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V edinstveni tamburaški izvedbi smo med drugim predstavili brazilsko sambo,
argentinski tango in kubanske latino ritme. Večer so zaznamovala številna pre-
senečenja. S tamburaši sta nastopili zvezdi šova Slovenija ima talent Peter Vode
in Maja Triler. Skladbe so obogatili tudi mladi virtuoz na harmoniki Nejc Grm,
Domen Malis na bobnih in Tina Logar na klavirju. Koncert Latino Martini 5
je potekal v sklopu praznovanja 10-letnice Občine Šmartno pri Litiji. Kar tri-
najst šmarskih tamburašev je sredi decembra v Grosupljem nastopilo na dru-
gem festivalu slovenske domoljubne pesmi Mati domovina. Na njem so ob
mnogih pevcih (Nuška Drašček, Oto Pestner, Ana Dežman, Slovenski Oktet,
Gianni Rijavec, Marko Vozelj, Manca Izmajlova, Jan Plestenjak, Eroika) in an-
samblih (Victory, Pop Design, Faraoni, Obvezna smer) nastopili tudi
Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija ter Tamburaški orkester Šmart-
no in Dobreč. V polni športni dvorani grosupeljske osnovne šole je
Simfoničnemu in tamburaškemu orkestru med drugimi dirigirala tudi izvrstna
akademska glasbenica, Šmarčanka, Helena Vidic. Ker nas je uspela postaviti ob
bok profesionalnim glasbenikom, ji s ponosom čestitamo. Šmarski Tamburaški
orkester  v manjši zasedbi je nastopil  tudi na slovesnosti praznovanja 50. obletni-
ce šolske zgradbe OŠ Šmartno. Sodelovanja smo se iskreno razveselili, saj orke-
ster že od nastanka pred 30 leti uporablja šolski razred za redne tamburaške vaje.
Ravnatelju Albertu Pavliju se ob tej priložnosti zahvaljujemo za možnost upora-
be šolskih prostorov. Spoštujemo in cenimo njegovo prijaznost in podporo.

Minka Savšek

KONCERT LATINO MARTINI 5

Šmarski tamburaši na odru skupaj
s Simfoničnim orkestrom
Mladinska sekcija Tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji je konec novembra v Športni
dvorani Pungrt izvedla tradicionalni tamburaški koncert Latino Martini 5.

Dirigentka Helena Vidic

ŽUPANOV KOTIČEK

Začetek štetja
Na morem trditi, da smo prav spoči-
ti stopili v leto 2014. Za ene predol-
ge počitnice, za druge raztrgano šti-
rinajst dnevno praznovanje. Trojke
ne bo, saj so sveti trije kralji prinesli
novega zagona in upanja. Od praz-
nikov se bomo za lep čas poslovili.
Nove delovne zmage so pred nami,
poprijeli bomo za delo, saj je to edini
izhod za slovenske državljane in vse
tiste, ki hočemo dobro naši skupno-
sti. Vsem želim uspešen začetek leta,
mogoče za boljše počutje tudi malo
snežne odeje.

Vaš župan,
Milan Izlakar

Dogodek Datum Ura Lokacija
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INVESTICIJE V LETU 2014

Na Primskovem bodo gradili
gasilski dom
Letos začenjajo na Primskovem z eno največjih investicij v zadnjih letih, gradnjo 180 tisoča-
kov vrednega gasilskega doma. Gasilski dom bo stal na čudoviti lokaciji na Primskovi gori v
neposredni bližini osnovne šole. Poleg vseh potrebnih prostorov, ki jih zahtevajo predpisi za
gasilske domove, bo v njem tudi večnamenski prostor, ki ga bodo gasilci ponudili v uporabo
tudi drugim organizacijam v kraju.

Gradnja se bo pričela spomladi z
gradbenim izkopom, v društvu pa na-
črtujejo, da bi ga v letu 2014 sezidali
in pokrili. Zadali so si veliko in zahte-
vno nalogo in verjamejo, da jim bo
uspelo. Denar, material in pomoč v
obliki dela bodo letos zbirali v doma-
čem okolju, zato bodo obiskali vse do-
mačine, lastnike vikendov in podjetja,
da se bodo pogovorili in skupaj oceni-
li možnosti o tem, ali jim lahko in na
kakšen način kakor koli pomagajo pri
tem projektu. Sicer pa je bila gasilska

Program je pripravilo Društvo za razvoj podeželja LAZ ob sodelovanju koor-
dinacije KS in občine Šmartno pri Litiji. V programu so s svojimi točkami so-
delovali otroci, Ida Dolšek je predstavila svojo novo knjigo, domač ženski pev-
ski zbor LAZ je zapel štiri pesmi, Klavdija Jerin pa je presenetila z izrednim
pevskim talentom . Otroci z nastopom razveselijo svoje starše in se kalijo pred
občinstvom ter se veselijo prihoda dedka Mraza z igrico in darili. Prijetno
druženje se je nadaljevalo ob igranju  harmonikarjev Acota, Uroša in Žige. Z
novim gasilskim domom je Jablaniška dolina dobila nove možnosti za razno-
vrstne dogodke in dejavnosti. Dvorana za več kot 200 ljudi je pridobitev za še
pestrejše kulturno in družabno življenje v dolini. Gasilci so dokazali, da se
tudi v teh kriznih časih s pravim dogovorom, podporo lokalne skupnosti  in
prostovoljnim delom lahko speljejo tudi taki projekti, kot je novogradnja ve-
čnamenskega gasilskega doma na vasi. Izrekamo jim priznanje in zahvalo!

Štefanovo srečanje v Jablanici
Na Dan samostojnosti in na Štefanovo, 26. decembra, je na srečanje prišla četrtina prebi-
valcev Jablaniške doline. Dvorana v novem gasilskem domu je bila napolnjena do zadnje-
ga sedeža. Gasilci so delali noč in dan, da je bila nova dvorana na red za tradicionalno pri-
reditev, ki je bila letos že enajstič.

V Harareju, prestolnici Zimbabweja
se prične 2500 km dolgo poganjanje
bicikla okrog te »pozabljene« dežele.
Preko gorovja Nyanga, kjer se nahaja
drugi najvišji slap v Afriki -  762m
visok Mtarazi, mimo starodavnega
mesta Zimbabwe, do nacionalnega
parka Matobo. Sledi obisk parka
Hwange,  polnega afriških živali,
Viktorjinih slapov na višku vodosta-
ja v Zambeziju ter povratek v pre-
stolnico, po divji cesti ob jezeru
Kariba, kjer spoznava tragično usodo
ljudstva Batonga. Doživite legendar-
no POT med brezmejno prijaznimi
in preprostimi ljudmi te, za večino
popotnikov, »neznane« afriške desti-
nacije. Tako vabi Marko Mohorčič,
ki bo svoje izkušnje delil na potopisu
v Knjižnici Litija, v torek, 21. 1.
2014, ob 19. uri. 

Aleksandra Mavretič

VABIMO NA POTOPISNO PREDAVANJE

Afrika s kolesom
Zgodba o dveh kolesarjih in mesecu življe-
nja na kolesu.

Potopis z Mojco Mikac: Rusija PONEDELJEK 13.1. 18.00 Mladinski center Litija

Zaposlitvena pisarna, uradne ure PONEDELJEK 13.1. 18.00 Mladinski center Litija

Pravljična ura PONEDELJEK 13.1. 18.00 Knjižnica Vače

Tipi uspešne komunikacije, izobraževalna delavnica TOREK 14.1. 18.00 Mladinski center Litija

Literarni večer in fotografska razstava: TOREK 14.1. 19.00 Knjižnica Litija

Maksimiljan Fras-dr. Alojzij Juvan;  fotografije: Milan Amon

Pravljična ura TOREK 14.1. 18.00 Knjižnica Litija

Pravljična ura ČETRTEK 16.1. 18.00 Knjižnica Šmartno

Skrivnosti dobrega mentorstva, ČETRTEK 16.1. 18.00 Mladinski center Litija

izobraževalna delavnica

Otvoritev razstave stripov PETEK 17.1. 19.00 Mladinski center Litija

Cirila Horjaka alias dr. Horowitz

Otroška matineja: DUHEC PUHEC - Zavod Talija SOBOTA 18.1. 10.00 Kulturni center Litija

Predstavitev projekta Permakultura PONEDELJEK 20.1. 18.00 Mladinski center Litija

Zaposlitvena pisarna, uradne ure PONEDELJEK 20.1. 18.00 Mladinski center Litija

Otvoritev likovne in fotografske razstave: Litijski most PONEDELJEK 20.1. 19.00 Kulturni center Litija 

Razstava: Likovna ustvarjalnica mladih 2013 TOREK 21.1. 17.00 Avla Občine Litija

Kako uspešno napisati CV in motivacijsko pismo, TOREK 21.1. 18.00 Mladinski center Litija

izobraževalna delavnica

Potopis: Marko Mohorič - Afrika s kolesom TOREK 21.1. 19.00 Knjižnica Litija

Koncert GŠ Litija-Šmartno: Družinski nastop SREDA 22.1. 18.30 Kulturni center Litija

Kulturna dediščina: predavanje: Kako so živeli ... PONEDELJEK 27.1. 18.00 Kulturni center Litija 

(družabni utrip v Litiji v 2. polovici 19. st. in 1. polovici 20. st.)

