po štirih zelo dobrih in napetih borbah, prvo borbo je z rezultatom
12:11 premagal borca iz Rusije, drugo borbo je za zlato piko premagal tekmo-
valca iz Turčije, v tretji borbi je z 18:15 premagal Ukrajinca, nato je z rezultatom
10:9 ugnal še Poljaka, v finalu pa je izgubil z rezultatom 10:11, je osvojil 2.
mesto, kar je kljub porazu zelo dober rezultat. Tadej pa je slovenske barve branil
v nedeljo, a mu žal sreča ta dan ni bila naklonjena, saj je že prvo borbo izgubil. A
naslednjo priložnost za kolajno bo imel že naslednji vikend, saj se Taekwondo
klub Šmartno - Litija odpravlja na tekmovanje v Mostar.

Janja Repina

REZULTATI:

1. mesta:
Rok Mohar, Tomaž Perme, Domen Pirc, Lovro
Perme, Timotej Bučar, Janja Repina

2. mesto:
Tadej Pirc

3. mesta:
Sara Rozina, Aleksandra Rozina, Patricija Matoz
Rok Mohar,  naj tekmovalec – 1. mesto

Sodelovali so še: Tinkara Perme, Nika Šircelj
ter Ivonne Doblekar Kreuzer.

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

Dobri tudi v tehniki
V nedeljo, 2. 12. 2012, se je v Ivančni Gorici odvijalo še eno državno prvenstvo, tokrat v
poomsah. V Taekwondo klubu Šmartno – Litija je večji poudarek na borbah, vendar smo
dokazali da nam tudi tehnika ni tuja in v skupnem seštevku dosegli odlično 2. mesto. 

Izkušeni tehničar Rok Mohar je bil
ponovno najboljši, saj je postal drža-
vni prvak v svoji kategoriji ter domov
odnesel še pokal za 1. mesto v kate-
goriji naj tekmovalec. Izkazal se je
tudi naš najboljši borec Domen Pirc,
saj je premagal svoje nasprotnike in
stopil na najvišjo stopničko. S tem je
pokazal, da je dober ne samo v bor-
bah ampak tudi v tehniki.
Tekmovanja se je ponovno udeležil
veteran Tomaž Perme in zdaj že tretje
leto zapored postal državni prvak v
svoji kategoriji.

Janja Repina

Tom Kastelic med vožnjo

Razred: Tekmovalec: Uvrstitev: Znamka motorja:

MX 85 ZAVRŠAN Jaka 3. mesto Suzuki
MX 125 R1 KASTELIC Tom 3. mesto Husquarna
MX OPEN R1 KRIŽAN Borut 6. mesto Husquarna
MX VETERANI 2 KRIŽAN Vojko 4. mesto Husquarna

MK ZAI HUSQUARNA RACING TEAM

Motocross 2012
Vse od sredine meseca marca do prvega tedna v oktobru, se je odvijalo državno in
pokalno prvenstvo v motokrosu. Kratek pregled končnih uvrstitev pa je dokaz, da se
tudi pri nas v temu bencinskemu športu kvalitetno dela.

V Mostar
po izkušnje

Domen srebrn v Zagrebu
10. in 11. novembra je na Hrvaškem potekalo taekwondo tekmovanje 18. Croatia

open 2012, na katerem je sodelovalo preko 1300 odličnih borcev in katerega sta se
udeležila tudi 2 člana Taekwondo kluba Šmartno – Litija.