Pravljična ura TOREK 28.1. 18.00 Knjižnica Litija

Pravljična ura ČETRTEK 30.1. 16.00 Knjižnica Litija

Pravljična ura ČETRTEK 30.1. 18.00 Knjižnica Šmartno

Abonma: TAK SI - Siti teater ČETRTEK 30.1. 19.30 Kulturni center Litija

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

desetina ustanovljena leta 2003. Vse
do leta so primskovški gasilci delovali
v okviru PGD Kostrevnica. V začetku
leta 2009 so ustanovili svoje gasilsko
društvo, leto kasneje pa je bilo sprejeto
v GZS. V tem času so kupili gasilsko
vozilo GVV1, montažno garažo zanj
in kupili zemljišče za gradnjo gasil-
skega doma. Konec minulega leta so
vložili tudi vso dokumentacijo za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja. V letu
2014 bodo gradili z lastnimi sredstvi,
vnaprej pa pričakujejo tudi pomoč ob-
čine. Naj uporabim kar besede Milana
Izlakarja: »Krajanom Primskovega in
vseh vasi, ki spadajo pod okrilje vašega
gasilskega društva, želim, da čim prej
zastavite izgradnjo gasilskega doma.
Ko bo z vidnimi rezultati vašega truda
izražen vaš resen namen, se bo vklju-
čila tudi občina.«

Rudi Bregar

Vabilo na predavanje:  PRIDELOVANJE ZDRAVE HRANE, v četrtek, 23. januarja ob 17. uri v gostilni Pustov mlin v Reki, Cerovica.
Napotke, dobro prakso in sodobne trende lokalne samooskrbe, eko pridelave in tržnih priložnosti bo podal

uspešen eko kmetovalec Zvone Černelič iz okolice Krškega, ki kmetuje po principih biodinamike.
Predavanje organizira Društvo za razvoj LAZ in je ob finančni podpori Občine Šmartno pri Litiji brezplačno. Prijave na: 070 303 321

Idejna arhitekturna rešitev gsilskega doma
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Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis

Predmet razpisa so okvirno 3 neprofitna najemna stanovanja,
primerna za eno oz. dvočlansko gospodinjstvo in eno za tričlansko gospodinjstvo

ter morebitna sproščena stanovanja v letu 2014 v lasti občine oz. v lasti Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, za katere je 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.smart-
no-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.
do 13.uro. Dodatne informacije in obrazec vloge lahko  zainteresirani dobijo na Občini Šmart-
no pri Litiji, Tomazinova 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, 31. januarja 2014,
na naslov: KSP Litija d.o.o.,  Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
Na kuverti mora biti napis: „ Občina Šmartno - za stanovanjsko komisijo; razpis za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem 2014 “.

Šmartno pri Litiji, dne 20.12.2013
Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva
v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel; Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija   Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Naklada: 1700 izvodov - Januar 2014

OBČINSKA UPRAVA

Poročilo o delu župana in občinske
uprave
21. seja Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
Svetniki so se dne, 19.12.2013 zbrali na svoji 21. redni seji, zadnji v letu 2013.
Med osmimi točkami dnevnega reda je bilo največ časa namenjeno obravnavi
Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 v dru-
gem branju. Proračun občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 je načrtovan v
skladu s predvidenimi javnofinančnimi razmerami v Sloveniji v letu 2014 ter
načrtovanimi manjšimi spremembami v zvezi s financiranjem občine. Kljub
temu je prihodkovna (v višini 7.502.740,86 €) in odhodkovna (v višini
8.550.228,47 €) stran proračuna načrtovana v precej višjem znesku, kot je zna-
šala realizacija proračuna zadnjih nekaj let. Glavni razlog za višji načrtovan pro-
račun je v investicijah, ki se bodo izvajale oziroma financirale tudi s sredstvi
države in/ali proračuna Evropske Unije. Proračun občine za leto 2014 je, poleg
zakonsko določenih nujnih nalog občine, pripravljen okoli 3 glavnih in finan-
čno precej obsežnih investicijskih projektov občine. Ti projekti so: centralna či-
stilna naprava in izgradnja kanalizacijskega omrežja (za ta projekt so za leto
2014 načrtovana sredstva državnega proračuna in Evropske Unije v višini
1.730.152,02 €), energetska sanacija OŠ Šmartno (iz sredstev proračuna
Evropske Unije je v občinskem proračunu načrtovanih 282.056,85 €) ter iz-
gradnja obvoznice Šmartno. Vzporedno z izgradnjo kanalizacijskega sistema v
sklopu izgradnje centralne čistilne naprave se zdi smotrna in racionalna tudi za-
menjava vodovodnih cevi v Šmartnem ter izgradnja pločnika Šmartno – Jeze
(ki poteka na trasi kanalizacijskega voda), za kar so v proračunu prav tako načr-
tovana sredstva državnega proračuna in proračuna Evropske Unije. Kljub trans-
fernim prihodkom iz državnega proračuna ter proračuna Evropske Unije mora
občina v proračunu za leto 2014 za vse omenjene investicije zagotoviti tudi pre-
cejšen delež lastnih sredstev. Poleg teh investicij so v proračunu načrtovana fi-
nančna sredstva za nekatere druge projekte in zadeve lokalnega pomena. Tako
je več finančnih sredstev namenjenih za odkupe zemljišč pod javnimi cestami,
najnujnejša dela na vodovodnih sistemih s priklopom vodovoda Zavrstnik na
javni vodovod, sofinanciranje izgradnje mrliške vežice na Primskovem ter pri-
prava projektne dokumentacije za mrliško vežico Štanga,… Za nemoteno fi-
nanciranje vseh načrtovanih projektov in zadev ter zagotovitve lastnega deleža
sredstev pri večjih investicijah občine pa so načrtovani lastni prihodki občine
nezadostni, zato je v letu 2014 načrtovano tudi dolgoročno zadolževanje občine
v višini 700.000,00 €. Po razpravi so svetniki proračun potrdili.
Svetniki so v drugem branju obravnavali in sprejeli še Odlok o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Veternik, v prvem branju
pa Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji. 
Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban se nanašajo na dopol-
nitev kriterijev za vpis in sprejem otrok v vrtec v primeru enostarševske družine,
kjer imajo po novem prednost straši s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno
pri Litiji. Spremembe pravilnika so svetniki brez daljše razprave potrdili. 
Svetniki so sprejeli še sklep o namenski porabi proračunskih sredstev za izvaja-
nje enega javnega dela za pomoč družini s četverčki in posamični program raz-
polaganja s stvarnim premoženjem.

Karmen Sadar, Matej Adamič

Nisem strokovnjak za varnost v cest-
nem prometu, vendar si upam trditi,
da ti prehodi za pešce na Litijski cesti
ne morejo biti del »varne poti v šolo«.
Prehodi za pešce so namreč izbrisani,
vidijo se samo sledi, da so tam nekoč
bili. Ob prehodih za pešce ni posta-
vljenih nobenih prometnih znakov, ki
bi prehod dodatno označili. Prehodi
za pešce niso osvetljeni ali označeni s
svetlečimi oznakami na tleh. Asfalt na
tem delu je zelo gladek in iz lastnega
preizkusa lahko povem, da se avto-
mobil na poti proti Šmartnem navz-
dol s 50km/h po tej cesti ne more
varno ustaviti pred prehodom. Še po-
sebej je problematično spolzko cestiš-
če. Na shemi sta označena dva pro-
blematična prehoda (Prehod 1,
Prehod 2). Otroci pa za pot iz smeri
Šmartno proti Litiji uporabljajo še
Prehod 3 (na shemi, pri spomeniku),
ki se za smer proti Litiji zdi bolj
»varen«, vendar ta prehod žal ni ozna-
čen. Podoben problem imamo tudi
pri zdravstvenem domu, kjer sta
ravno tako dva izredno nevarna pre-
hoda za pešce, oziroma so samo še
blede sledi, da sta tam nekoč bila.
Lahko bi rekli, da sta ta dva prehoda
problem sosednje občine, vendar tudi
tam hodijo naši otroci in naši občani.
Vprašanje s to problematiko sem na-
slovil tudi na šmarsko občino, ker sem
želel dobiti informacijo, komu lahko
pošljem to pobudo in kdo je pristojen

za reševanje te problematike. Na ob-
čini so se hitro odzvali in povedali, da
se s problematiko varnosti v cestnem
prometu, ko gre za občinske ceste,
ukvarja Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Svet pobude pre-
gleda in poda svoje mnenje. Občina
bo na podlagi te pobude posredovala
naročilo za ureditev Prehoda 1 in
Prehoda 2 koncesionarju za vzdrževa-
nje cest v Občini Šmartno pri Litiji.
Glede ureditve Prehoda 3 pa bo obči-
na obvestila Direkcijo RS za ceste, ker
gre za državno cesto. Verjamem, da si
vsi želimo bolj urejene prehode za
pešce, ne samo novo barvo na tleh.
Želimo tudi luč, prometni znak in
morda še kaj. Primer dobro urejenega
prehoda najdemo v Zagorju pri glav-
nem rondoju. Ne smemo dopustiti
najhujšega, da bi lahko potem ukre-
pali. Če bi želel še kdo podati kakšno
pobudo za ureditev prometne varno-
sti za pešce v Šmartnem, mi lahko
piše na elektronsko pošto: rtoma-
zic@siol.net. Vse skupaj lahko zberem
in posredujem Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. V eni
izmed naslednjih številk lokalnega
glasila objavim kakšne odgovore sem
dobili, kakšen je napredek in koliko
dodatnih pobud je prispelo. Lahko pa
mi pošljete tudi samo sporočilo, da
podpirate zgornjo pobudo za ureditev
prehodov. Hvala.

mag. Roman Tomažič

PISMA BRALCEV

Prehodi za pešce v Šmartnem
Otroci so naše bogastvo, otroci so naša prihodnost, na mladih svet stoji in podobne besedne
zveze preberemo v časopisih ali slišimo na lokalnih prireditvah. To je seveda res in se s tem
strinjamo. Vendar, ko pogledamo varnost naših otrok v cestnem prometu v Šmartnem, se
zdi, kot da teh lepih besed o naših otrocih ne razumemo vsi enako. S tem prispevkom opo-
zarjam na izredno slabo urejene prehode za pešce na cesti Šmartno – Litija (od spomenika
čez hrib v Litijo) – Litijska cesta.

Fotografija slabo urejenega prehoda za pešce 2

Gasilska zveza Šmartno pri Litiji
(GZ Šmartno) je bila ustanovljena
leta 2003, in je v letu 2013 tako kot
Občina Šmartno praznovala 10 letni-
co obstoja in delovanja. V GZ Šmart-
no je vključenih 9 prostovoljnih gasil-
skih društev (PGD), ki skupaj štejejo
1036 članov. Od tega je 296 članov
mlajših od 18 let, 319 operativnih ga-
silcev, 52 prostovoljnih gasilcev – re-
zerv, 163 gasilcev veteranov in 206
ostalih članov. Kot zanimivost naj
omenimo še da se v teh številkah skri-
va tudi 43 žensk – operativnih gasilk,
ki zelo aktivno sodelujejo na vajah, se
izobražujejo, nekatere izmed njih se
udeležujejo tudi vseh vrst intervencij.
Skupno število žensk v šmarskih ga-
silskih vrstah je 412. Vsa PGD akti-
vno delujejo na svojem lokalnem ob-
močju, prav tako pa sodelujejo na
vseh področjih tudi na nivoju GZ.
Naj ob tem omenimo samo gradnjo
novega gasilskega doma v Jablanici, o
katerem se je v Martinovem glasu že
pisalo, kakor tudi nakup novega gasil-
skega vozila za PGD Vintarjevec. Ker
o tem še ni bilo veliko napisanega je
prav da nekaj besed napišemo ravno
ob tej priložnosti. V skladu s petle-
tnim načrtom opremljanja gasilskih
enot v Občini Šmartno je tudi za
PGD Vintarjevec končno prišel čas
za (pre)potrebno zamenjavo gasilske-
ga vozila. Vozilo Fiat, ki je trenutno
parkirano v njihovi garaži namreč že
dolgo časa ne omogoča več varne vož-
nje gasilcev na intervencije, da o pre-

vozu gasilske mladine ne govorimo.
Zato so gasilci PGD Vintarjevec v
letu 2013 aktivno pričeli s postopkom
nakupa novega vozila. Na podlagi
zbranih ponudb je bila sprejeta odlo-
čitev o nakupu novega vozila Ford
Ranger, ki ga v Vintarjevcu pričakuje-
jo nekje do meseca junija letošnjega
leta.  Seveda je potem potrebno tak-
šno vozilo preobraziti v gasilsko vozi-
lo, kar bo trajalo še približno dva me-
seca. Novo gasilsko vozilo, ki bo nosi-
lo oznako GVGP-1 (gasilsko vozilo
za gašenje gozdnih požarov) bo tako
končano predvidoma do jeseni letoš-
njega leta. Seveda nakupa vozila brez
pomoči tako Občine Šmartno, GZ
Šmartno, kot tudi brez aktivnosti ga-
silcev PGD Vintarjevec in seveda ne
nazadnje krajanov Vintarjevca in nje-
gove širše okolice ne bi bilo. Zato se
vam ob tej priložnosti zahvaljujemo. 
V letu 2013 se je zaključilo tudi drugo
mandatno obdobje, kar pomeni, da so
na vseh nivojih gasilske organizacije
potekale volitve. Kljub temu, da je mi-
nilo že nekaj več kot pol leta od voli-
tev je prav, da napišemo podatke o
vodstvenem kadru GZ Šmartno kot
tudi vseh PGD-jev. Za predsednika
GZ Šmartno je bil izvoljen Matjaž
Borišek, poveljnik je ostal Klemen
Repovš, dela tajnice pa prav tako še
naprej opravlja Teja Litrop. Vse infor-
macije prejmete na e-naslovu
gzsmartno@gmail.com ali na tel. št.
031 300 054 (predsednik) oz. 041 541
333 (poveljnik). PGD Jablanica vodi

predsednik Mitja Jerin, poveljniku
Matjažu Borišku pa je bil zaupan še
en mandat. Za vse informacije lahko
pišete na: jablanica.pgd@gmail.com
ali na tel. št. 041 821 134 (predsed-
nik) in 031 300 054 (poveljnik). Tudi
v PGD Javorje se je vodstvo delno za-
menjalo, pri čemer je predsednik ostal
Klemen Dragar, ki je na telefonski
številki 041 202 680 dosegljiv za vas.
Za poveljnika pa je bil izvoljen
Simon Dremelj, ki je dosegljiv na tel.
št. 041 896 971. Polovica vodstva se je
zamenjala tudi v PGD Kostrevnica.
Svoj četrti mandat kot predsednik
nadaljuje Mitja Jesenšek, operativno
področje je bilo zaupano Urbanu
Habetu. Informacije na  pgdkostrev-
nica@gmail.com in na tel. št. 041 724
427 (predsednik) ali 031 720 761
(poveljnik). V PGD Liberga se je za-
menjalo celotno vodstvo, in sicer je bil
za predsednika izvoljen Janez
Poglajen, za poveljnika pa Sebastjan
Martinčič. Informacije lahko poiščete
na e-naslovu liberga.pgd@gmail.com
in na tel. št. 051 202 198 (predsednik)
oz. 031 859 820 (poveljnik). V najm-
lajšem PGD Primskovo je bilo vode-
nje še naprej zaupano predsedniku
Janku Vidgaju (040 826 708), za po-
veljnika pa so člani izbrali Janeza
Vidgaja (040 265 000). V osrednjem
PGD Šmartno je bilo vodenje zaupa-
no dosedanjemu vodstvu, kar pome-
ni, da je predsednik ostal Domen
Merzel (dosegljiv na tel. št. 041 877
343), poveljnik pa Marjan Janežič
(041 329 684). Informacije na:
pgdsmartno@gmail.com. V PGD
Štangarske Poljane so se odločili, da
vodstvo prepustijo mladim članom.
Za predsednika so izbrali Boruta
Slapničarja, za poveljnika pa Tomaža
Menegalijo. Informacije lahko dobite
na e-naslovu društva pgdstangarske-
poljane@gmail.com ali na tel. št. 031
202 818 (predsednik) in 041 579 687
(poveljnik). V PGD Vintarjevec, ka-

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI

O delu gasilcev v preteklem letu
Ob vstopu v novo leto običajno delamo bilance preteklega leta. Tako je tudi pri gasilcih, ki
imamo v prvih mesecih leta Občne zbore, kjer ocenimo naše delo. Ker vsa poročila o tekmo-
vanjih, izobraževanjih in intervencijah še niso zaključena, bomo o tem pisali v eni izmed pri-
hodnjih številk Martinovega glasu. Bi pa ob tej priložnosti poskušali na kratko podati nekaj
statističnih in osnovnih podatkov o naši Gasilski zvezi. 
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terega smo v tem članku že omenili je
bil mandat predsednika še enkrat zau-
pan Vinku Pipanu, za poveljnika je bil
izbran Mirko Smrekar. Glede na to,
da so v PGD Vintarjevec v fazi naku-
pa novega gasilskega vozila boste o
aktivnostih, ki bi vas morda zanimale
informacije prejeli pri predsedniku na
tel. št. 041 280 951 ali poveljniku na
tel. št. 031 729 373. Enako kot v
Šmartnem se tudi v PGD Zavrstnik
vodstvo ni zamenjalo. Predsednik je
ostal Alojz Anžur, ki je dosegljiv na

tel. št. 041 806 304 poveljnik pa Franc
Kraševec, ki je dosegljiv na te. št. 041
688 105. Seveda so zgoraj navedene
telefonske številke namenjene zgolj
informacijam oziroma ne nujnim na-
logam gasilcev. Za vse nujne klice se
obračajte na številko 112. Glede na to,
da smo v začetku leta, bomo izkoristili
tudi priložnost da občankam in obča-
nom zaželimo veliko zdravja, osebne
sreče in dobrega sodelovanja z gasilci. 

Gasilska zveza Šmartno

Na prvi petek v letu, ki je najbližji polni luni se pohodniki zvečer odpravimo
proti cerkvi svete Magdalene v Gradišče pri Litiji. Ob 19.30 se odpravimo iz
Brega pri Litiji in Tenetiš (pri kolesarskem servisu v Tenetišah), ob 20.00, pa
iz Gradiških Laz (pri kapelici),  ter Spodnje in Zgornje Jablanice (pri kašči v
Zgornji Jablanici). Vse poti vodijo 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 pr'Kokolj in pr'Vovk.
Na prvi so na ogled jaslice, na drugi pa pripravljajo zabavo pod šotorom. Za
pohodnike imajo pripravljeno kmečko pojedino lahko bodo tudi zaplesali ter
se zabavali pozno v noč. Pohod promovira Društvo za razvoj podeželja LAZ
iz Jablaniške doline (www.jablaniskadolina.si, 070 303 321), pohodniki se po-
hoda udeležijo na lastno odgovornost.

Vabimo na nočni pohod 
v Gradišče, 17. januarja 2014

Trdnost, odločnost in pokončnost borcev je vlila pogum neštetim domolju-
bom, ki so se v vedno večjem številu začeli vključevati v NOB in končno tudi
zmagali. Spominske slovesnosti so se udeležili številni občani občine Litija in
Šmartnega pri Litija med njimi župan občine Litija Franci Rokavec, Podžupan
Šmarnega pri Litiji Matjaž Aškerc, upokojena generala Lado Kocjan in Mirko
Mirtič in še živa udeleženca te legendarne bitke Franta Komel in Ivan
Benedik-Matiček. V spomin na padle borce (Gogala, Gorenca in Kozlevčarja)
so k spomeniku padlih in spomeniku Staneta Rozmana Staneta, položile vence
delegacije ZZB Litija za ohranjanje vrednot NOB, združenje slovenskih čast-
nikov, delegacija veteranov vojne za Slovenijo ter policijsko združenje »Sever«.
Slavnostni govornik na tem spominskem srečanju je bil prvi predsednik v
Samostojni Sloveniji tovariš Milan Kučan. V svojem govoru je poudaril od-
mevnost bitke na Tisju z elitno nemško vojsko katere glas je prišel v sam štab
»Firerja«. S tem so slovenski partizani pokazali, da so hraber, borben narod in
da  jih vodijo usposobljeni ljudje, kar je imelo za posledico, da so se vedno v
večjem številu vključevali v NOB novi borci. Slovenci so strnili vrste in poka-
zali okupatorju, da  morajo s partizansko vojsko resno računati.. Tudi 1991 leta
je bilo slovensko ljudstvo enotno in se uprlo takratni jugoslovanski armiji.
Premišljen je bil tudi vstop v Evropsko unijo toda predrago plačan. Zavedati se
moramo, da v unijo nismo stopili, da bi izgubili suverenost, kar se  danes ob
pomoči političnih liderjev vede ali nevede dogaja. Le ti dovoljujejo, da tuji ak-
terji za visoko ceno ocenjujejo naše stanje v bankah in vsiljujejo svoje pogoje za
reševanje naše krize, ki so jo povzročili domači politični strankarski privrženci.
Zato je potrebno v vseh pogledih podpreti protikorupcijsko komisijo, da svoje