Že nekaj let se Taekwondo klub
Šmartno – Litija odpravlja na tekmo-
vanje v Mostar, kjer naši tekmovalci
nabirajo izkušnje za večje tekme.
Tokrat so zastopali Taekwondo klub
Šmartno-Litija štirje tekmovalci.
Mlajši od bratov Pirc, Tadej, je odne-
sel največ od tega tekmovanja, saj je
po dveh zmagah za las zgubil v finalu
s tekmovalcem iz Hrvaške. Za naš
ženski del bork pa je bila to izkušnja
za naprej, saj so tudi one dodale piko
na i Tadejevemu rezultatu, tako da
smo na koncu odhajali domov s tremi
srebrnimi ter eno bronasto kolajno,
katere so bile ene manj, druge pa bolj
boleče. Mostar ter Bosna se nam je
vtisnila v spomin po dolgi prevoženi
poti čez celino, kjer smo okusili go-
stoljubnost domačinov ter pristnost
nekdanje Juge. Veselimo se že nasled-
njega tekmovanja v Mostarju ter nji-
hove kulinarike. Janja Repina
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Šmarčani jesenski prvaki 1.B lige
Zasluženo so rokometaši RD Herz Šmartna postali jesenski prvaki 1.B državne roko-
metne lige. Na 11 tekmah so zabeležili 9 zmag in 2 neodločena izida, brez poraza! Prav
tako so imeli v jesenskem delu prvi napad lige s povprečjem 33 zadetkov na tekmo,
medtem ko so jih prejeli povprečno 28,5. Najboljši strelec jesenskega dela prvenstva
je kapetan Šmarčanov, Aleš Šmejc s 95 zadetki.

Tekma, ki je odločala o jesenskem prvaku, se je odvijala pred polnimi tribunami
(pribl. 800 gledalcev) v Slovenj Gradcu. Ekipa RK Slovenj Gradec 2011 je pred
tekmo zasedala 2. mesto in imela le točko zaostanka za vodečo ekipo RD Herz
Šmartno. Šmarčani so še enkrat več nastopili brez poškodovanih Simončiča,
Bergleza in vratarja Muratoviča. Gledalci so pričakovali pravi derbi in so ga tudi
dobili. Sama tekma je bila na ravni prvoligaškega srečanja s trdo obrambo in
dobrimi obrambami vratarjev na obeh straneh. Domačini so bolje odigrali prvi
polčas in odšli na odmor s prednostjo treh zadetkov, 12:9. V drugem delu pa se
je takoj na začetku zgodil preobrat. Vratar Primož Cenkar je zbral v petih mi-
nutah pet obramb in rezultat se je prevesil v prid Šmartna, 14:15. Sledil je ize-
načen boj, razlika ni bila višja od 2 zadetkov za Herz Šmartno. Prelomni trenu-
tek se je zgodil, ko so imeli domačini 100% priložnost za izenačenje na 21:21,
vendar je odlični vratar Primož Cenkar obranil protinapad. Izkušena ekipa
Šmartna je zgrešeno priložnost kaznovala, krožni napadalec Jure Podkrajšek je
zabil zadnji zadetek in postavil končni rezultat 21:23. Domačini so pošteno pri-
znali poraz boljši ekipi. Najboljši strelci za Šmarčane so bili Aleš Šmejc z osmi-
mi, Peter Bahovec z petimi in Jure Podkrajšek s štirimi zadetki.
V decembru sta bila odigrana še dva srečanja. Na prvi dan decembra je ekipa
Herz Šmartna na gostovanju pri Škofljici Pekarni Pečjak zabeležila visoko
zmago z 35:45. Tekma je bila zanimiva za gledalce saj so videli skupno 80 zade-
tkov. V tekmi, kjer je prevladoval napad, so bili najboljši strelci pri Herz Šmart-
no: Aleš Šmejc (9), Filip Gradišek (7), Matic Ponebšek (7), Luka Poglajen (6)
in Peter Bahovec (5). Bolj zanimiva je bila zadnja domača tekma v letu 2012
(08.12.2012), v goste je prišla ekipa RD Slovan. To je bil tudi pravi derbi, saj
Slovan trenutno zaseda 2. mesto na lestvici po jesenskem delu. Gostje so dobro
začeli in povedli, vedar le do rezultata 6:6, nakar so domači prevzeli pobudo.
Polčas se je končal z 14:13. V drugem delu vodstvo domačih skozi celotno
tekmo, pri rezultatu 27:24 minuto in pol do konca se je nasmihala nova zmaga.
Vendar so igralci Slovana z posamično obrambo in dobrimi obrambami vratar-
ja Karpana naredili preobrat in s tremi zaporednimi zadetki izid celo izenačili.
Zadnji zadetek je dosegel Škerlak z 9m eno sekundo pred koncem tekme.
Končni rezultat 27:27.
Mesec januar bo za člansko ekipo brez uradnih tekem. Prva se bo odigrala 9. fe-
bruarja 2013, ko bo na sporedu zasavski derbi proti RK Dol TKI Hrastniku.