delo opravi dosledno, da odkriva ne-
pravilnosti, ki so  se nakopičile v teh
22 letih in državo spravile v stanje v
katerem se nahajamo  danes. Po
drugi strani pa morajo tudi sodišča
ažurno prednostno in pospešeno ra-
zreševati zadeve, ki so povezane s ko-
rupcijo, gospodarskim kriminalom in
storilce spravit pred roko pravice. Ob
zaključku je dejal, da smo bili
Slovenci vselej enotni tako 1941 leta
ob začetku druge svetovne vojne,
1991 leta med osamosvojitveno
vojno in čas je da ponovno stopimo
skupaj in premagamo krizo, v katero
so nas pahnili neodgovorni politiki.
Ob tej spominski slovesnosti je ZZB
za ohranjanje vrednot NOB Litija
Šmartno podelila dolgoletnemu
članu- aktivistu Ivanu Savšku - Ža-
niju srebrno plaketo ZZB Slovenije.
Prireditev je spremljal bogat kulturni
program ,  zopet je zadonela domo-
ljubna partizanska pesem (Na brusi-
mo kose, komandant Stane in druge
pesmi) v izvedbi partizanskega pev-
skega zbora. V tem prelepem son-
čnem decembrskem  predbožičnem
dnevu je oživel ta grič preko katerega
se je razlegala prečudovita pesem, ki
ni bila samo pesem pevskega zbora
pač pa skupinska pesem vseh priso-
tnih. Program vedno popestrijo  ne-
pogrešljivi Zasavski Rogisti ter pove-
zovalec programa Zlato Zavrl.
Spoštovani občani in občanke naj
nam bo domovina večna znanilka na
katero bomo lahko ponosni,in tudi
naši otroci, vnuki, zato ne pozabimo
naših prednikov, ki so žrtvovali svoja
življenja za domovino, gradili povoj-
ni porušeno domovino, tovarne, go-
spodarske objekte, ustvarili mogočno
industrijo in bili prepoznani  v svetu.
Toda na današnjo politično vodstvo
ne moremo biti ponosni, v to sredino
so se ugnezdile ptice, ki letajo med
nebom in zemljo, pobirajo še zadnjo
srebrnino. Če se bo  še naprej tako
nadaljevalo pa bomo kmalu postali
ponižni hlapci domači in tuji kapita-
listični eliti. 

Ciril Golouh

Spominska slovesnost na Tisju
Slovesnost na Tisju je potekala v spomin na dogodke, ki so se v tej majhni vasici dogajali
24.decembra1941. Prav tega dne je poteklo 72 let od zmagovite bitke na Tisju, ko je drugi
štajerski bataljon bojeval bitko z mogočno nemško vojsko-enoto Wermacht ter svetu po-
kazal, da so Slovenci trden, borben, pokončen narod, ki želi biti na svoji zemlji gospodar in
je pripravljen zanj žrtvovati tudi svoje življenje, da ohrani svobodo svojega naroda in do-
movino.

Aktivnosti društva invalidov
Martinovanje
Letošnje Martinovanje smo izvedli
14. novembra. Pot nas je tokrat vodi-
la v Prekmurje, kamor smo se odpra-
vili z dvema avtobusoma. Najprej
smo si ogledali Bukovniško jezero,
kjer se nahaja 26 znamenite energij-
skih točk (ki ponujajo energije, po-
trebne za revitalizacijo na fizični,
psihični, mentalni, čustveni in inte-
lektualni ravni). Pot smo nadaljevali
proti Dobrovniku, kjer smo si v pod-
jetju Ocean Orchids ogledali orhide-
je. Možen je bil tudi nakup orhidej.
Nato smo se odpeljali proti
Puconcem, kjer smo si ogledali zna-
menito Evgaličansko cerkev, ki je
bila zgrajena leta 1784. Posebnost v
notranjosti je balkon (kor), ki je brez
podpornih stebrov. Leta 1909 so cer-
kev renovirali. Spominsko obeležje
ob cerkvi je posvečeno reformaciji na
naših tleh. Spomenik je postavljen
ob 250-letnici ponovne oživitve
evangeličanskih cerkvenih občin v
Prekmurju. Izlet smo zaključili na
kmetiji Breznik, kjer nas je čakala
martinova pojedina, žlahtna kapljica,
glasba in ples. V poznih večernih
urah pa smo se dobre volje odpeljali
proti domu.

Šport
9. novembra 2014 je v Slovenj
Gradcu potekalo Ekipno državno
prvenstvo v hipoteznem šahu, ki ga
je organiziralo Društvo invalidov
Slovenj Gradec. Štiričlanska ekipa
MDI Litija-Šmartno se je s prvim
mestom na Območnem tekmovanju
tako uvrstila na tekmovanje ter med

desetimi ekipami dosegla 3. mesto za
favoriti iz Maribora in za ekipo
Črnomlja.

Razstava ročnih del
Društvo invalidov Zagorje je bilo le-
tošnji organizator razstave ročnih del
društev invalidov Zasavsko –
Posavske regije ter ustanov in šol ob-
čine Zagorje ob Savi. S tem dogod-
kom je zagorsko društvo obeležilo
mednarodni dan invalidov, zaključek
30. letnice delovanja društva in 20.
letnice delovanja sekcije ročnih del.
Na razstavi, ki je bila v avli
Kulturnega doma Zagorje,  je  s svo-
jimi izdelki sodelovalo tudi naše
društvo. Otvoritev razstave je bila na
Miklavžev dan. Po pozdravnem go-
voru predsednika društva invalidov
Zvoneta Pozniča, so kulturno prire-
ditev popestrile pevke Ženskega ko-
mornega zbora Društva invalidov
Zagorje ter učenci Osnovne šole dr.
Slavka Gruma. 

O delu socialne komisije
Ena izmed aktivnosti socialne komi-
sije, ki deluje pri društvu, so predno-
voletni obiski invalidov na domovih.
Tako vsako leto v decembru obišče-
mo preko 50 naših članov in drugih
invalidov, za katere ocenjujemo, da
jim naš obisk popestri njihov vsa-
kdan. Pri izbiri, h komu na obisk, pa
se člani komisije vsako leto srečuje-
mo z enako dilemo. Vedno je namreč
v nas prisotno zavedanje, da smo
lahko koga izpustili, nanj nehote po-
zabili.   To zavedanje pa nas že nekaj
časa spremlja skozi vse leto. Vemo,

da nam še zdaleč niso poznane stiske
nekaterih posameznikov, invalidov,
ki bi nujno potrebovali kakršnokoli
pomoč. S tem prispevkom želimo
apelirati na vse občane in občanke
obeh občin, da nas o teh primerih
obvestijo, nam javijo na sedež dru-
štva. V skladu z zmožnostjo društva
in morda še ob pomoči Zveze delov-
nih invalidov, bi lahko marsikomu
olajšali težave, le vedeti moramo
zanje.  

Vera Bric

V MDI Litija-Šmartno smo uspešno zaklju-
čili I. fazo projekta »Vseživljenjsko učenje
za življenje«, katerega namen je izboljšati
vključenost in kvaliteto življenja invalidov
v lokalnem okolju, z vključitvijo v posame-
zne aktivnosti.
Cilj je motiviranje in vzpodbujanje
brezposelnih invalidov pri iskanju
zaposlitve, ki imajo zaradi specifi-
čnih potreb oz. socialnih okoliščin
slabše možnosti za zaposlitev, ter
ohranjanje zdravega načina življenja
z vključevanjem v programe vseži-
vljenjskega učenja. V ta namen so
bile izpeljane delavnice za ohranja-
nje duševnega zdravja, zaposlitveno-
motivacijske delavnice, predavanja z
namenom ozaveščanja prebivalstva o
sladkorni bolezni, predavanja o zeli-
ščih ter pravilni uporabi zdravil brez
recepta. Poleg vseh aktivnosti smo v
društvu odprli poseben e-kotiček, ki
je namenjen svetovanju, informira-
nju ter pomoči pri iskanju zaposli-
tve. Namenjen je tako invalidom kot
ostalim uporabnikom, ki se vključu-
jejo aktivnosti ter prostovoljcem in
zaposlenim za pomoč pri delu in iz-
vajanju aktivnosti društva.

Mojca Bajc

Levstikova pot za socialno ogoržene
Ob lanskoletnem množičnem popotovanju po Levstikovi poti smo prvič doslej zbirali tudi
denar za socialno ogrožene. Tako smo s pomočjo ponudnikov hrane in pijač ob poti in neka-
terih podjetij zbrali 850 € za Osnovno šolo Litija, Podružnico s prilagojenim programom in
225 € za socialno ogroženo gospo Marijo iz šmarske občine.