Tekma bo v Dvorani Pungrt ob 19
uri, že sedaj pa vas v imenu društva
vabimo, da si jo ogledate v čimvečjem
številu.
Prvi del tekmovanja so končale tudi
nekatere mlajše selekcije. Mladinci se
žal niso uvrstili v nadaljne tekmova-
nje, saj so v 2. DRL – jug končali
predtekmovanje na 5. mestu. V polfi-
nalno ligo so se uvrstili kadeti
(1996/97), starejši dečki A (1998) in
starejši dečki B (1999). Vsi so tekmo-
vali v predtekmovalni skupini JUG.
Kadeti so se uvrstili na 3. mesto, sta-
rejši dečki A in B pa na 2. mesto.
Tekmovanje v polfinalni ligi se nada-
ljuje že 12. januarja. Kadeti gostijo
RD Rudar, nato potujejo v Velenje,
starejši dečki A gostijo Dol TKI
Hrastnik, nato tudi potujejo v
Velenje. Starejši dečki B prvo potuje-
jo v Celje, kjer jih čaka Celje
Pivovarna Laško, nato pa gostijo
igralce MRK Krka. Dobro igrajo tudi
mlajši dečki A (2000) in mlajši dečki
B (2001), saj trenutno oboji zasedajo
2. mesto v svoji ligi ter so praktično že
oboji uvrščeni v nadaljne tekmovanje
za prvaka. V imenu društva vas vabi-
mo, da si ogledate tekme 1.B lige v
domači Dvorani Pungrt ter tudi kak-
šno v gosteh. Hvala navijaški skupini
Krokarji, ki nas tudi v novi sezoni
spremlja doma in na gostovanjih!!!
Seveda vas vabimo tudi na tekme
mlajših selekcij, ki so na sporedu sko-
raj vsak vikend. Vse bralce tudi vabi-
mo, da si ogledate našo Facebook
stran:www.facebook.com/Rokomet.
Smartno in Twitter stran www.twit-
ter.com/#!/rdsmartnohfb, kjer lahko
spremljate veliko zanimivih novičk,
fotografij ipd.

RD Herz Šmartno

Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke
1. RD HERZ ŠMARTNO 11 9 2 0 364 : 314 20
2. RD SLOVAN 11 8 1 2 332 : 273 17
3. RK SLOVENJ GRADEC 2011 11 8 1 2 328 : 286 17
4. RK DOL TKI HRASTNIK 11 7 2 2 337 : 2303 16
5. RK DAMAHAUS CERKLJE 11 6 1 4 353 : 326 13
6. ŠD MOKERC - IG 11 5 1 5 340 : 342 11
7. MRD DOBOVA 11 4 1 6 317 : 330 9
8. RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 11 4 0 7 311: 2331 8
9. ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK 11 2 2 7 325 : 366 6
10. RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL 11 2 2 7 299 : 343 6
11. RK GRČA KOČEVJE 11 2 2 7 287 : 345 6
12. RK GROSUPLJE 11 1 1 9 325 : 359 3

Lestvica 1.B DRL po jesenskem delu:

Kadetska ekipa RD Herz Šmartno

Ekipa starejši dečki AB(M) RD Herz Šmartno

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

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
- Nudimo vam objavo osmrtnic,  zahval ali spominov.
- Oglaševanje za podjetja, samostojne podjetnike, društva in posameznike*.

*Cena zakupa oglasnega prostora : 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV .

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. januarja 2013

e-pošta: martinov.glas@siol.com
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Tekmovalci DPČ so s tekmovanji za-
čeli že v mesecu juniju, ko so s tek-
movanji začele mlajše kategorije. V
mesecu juniju smo že tretjič zapored
organizirali tekmo državnega prven-
stva za vse kategorije, na tekmovanje
pa je bilo prijavljenih rekordnih 242
plezalcev iz celotne Slovenije.
Nekateri tekmovalni dosežki v sezoni
2012 so bili zelo dobri. Veronika
Meke je dosegla 3. mesto v državi v
balvanskem plezanju, 4. mesto v te-
žavnostnem plezanju, na zadnji tekmi
za DP v Kranju pa je v svojem dru-
gem članskem nastopu že dosegla
uvrstitev v finale in 6. mesto. Urh
Tomažič je predvsem v drugem delu
sezone na tekmovanjih nastopal zelo
dobro, saj se je na zadnjih treh tek-
mah vselej uvrstil na zmagovalni oder
v težavnostnem plezanju. Dosegel je
eno 2. mesto in dve 3. mesti, na koncu
pa v zelo izenačeni konkurenci, ki je
tudi ena najmočnejših v Sloveniji, za-
sedel skupno 5. mesto. Urh je zelo
dobro plezal tudi v skali, saj je v tem
letu preplezal kar tri smeri z oceno 8a
in si prislužil status mladinskega ra-
zreda pri Olimpijskem komiteju
Slovenije. Tudi v mlajših kategorijah

PLEZALNA SEKCIJA DRUŠTVA PROSTI ČAS

Plezalna dejavnost DPČ v letu 2012
Društvo Prosti čas je svoje plezalne dejavnosti v letu 2012 speljalo po načrtih.
Vrhunec leta je bila organizacija tekme za državno prvenstvo meseca junija, v tek-
movalnem smislu pa dva nastopa za mladinsko reprezentanco na evropskem mla-
dinskem pokalu ter nekaj zelo dobrih posamičnih rezultatov na tekmah za državno
prvenstvo in vzponov v plezališčih.

Osnovnošolska skupina mladih športnih plezalcev in plezalk

Veronika Meke in Urh Tomažič

Mizarimo po meri.Mizarimo po meri.

smo na posamičnih tekmah v težav-
nostnem plezanju dosegli dve uvrsti-
tvi na zmagovalni oder, za kar sta s 3.
mestom na tekmi v Slovenski Bistrici
oziroma v Šmartnem pri Litiji, po-
skrbeli Marina Eberl in Tinkara
Meke. Skupina tekmovalcev je med
poletjem obiskala tudi tekmo za sve-
tovni pokal v Imstu, izlet pa smo iz-
koristili tudi za obisk plezališč v oko-
lici Imsta in v dolini Ötz. V društvu
smo zelo dejavni tudi na rekreativnem
področju. Organiziramo športno-ple-
zalno dejavnost za predšolske otroke
in osnovnošolce ter odrasle. Vadba za
najmlajše poteka enkrat tedensko, os-
novnošolci plezajo dvakrat tedensko,

odrasli pa trikrat do štirikrat na teden.
Vsi zainteresirani osnovnošolci so se
srečali tudi s tekmovanji na vzhodni
ligi, katere namen je na tekmovanja
privabiti tudi tiste, ki se s plezanjem
ukvarjajo le rekreativno. Ob zaključku
leta smo za otroške skupine priredili
tudi simbolično tekmovanje, kjer smo
vsem udeležencem podelili diplome
ter manjše darilo. Za konec vabimo
vse, ki bi si želeli ukvarjati s športnim
plezanjem, da nas pokličete na tel.
031 697-961 ali nam pišete preko
elektronske pošte info@drustvopro-
sticas.si. Veliko informacij pa dobite
tudi na spletni stranihttp://pleza-
njedpc.wordpress.com. Otroci in
odrasli se lahko vadbam pridružite
vse mesece v letu. Za konec se želim v
imenu društva zahvaliti vsem, ki so-
delujete z nami. Predvsem Občini
Šmartno, OŠ Šmartno, osebju Šport-
ne dvorane Pungrt, vsem članom
društva in plezalcem ter ostalim špor-
tnim društvom, podjetjem in posa-
meznikom, ki so nam na kakršenkoli
način pomagali pri izvedbi našega
letnega programa. Želimo vam sre-
čno, polno zdravja in uspešno leto
2013! Jernej Peterlin 

Breg pri Litiji 53, Litija
Gsm: 041 792 740