Ob tem gre posebna zahvala vsem
domačinom ob poti, ki so postavili
stojnice in ob tem podarili po 30 € za
socialno ogrožene otroke v litijski šoli
s prilagojenim programom. Je pa res,
da je ostalo skrito očem javnosti, da je
bil organizator pohoda deležni žaljivk
in groženj tudi z odvetniki s strani ti-
stih, ki sem jim zdi samoumevno, da
lahko brez vseh dovoljenj prodajajo
hrano in pijače udeležencem. Naj po-
vemo, da je zbiranje denarja potekalo
v dogovoru z Osnovno šolo Litija in
Centrom za socialno delo Litija in
ves denar izročen po prireditvi. Sicer
je bil lanskoletni pohod eden najlep-
ših, saj ni bilo gneče, večjo udeležbo
pa so preprečile vremenske napovedi,

Donatorji humanitarnih sredstev:
KMETIJA BUČAR, Vinko Berčon, Jelša; JANEZ REMEC, Ponoviče; POD RUDIJEVIM KOZOLCEM,
Rudi Fink, Sevno; KMETIJA MERZEL, Vinko Merzel, Razbore; BAJČEVA ZIDANICA GOBNIK, Ana
Bajc, Gobnik; SOTLARJEVA ZIDANICA, Ivan Sotlar, Moravče; WEISSOVA ZIDANICA, Alojzij Weiss,
Gobnik; VIKTOR POGLAJEN, Jelša; RESNIKOVA KAŠČA, Milan Resnik, Moravče; PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO PRIMSKOVO; LIONS KLUB LITIJA; JOŽE ZUPANČIČ, Razbore;
ZADRAŽNIKOVA ZIDANICA, Jože Zadražnik, Vinji vrh; ANICA BITENC, Zgornja Jablanica; VINSKA
KLET PR’ ŠINKOVC, Igor Šinkovec, Gobnik; DOBROTE MAME FANI, Fani Poglajen, Tenetiše;
TOMAŽEVE DOBROTE, Anton Zaman, Preska nad Kostrevnico; JOŽEFA PROPS, Litija; PROSTO-
VOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBERGA; KMETIJA VIDGAJ, Ivan Vidgaj, Poljane; VIKTOR PO-
GLAJEN, Jelša; MIRAN KOS, Libeliče; Jožef Potisek, Jelša; Edo Bučar, Gobnik; Karlo Podkrajšek, Kamni vrh;
HERZ KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE, d.d., Šmartno pri Litiji; JAVNO PODJETJE KOMU-
NALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.; DRAGON - LES, d.o.o., Litija; PEKARNA
“PIŠKOTEK”, ANICA BERČON S.P., Šmartno pri Litiji; DRUŠTVO ZA RAZVOJ TELESA, UMA IN
DUHA SINTROPIJA, Litija.

četudi se je na dan prireditve izkaza-
lo, da so se vremenoslovci pošteno
zmotili. Vse do popoldneva nas je
spremljalo prijetno jesensko vreme in
tudi sonce je posijalo. Kako naprej?
Leta 2012 je Levstikova pot sodelo-
vala na razpisu za evropska sredstva.
V načrtu je namreč postavitev miz in
klopi ob poti, vendar na razpisu
nismo uspeli. Ne bomo pa odnehali
in korak po koraku se bo Levstikova
pot dograjevala. Tudi mize in klopi
pridejo na vrsto, morda pa nam bo
letos uspelo ob poti na posameznih
točkah zasaditi več deset sadnih dre-
ves starih avtohtonih sort. Vse bo od-
visno od denarja, domačini so za pro-
jekt s soglasji za mize in klopi že izra-
zili pripravljenost, da skušamo
Levstikovo pot nadgrajevati, da jo
bodo pohodniki obiskovali skozi vse
leto. Zato zahvala domačinom ob
poti, ki sodelujejo s projektom in
vsem podjetjem in organizacijam, ki
podpirajo razvoj Levstikove poti.
Levstikova pot je postala pot, ki jo
mora vsak Slovenec prehoditi vsaj
enkrat v življenju. Izkušnje pa kažejo,
da se po prvi udeležbi ljudje radi po-
novno vračajo v te kraje.

Rudi Bregar

Starejši in mlajši so uživali v lepotah narave

Najbolj vstrajni se niso ustrašili slabe vremenske
napovedi

Za zabavo so poskrbeli gostoljubni domačini
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Pomen Božiča ni samo čas skrbi in
planiranja prazničnih obveznosti,
okrasitve, obdarovanja,…, temveč
tudi prihod malega Jezusa, katerega s
posebnim žarom v očeh doživljajo
prav otroci. »Božično drevo, Tisoč
iskric smo prižgali, Jaslice v srcu in
Blagoslovi naj te Gospod« so pesmi, s
katerimi so nas v svet pravega boži-
čnega vzdušja, najprej popeljali
Žvrgolevčki pod vodstvom Tanje
Grže; njih pa so spremljale na klavia-
turah Ema Hostnik in na flavti Tina
Hostnik. Podarjeno nam dobro mero
božičnega vzdušja, so nadaljevali člani
Cum anime pod vodstvom Monike
Fele. Božič je najlepši čas, najbolj
toplo in prijetno nam je pri srcu prav
v teh dneh; in če si drznemo v teh
časih narediti malo spremembe in
prijazno začutiti Božič kot nekoč,

potem so vsa pričakovanja še kako ve-
lika. »Poglejte čudo se godi, Božična
noč, Pastirci  kam hitite, Zvezde gori-
jo, Raduj človek moj« so le nekatere
od izvedenih pesmi v tem večeru.
Glasove solistov in zbora je z ubrani-
mi zvokih povezovala organistka
Urška Vidic. Polna šmarska cerkev je
ta večer pričevala, da je nujno potre-
bno pogledati v sebe, nato pa tudi na
sočloveka. Zaključili smo večer s
skupno zaključna pesem obeh zborov:
Sveta noč, nato pa nadaljevali za kra-
tek čas tudi v prijetnem in skupnem
druženju, ter z medsebojnimi voščili
znancem pred mežnarijo. Na domove
pa smo ponesli prejeti notranji mir in
prijazno voščilo nastopajočih, name-
njeno vsakomur posebej.

Uroš Pušnik

V maju smo izvedli največji samostojni projekt Sunrise mass v spremljavi go-
dalnega orkestra ter v juniju letni koncert na gradu Bogenšperk. V prenovljeni
in povečani zasedbi smo novo akademsko leto pričeli s pevskim vikendom na
Pohorju. Naš talent se trudimo nenehno izpopolnjevati skupinsko na rednih
vajah kot tudi individualno z učenjem vokalne tehnike, vse pod vodstvom M.
Fele. Za božič smo se odzvali povabilu baritonista Matjaža Robavsa in sodelo-
vali na njegovem tradicionalnem koncertu v ljubljanski stolnici, dan po božiču
pa skupaj z Žvrgolevčki izvedli še tradicionalni koncert slovenskih božičnih
pesmi v domači cerkvi. Preteklo leto je bilo vsekakor uspešno, pred nami pa je
ponovno priprava na državno zborovsko tekmovanje Naša pesem, ki bo v aprilu
in je za nas nov izziv.
Srečno v novem letu in uspešno razvijanje talentov Vam želimo pevke in pevci
zbora Cum Anima!

Poglej, čudo se godi
Pod pričujočim naslovom so šmarski pevci; otroški pevski zbor Žvrgolevčki in mešani pevski
zbor Cum anima, priredili prijeten praznični večer 26. decembra 2013, ki je bil vrhunec
Božičnega praznovanja.

Cum Anima
Leto 2013 je bilo za mešani pevski zbor Cum Anima v veliko pogledih uspešno, predvsem po
zaslugi zborovodkinje in pripravljenih pevk ter pevcev.

V soboto, 30.novembra 2013, smo bili povabljeni na koncert ob 75 – letnici de-
lovanja MePZ Avgust Pavel, Gornji Senik, ki ga vodi zborovodja Ciril Kozar. S
člani tega zamejskega zbora nas veže prijetno sodelovanje in prijateljstvo, zato
smo se radi odzvali vabilu in za nastop pripravili štiri pesmi, pod vodstvom
zborovodkinje Marije Celestina. Za spremljavo je poskrbel Matjaž Hostnik.
Koncert je potekal v Monoštru, poleg jubilanta in našega zbora je nastopil še
Komorni zbor Monošter, ki ga vodi zborovodja Tomaž Kuhar. Oba zbora sta v
zamejstvu zelo aktivna, veliko nastopajo, jubilanti so poleg ostalih nastopov po-
nosni na vsakoletni obisk Pevskega tabora v Šentvidu pri Stični. Na koncertu so
poslušalci prisluhnili pestremu izboru pesmi, čestitkam ob jubileju, na koncu
smo zbori skupaj zapeli pesem Lipa zelena je. To je bil naš drugi obisk pri zboru
iz Gornjega Senika in tudi sedaj smo občutili, s kakšno ljubeznijo in spoštova-
njem pevci prepevajo slovenske pesmi, kako vztrajni in ponosni so.

Katarina Kragelj

MEŠANI PEVSKI ZBOR ZVON

Gostovanje na Madžarskem

Šmarski tamburaši na Štefanovo
Je že kar tradicija, da se na Štefanovo, 26. decembra, zberejo v župnijski cerkvi sv. Martina
v Šmartnem pri dopoldanski sv. maši domači tamburaši, ki na svojstven način polepšajo
božično vzdušje.

Lepe božične melodije nas spremljajo
v teh prazničnih dneh skoraj na vsa-
kem koraku, a so še posebej mile, lepe
in unikatne, če nam zazvene izpod
spretnih prstov tamburašev. Tudi
letos nam je 22 članov Tamburaškega
orkestra Šmartno, pod vodstvom
Helene Vidic, predstavilo nekaj boži-
čnih pesmi v njihovi preobleki: Kaj se
vam zdi, Ko so pastirji, Dete rajsko in
druge, ob koncu pa ni manjkala tudi
Sveta noč in Jingle Bells. Sveto mašo
je vodil domači župnik g. Janez
Kvaternik, ki nam je med drugim
tudi osvetlil lik diakona in prvega
mučenca sv. Štefana. Ob koncu se je
ob priložnosti tudi zahvalil tambura-
šem za lepo sodelovanje, ter za požrt-
vovalnost in odrekanja, ki so sestavni
del njihovega vsakdana.

Uroš Pušnik

Miklavž prihaja
V organizaciji Prosvetnega društva
Šmartno je Miklavž skupaj z Žvrgo-
levčki zopet razveselil šmarske otro-
ke. K obdaritvi sta prispevala Župnija
in Občina Šmartno pri Litiji.

Rudi Vidic

Žive jaslice na Javorju
Člani Kulturnega društva Javorje smo v sodelovanju s krajani tudi letos pripravili uprizoritev
živih jaslic, ki so na Javorju nad Bogenšperkom, postale že tradicionalne. V sredo, 25. decem-
bra smo predstavili božično zgodbo, ki se je prepletala s slovensko tradicijo.

Glavno dogajanje je potekalo na
športnem igrišču ob gasilskem domu,
kjer smo postavili betlehemsko vas. V

prvem delu predstave so igralci prika-
zali stara kmečka opravila in njihove
običaje nekoč. Predstavili so dela in
običaje, ki se opravljajo pred zimo, od
življenja pridnih kmetov do življenja
pastirčkov in ubogih beračev.
Obiskovalci so tako spoznali vsakda-
njik na vasi in odnose podeželskih
ljudi. V drugem delu kulturnega pro-
grama so igralci skozi pripoved upri-
zorili Jezusovo rojstvo. Zgodba se je
pričela s cesarjevim razglasom o po-
pisu prebivalstvu. Tudi Jožef in
Marija sta se odpravila v mesto popi-
sat. Jožef in Marija sta na poti iskala
prenočišče in ker ga nikjer nista dobi-

la, sta prispela do hlevčka, kjer je
Marija rodila Jezusa. V svetopisemski
zgodbi so sodelovali tudi najmlajši v
otroškem pevskem zboru angelčkov,
ki so z božičnimi pesmimi popestrili
božično zgodbo. V pripovedi so sode-
lovali še pastirčki, sveti trije kralji, ki
so Jezusa prišli pozdravit na konjih,
manjkale pa seveda niso niti druge
žive živali. Božična pripoved se je za-
ključila s pesmijo Sveta noč.
Predstava je bila ozvočena in osvetlje-
na z reflektorji in lučmi in je trajala
dobre pol ure. Po uradnem delu je
sledil še mimohod obiskovalcev, ki so
si lahko od blizu ogledali stare obrti,
hlevček, koče in seveda žive živali, ki
so bile najbolj zanimive prav za najm-
lajše. Prireditev se je zaključila s to-
plim čajem in kuhanimi vinom ter s
skromnim prigrizkom. Žive jaslice so
bile tudi letos brezplačne, dobrodošli
so bili prostovoljni prispevki.

Ohranjamo spoštljiv spomin
na rojaka Martina m. Hostnika
Letos mineva 160 rojstva šmarskega rojaka, jezikoslovca in slovaropisca Martina M.
Hostnika, ki je pustil neizbrisen pečat v slovensko-ruskih stikih . Njegova prva slovarja
Rusko-slovenski in Slovensko-ruski , s slovnicama obeh jezikov, sta v Rusiji še vedno deležna
občudovanja, Hostnik pa v njegovi drugi domovini uživa tudi velik ugled in spoštovanje.
Zato so  ruski intelektualci, ki prihajajo ali že živijo v Sloveniji  začudeni, da  o Hostniku v
Sloveniji  ni slišati.

Res je bil v rodni domovini dolga de-
setletja zamolčan in res je, da mu v
rodnem okolju še nismo postavili
spoštljivega spomina, kamor bi lahko
privabljali učence in študente ruskega
jezika, jezikoslovce, raziskovalce, turi-
ste in drugo javnost, da bi jih sezna-
njali z veličino Hostnikovega dela in
življenja. Skromna sobica
Ustvarjalnega središča Breznikar, v
kateri smo mu dali domovanje, res ni
primeren prostor, kjer bi lahko spo-
znavali Hostnika. Ko smo ga pred več
kot desetimi leti iztrgali pozabi z od-
mevnim mednarodnim simpozijem,
ko smo nekaj let pozneje z izjemnimi
napori izdali faksimile njegovih slo-
varjev in pripravili razstavo njegovih
del na Valvasorjevem Bogenšperku,
sem podpisana upala, da bo le prevla-
dal zdrav razum, da tudi ta veliki
rojak lahko na Slovenskem parnasu.
Tako kot si je Valvasor prizadeval de-
želo Kranjsko prikazati svetu, si je
Hostnik prizadeval slovenski jezik
približati 80 milijonskemu Ruskemu
narodu. Prvi je bil, ki je Levstikovo
pripoved o Martinu Krpanu prevedel
v tuj jezik (ruski) in šele mnogo let

pozneje so začeli Krpana prevajati
tudi v druge jezike. Ko sem morala
»pospraviti« omenjeno razstavo, se mi
je zdelo, da so mi porezali tla pod no-
gami, vendar me je njen zadnji obi-
skovalec direktor Ruskega centra
znanosti in kulture gospod Rifat
Pattejev  opogumil s prošnjo, če  bi
razstavo o Hostniku lahko postavila v
njihovem, takrat še neodprtem cen-
tru. Z velikim veseljem, je bil moj od-
govor. Že omenjeno spoštovanje, ki ga
še vedno uživa Hostnik v Rusiji je  v
knjigi vtisov o razstavi potrdil tudi
gospod Pattejev, ko  je zapisal:
»Spoštovana ga. Magda Breznikar!
Dovolite, da Vam izrazim svoje obču-
dovanje Vaših prizadevanj za ohra-
njanje spomina na eno od najsijajnej-
ših strani v zgodovini rusko-sloven-
skih kulturnih stikov. »  Razstava  o
Hostnikovem delu in življenju je tako
že tretje leto na Ruskem centru, z njo
se seznanjajo  obiskovalci številnih
prireditev Ruskega centra, kot tudi
ruski državniki, ki obiščejo Slovenijo. 
Foto: Hostnikovi otroci. V času na-

stajanja slovensko-ruskega slovarja je
Hostniku umrla žena, v veliko pomoč

pri varstvu otrok mu je bil brat pokoj-
ne žene, pravoslavni duhovnik (na
sredini), ki je bil leta 2000 proglašen
za svetnika ruske pravoslavne cerkve.
Letošnji Hostnikov rojstni jubilej
smo počastili malo drugače. Otroke
iz šmarskega vrtca smo povabili na
ogled risanke  v ruskem jeziku in pri-
poved ruske pravljice, ki jim jo je pre-
birala in prevajala gospa Julija
Vodnjov, rojena v  Rusiji, ki živi pa na
Primskovem in se je ljubeznivo odz-
vala povabilu. Prisrčna zahvala njej,
vzgojiteljicam iz šmarskega vrtca, še
posebej gospe Mojci in knjižnici
Šmartno, za ljubeznivo gostovanje
tega dogodka, ki smo ga umestili tudi
v sklop letošnjih prireditev Dnevi ev-
ropske kulturne dediščine. Ruska
pravljica
Center za slovenščino na Filozofski
fakulteti v Ljubljani  je ugodil naši
prošnji in omogočil Hostnikovemu
potomcu iz Varoneža Antonu
Marchenku, da se je brezplačno ude-
ležil 32. Poletne šole slovenskega jezi-
ka. Tega dogodka je bila še posebej
vesela njegova babica Elena Hostnik,
ki je pred 10. leti prvič obiskala do-
movino svojega deda Martina M.
Hostnika in podarila ohranjeno
Hostnikovo dediščino. Anton se je z
navdušenjem učil slovenskega jezika
skupaj z udeleženci iz Argentine,
Avstralije, Avstrije, Češke, Švedske in
ZDA. Hvala Centru za slovenščino
za res lep poklon Hostnikovi 160-le-
tnici rojstva. 

Magda Breznikar
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LOKO - Frančišek 

Bil je dobričina in blage nature. Za
prijatelje je bil Loko. Tudi ime
Frančišek mu je pristajalo. Tako ga je
klical Marjan, bivši šmarski župnik.
S strahom, kako bo sprejet, in z veli-
ko željo je pred leti prišel k njemu na
Usnjarsko poprosit za krst vnučke.
Sprejel ga je odprtih rok in z dobro-
došlico, da je zaželen gost, ki so mu
vrata vedno odprta. Frančišku se je
to zdelo tako pomembno, življensko,
da mi je dogodke prej in po tistem
srečanju še večkrat z vso vnemo opi-
soval. Tudi križanega na trti, ki mu
ga je dal v spomin in krasi njegovo
kuhinjo v pritličju, se je otroško raz-
veselil.
V tej kuhinji smo bili mnogi dobro-
došli, lepo sprejeti in dobro pogošče-
ni. Pogovori so bili sproščeni, veseli,
polni dovtipov in huronskega
smeha. Podobno tudi pod kozolč-
kom ob hiši, kjer je gostil veselo dru-
ščino, ki je po kapljicah prihajala,

duhovičila, po kapljicah odhajala in
se prek dneva zvrstila ob njegovih
dobrotah. Bil je dober gostitelj. 
Redno je bil tudi med gosti. Vedrine
mu ni manjkalo. Ni bila vpadljiva in
tudi ne vsiljiva. Izbiral si je sedež pri
kraju, kot da je že v odhajanju. Kar
nekam mudilo se mu je rado. Malo
je pomendral in postopicljal ter
odšel. Takšnega smo sprejemali in
ob tem rekli: Loko je pač Loko. –
Kot da bi že dolgo napovedoval svoj
»zadnji odhod«. 
Gotovo so ga mučile težave, vendar
o njih ni govoril, ni nas z njimi obre-
menjeval, nakazal pa je, da mu stvari
ne gredo v želeno smer, da ga pekli-
jo. Temu nismo namenjali prevelike
pozornosti, verjetno z izgovorom, da
pač vsak zase najbolje ve, kako mu je
ukrepati. V tem pogledu je imel
malo preveč zaprto nrav, kar vemo,
da ni dobro in da se velja kdaj pa
kdaj po moško raz…. Tega pač ni
znal ne zmogel, bil je (pre)blage na-
ture. Ponosen je bil na svoje domače.

Pred nekaj leti je vzorno in z velikim
olajšanjem razrešil zemljiške zadeve
okoli svoje hiše. Pripravil je večji
plato in imel načrte, ki pa jih ni
uspel zagnati v tek.
Obdarjen je bil z rokodelskim talen-
ti, poznal veliko ljudi in imel veliko
ljubezen do strojev. Kolikim je z
njimi pomagal, vedo sami. Zase vem,
da mi je ob delovnih akcijah stal ob
strani. Mojstrsko je tudi položil
hrast, ki bi po naravni poti ogrozil
hišo. Pri meni v Svetem Večeru se je
počutil domače, enako tudi pri
Slavčku pod cesto, kjer smo opravili
marsikateri hou-ruk.
Bila sva sošolca v nekem X razredu
in predaleč je za kak živ spomin. Bil
je eden od mnogih kmečkih fantov,
ki mu je bila šola ob delu na kmetiji
prej breme kot izziv. V cerkvi ob roj-
stni hiši v Brezju se ga bomo 4. fe-
bruarja 2014 lahko pri sv. maši še
enkrat pospominjali.
LOKO: R.I.P.

ars

Aktivnosti društva upokojencev
Zgodilo se je …
V petek, 29. novembra smo izvedli
letošnji planinski izlet v neznano. Ob
8. uri smo se odpeljali iz Šmartna,
bilo nas je samo 13. V Dolskem sta se
nam pridružili še Fani in Jelica, ki sta
bili naši vodički. Z avtobusom smo se
zapeljali do naselja Osredki, nato pa
smo odšli v sončnem vremenu do
naselja Sveta  Trojica, kjer nam je
prijazni domačin odprl cerkev, da
smo si jo lahko ogledali, popeljal nas
je tudi do groba znanega slovenskega
pesnika Daneta Zajca. Ko smo se
vračali, nas je ga. Fani povabila še v
zadružni dom, kjer deluje aktiv žena
Plamen in navdušeni smo bili nad
njegovo dejavnostjo (ročna dela,
kuhanje, izdajanje receptov …). Ob
slovesu smo obljubili, da se bomo
drugo leto udeležili njihovega sejma
in razstave, ki bosta v septembru. Dva
dni pozneje, v nedeljo, 1. decembra
smo prišli na svoj račun ljubitelji
operne glasbe. V mariborski Operi

smo si ogledali najpopularnejšo
Verdijevo opero »AIDO« in uživali
zlasti v množičnih prizorih. Bilo nas
je 26 in navdušeni smo se vračali
domov. V decembru smo izvedli tudi
dva rekreacijska pohoda, in sicer v
Šmartno – Črni Potok – Riharjevec
ter po lušni poti do Svetega večera. V
prvi polovici meseca smo obiskali
naše člane v Domu Tisje, v drugi
polovici pa vse naše bolne in ostarele
člane ter jih skromno obdarili. Sredi
decembra smo povabili na srečanje v
gostišče Krznar vse prostovoljke in
prostovoljce, ki sodelujejo v projektu
»Starejši za starejše«. Zbralo se nas je
vseh 24 prostovoljcev, pregledali smo
poročilo o opravljenem delu v
letošnjem letu in ocenili, da smo bili
kar uspešni. Dogovorili smo se, da
bomo vse starejše od 80 let obiskali v
času praznikov, po novem letu pa
bomo ponovno pričeli z anketiranjem
občanov, ki bodo v tem letu dopolnili
70 let. Prav tako bomo obiskovali

predvsem starejše in tiste, ki ne
morejo več sami od doma. Na ta
način bomo širili mrežo
medsebojnega sodelovanja in
opozarjali na probleme in težave, ki se
pojavljajo pri starejših, predvsem
tistih, ki so sami doma. Sodelovali
bomo v stalni akciji
medgeneracijskega sodelovanja tako
z OŠ Šmartno, kot tudi z ostalimi
organizacijami (RK, Karitas …..), saj
želimo, da bi ljudje starost preživljali
tudi doma prijetno in predvsem
varno. Sekcija Nove Korenine
Primskovo je organizirala božično –
novoletno srečanje v gostišču Fajdiga
v Temenici, ki je lepo uspelo. Od
januarja do konca marca 2014 bomo
imeli uradne ure vsako sredo od 9. do
11. ure dopoldne, ko boste lahko
poravnali članarino in posmrtnino;
prva je še vedno 8EU, druga pa 10
EU.
V letu 2014 vam želimo predvsem
zdravja in da bi se radi tisti, ki vam
zdravje dopušča, udeleževali naših
dejavnosti.

Boris Žužek

Prihod praznikov je v domu oznanila okrasitev prostorov, ki je v prijetnem delu
povezala več generacij. Občutek domačnosti in povezanosti v domu ustvarjajo
okrašene smrekice z jaslicami ter različni ornamenti, ki smo jih ustvarili v
kreativnih delavnicah in skupinah za samopomoč. Druženje z učenci
podružnične šole Dole pri Litiji je bil za stanovalce prijeten uvod v čas zabav in
veselja. Učenci so za stanovalce pripravili pestro paleto dogajanj, ki so postregli
vsem okusom. Harmonikarji so razveselili zbrane z znanimi vižami,  recitacije,
petje in pripovedovanje šal pa so še preostale sestavine v receptu odličnega
vzdušja. V prelepem obdobju veselega decembra smo tudi v domu priredili
tradicionalno novoletno zabavo, ki je bila polna presenečenj. Prostovoljec,
gospod Ljubo Tori je zbranim prebral  času in trenutku primerno ljudsko
pripovedko iz zbirke Zverinice iz Rezije, ki je ustvarila prijeten uvod v zanimiv
večer. Sledil je nastop izjemnega gosta, virtuoza na violončelu, gospoda Tilna
Artača. Na čelu ga je spremljala prijateljica Alja. Gospod Tilen Artač, legenda
Radia Ga – Ga, Ježkov nagrajenec, vrhunski glasbenik ter odličen imitator je s
skladbami in s svojim karakterjem doprinesel k čarobnosti dogodka. Po
slavnostni večerji smo ob zvokih harmonike prostovoljca, gospoda Romana
Jakoša večer zaključili z ognjemetom, petjem in plesom. Prireditev je

DOM TISJE

Praznični december v domu Tisje
Nenehno hitrejši utrip življenja pri marsikateremu izmed nas ustvarja občutek, da čas polzi
skozi naše roke in da nas njegove zahteve odvračajo od resničnega pomena prazničnega
časa. Lučke, ki krasijo naša mesta, domove in smrečice želijo v naših srcih razsvetliti upanje,
dobroto in mir, ki jih z besedo in dejanji širimo med drugimi.

povezovala prostovoljka Romana
Volič Vukadin. Nastop okteta
Valvasor je še eden izmed dogodkov,
ki bo ostal v lepem spominu na leto
2013. S svojim petjem so v dom
vnesli še kako pomemben  košček k
pravemu božičnemu doživetju. Prav
posebno presenečenje nam je
pripravil prostovoljec David
Mahkovic, dijak Srednje zdravstvene
šole iz Zagorja, ki je na božični
predvečer z igranjem na kitaro
popestril predpraznično vzdušje.
Stanovalci in zaposleni so skupaj
zapeli stare božične in novoletne
pesmi. Pesem je dopolnjevala lepoto,
čarobnost prazničnih dni tudi z
obiskom članov Društva upokojencev
in članov Rdečega križa  Jevnica
Kresnice. Za stanovalce so pripravili
zanimiv kulturni program, kjer ni
manjkalo iskrenih stisk rok,
prijateljskega klepeta ter obdarovanj.
S skupnim petjem božično-
novoletnih pesmi so zaključili
druženje v letu 2013 in začrtali pot
prihodnjim srečanjem. Ob zaključku
leta se ozremo nazaj in ocenimo
preteklo obdobje. Ne glede na
težavnost preizkušenj, ki so se
pojavile na naši poti, lahko v novo
leto vstopimo obogateni z novim
znanjem o življenju, o sebi in o
drugih ljudeh, katerih poti so se
bodisi za trenutek, bodisi za vedno
združile z našo potjo. Ob bogastvu
preizkušenj in novih spoznanj se
lahko v novo leto podamo z
zaupanjem in pozitivno
naravnanostjo.

Renata Ozimek, Romana Volič Vukadin

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,

zdaj otožna se nam zdi.

Minilo je leto žalosti odkar si nas zapustil,
naš dragi

STANISLAV JEREB
(1957 - 2012)

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

Vsi njegovi

V SPOMIN

01012014

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate spomin,
bo vedno ostal.

V 84. letu življenja nas je po težki bolezni zapustila
naša draga mama, babica in prababica

ANA PIVEC
rojena Gorišek

(8.4.1929 - 28.10.2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem, za izrečeno sožalje, darovano
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebno lepo se zahvaljujemo Miji, patronažni sestri Tini,
dr. Moniki Mlakar - Agrež, župniku za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni službi KSP Litija,

DU Litija ter Ivanki za ganljiv poslovilni govor. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako
velikem številu pospremili na njeni zadnji zemeljski poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,

spomin je kot cvet,
ki nenehno poganja,

spomin je kot svetloba,
ki dušo obliva,

spomin je ljubezen,
ki v srcih prebiva!

Minilo je 5 let, odkar smo se zadnjič poslovili
od naše drage mami, stare mame, sestre in tašče

ALOJZIJE LUPŠE
(31.1.1944 - 27.1.2009)
iz Šmartnega pri Litiji

Iskrena hvala vsem, ki se ustavljate ob njenem grobu, prinašate rože, prižigate sveče
in jo hranite v lepem spominu.

Vsi njeni

V SPOMIN

04012014

02012014

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.

(T. Pavček)

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

NACETA SLAPNIČARJA
(24.5.1931 - 7.12.2013)

iz Zavrstnika

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se od njega v velikem številu
poslovili in ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku. Hvala za darovano cvetje, sveče, sv. maše in darove

cerkvi. Lepa hvala dr. Pavlu Pajntarju in osebju ZD Litija ter patronažni sestri Sandri. Posebna zahvala g. Vinku
Malovrhu za duhovno oskrbo in besede slovesa pri pogrebni maši, gasilcem PGD Zavrstnik in PGD Štangarske

Poljane, pevcem, Marjanu iz KSP Litija ter nečaku Vinku za ganljive besede ob grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

03012014

Izpred oči izginil je tvoj obraz
in ne sliši več se ljubeči glas.
Stol, prazen zdaj tam stoji,

naš dom je prazen saj tebe ni.
Nihče ne more te nadomestiti,

nikoli te ne bomo nehali ljubiti.
Ob boleči izgubi naše drage sestre, mami in babi

IVANE ŠUŠTAR
(1937 - 2013)

iz Vintarjevca 8

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in vsem, ki ste bili v težkih in bolečih
trenutkih z nami ter nam pomagali. Hvala za stisk rok in izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše.

Hvala tudi vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeno zadnje počivališe.
Posebna zahvala dr. Tanji Ptičar in patronažnima sestrama Tatjani in Tini za obiske na domu,

g. župniku za opravljen obred, pogrebnikom, trobentaču in pevcem za zapete pesmi.

Vsi njeni

ZAHVALA

05012014
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Zidovi, ki so rasli skladno z
možnostmi in zahtevami posameznih
obdobij, so le zunanji znak obstoja
ustanove. Veliko pomembnejše je
tisto, kar se je dogajalo znotraj te
stavbe. Skozi šmarski hram učenosti
je šlo 50 generacij šolarjev, to je
približno 4100 učencev, ki so tu
pridobili osnovno izobrazbo, osvojili
temeljne človeške vrednote in odkrili
mnogotere talente. Šmarska šola že
od nekdaj ni bila le ustanova, ki vzgaja
in posreduje učencem različna znanja.
Vedno je bila središče kulturnega,
športnega in drugega dogajanja v
kraju. Za njeno mesto v okolju so
skrbeli predani učitelji in drugi
delavci šole, ki so vsak na svoj način in
vsak na svojem področju zapustili
neizbrisno sled v minulem času.
Dogajanje ob okrogli obletnici je
doseglo vrhunec v mesecu decembru
z osrednjo slovesnostjo, ki smo jo
pripravili natančno 50 let po otvoritvi
šolske zgradbe, v nedeljo, 22.
decembra. Občinstvo, ki je do
zadnjega kotička napolnilo športno

dvorano, je prisluhnilo sproščenemu
programu, ki je potekal pod naslovom
IZ MAJHNEGA RASTE
VELIKO.  V njem so sodelovali vsi
trije šolski zbori pod vodstvom
Rahele Sinigoj in Selme Gradišek,
otroška folklorna skupina pod
vodstvom Bernarde Smrekar,
Tamburaški orkester Šmartno pod
taktirko Helene Vidic in vokalna
skupina Pavza. Na odru so se zvrstili
še učenci prve triade z otroškimi
igrami, recitatorji ter kot posebno
presenečenje solistki Maja Šturm in
Barbara Lukač Patarčec, učiteljici
naše šoli. Kot se za praznovanje
rojstnega dne spodobi, ni manjkala
niti torta. Oba slavnostna govornika,
ravnatelj Albert Pavli ni župan Milan
Izlakar sta spregovorila o preteklosti
šole, o njeni rasti in razvoju, predvsem
pa o pomenu, ki ga ima za kraj in širše
okolje. Zelo presenečeni smo bili nad
izjemnim številom obiskovalcev.
Zlasti smo bili veseli številnih
nekdanjih učiteljev in drugih delavcev
šole, ki so se zadržali tudi na

OSNOVNA ŠOLA

50-letnica zgradbe Osnovne šole
Leto 2103 je bilo za Osnovno šolo Šmartno posebno leto. Potekalo je v znamenju obeležitev
50-letnice šolske zgradbe. Začetki gradnje stavbe na Pungrtu segajo v leto 1959, njeno
dokončanje pa je čez štiri leta pospešil potres, ki je poškodoval staro šolo do take mere, da v
njej ni bilo več mogoče izvajati pouka. Natanko 22. decembra 1963 je bila slovesna otvoritev
nove, sodobne zgradbe, ki je v 50 letih doživela vrsto dozidav in posodobitev. 

VRTEC

Petelinčkov veseli december
December je mesec pričakovanj ter obdarovanj in veselje ob tem je neizmerljivo.

Zahvala za donacijo vrtcu Ciciban

December v vrtcu Ciciban
Mesec december je bil v vrtcu Ciciban v Šmartnem res vesel. Vsak dan so se odvijale
dejavnosti, ki so popestrile življenje otrok v vrtcu. Otroci so uživali, ko so izdelovali okraske
za jelke in jih okrasili, se veselili, ko so skupaj z vzgojiteljicami pekli piškote in jih postregli
na novoletni čajanki, z zanimanjem so poslušali pravljico, ki jo je pripovedovala knjižničarka
Tatjana in še in še.

Tudi starši otrok so se z idejami,
sredstvi in obiskom vključevali v
aktivnosti, za kar se jim na tem mestu
zahvaljujemo. Mamica Lidija je
otrokom iz večine oddelkov prestavila
navade in običaje ob kitajskem
novem letu. Še posebej veselo in
čarobno pa je bilo v vrtcu Ciciban in v
kraju Šmartno v sredo, 18. 12. 2013,
zvečer. Otroci in starši so z lučkami
osvetlili kraj. Izpred vrtca so se v dolgi
koloni in s svetili v rokah odpravili
proti cerkvi, v novo naselje, do
športnega igrišča pred osnovno šolo.
Med rajanjem, plesom in petjem ob
zvokih žive glasbe so priklicali dedka
Mraza, ki se je pripeljal s kočijo in
konji. Pred tem se je dedek Mraz že

ustavil v vrtcu in tam v praznično
okrašenih igralnicah pustil darila za
oddelke. S seboj pa je za vse otroke
prinesel nekaj sladkega - čokoladne
rezine in nekaj zdravega - mandarine.
Otroci so mu s pomočjo staršev in
vzgojiteljic zapeli nekaj pesmic.
Dedek Mraz in otroci so si nekaj
obljubili: otroci, da bodo še naprej
veseli, zdravi in marljivi, dedek Mraz
pa, da jih bo obiskal tudi naslednje
leto. Ob ritmih lokalne glasbene
skupine Artenigma so se otroci od
dedka Mraza poslovili, se pogreli s
toplim čajem in pokramljali z otroki
in starši iz vseh oddelkov šmarskega
vrtca, tudi iz Kostrevnice in
Primskovega. Vrtec Ciciban se
zahvaljuje vsem sodelujočim na
prireditvi za njihov prispevek k temu,
da je bilo otrokom čarobno, zanimivo
in lepo. Želimo si, da bi takšna
prireditev v kraju postala
tradicionalna, saj se ta poseben dan,
prežet s čustvi, otrokom še posebej
vtisne v spomin. Hkrati je to dobra
priložnost za druženje in
proslavljanje ob uspešnem zaključku
leta.

Srečno, zdravo in uspešno leto 2014
vam želi kolektiv vrtca Šmartno.

Agata Lambergar, Andreja Hribar

Z otroki smo se na jutranjih druženjih ob svečki pogovarjali o čustvih in
občutkih ter vrednotah, ki izžarevajo prijaznost, toplino in prijateljstvo. Del tega
smo vtkali v voščila in voščilnice, ki smo jih ponesli našim malim in velikim

»Najbrž bom živel samo enkrat.
Če zatorej lahko komu izkažem

prijaznost 
ali naredim kakšno dobro delo,

naj to storim sedaj, 
naj ne odlašam ali pozabim,

saj ne bom šel večno po tej poti.« 
(Williama Penna)

Zahvaljujemo se Petrol bencinskemu
servisu Ljubljanska – Marjan Vozel s.
p., za donacijo, s katero ste prispevali
h kakovostnejšemu in pestrejšemu
delu v vrtcu Ciciban Šmartno pri
Litiji.

Mojca Dragar, dipl. def. logoped

prijateljem. Na obisk v vrtec smo
povabili tudi go. Ido Dolšek, da nam
predstavi svoje pomembno delo –
ohranjanje kulturne dediščine naših
prednikov. Če lahko verjamete, so
naši pet letniki z navdušenjem in
naklonjenostjo klepetali  s pisateljico
ter se pomenkovali o njenih delih.
Predstavila nam je svoje knjige: Ko
sem še majhen bil, Kaku se kej narod
rihta in Niti življenja. Kot se za
gostitelje spodobi smo skupaj z gostjo
popili čaj in ji predali zahvalo. Bralna
znamenja, katera smo dobili v dar pa
bodo spomin na naše prijetno in
nepozabno druženje. Ga. Ida še
enkrat hvala. Čas in besede, katere ste
nam to dopoldne namenili, že
utrjujejo temelje, ki jih vestno in
odgovorno postavljava vzgojiteljici
skupine Petelinčkov – Alenka in
Marinka.

Alenka Smuk Dušak

družabnem srečanju po prireditvi, kjer
so obudili spomine na svoja službena
leta in izrekli številne čestitke vsem, ki
so sodelovali pri pripravi prireditev in
razstav ter okrasitvi šole in športne
dvorane. Šola se je ta dan res pokazala
v vsem svojem sijaju. Skupina
učiteljev je poskrbela za celostno
likovno in scensko podobo ter
pričarala zimsko vzdušje, saj smo
zaman čakali sneg, ki je pred 50 leti
polepšal otvoritev šole. V pritličju so
bile v učilnicah na ogled razstave
starih predmetov in tiskanega
gradiva, povezanega z zgodovino šole.
Zbranega je bilo veliko gradiva in ena
od želja za prihodnost je, da bi na šoli
uredili muzejsko učilnico. Predmeti in
knjige, ki pozabljeni ležijo na
zaprašenih policah, slej ko prej
končajo na smetišču, s tem pa odide v
pozabo dragocen del naše preteklosti.
Posebej ponosni smo, da nam je
uspelo zbrati fotografije zaključnih
razredov skoraj vseh generacij, ki so v
zadnjih 50 letih obiskovale šmarsko
šolo. Pravzaprav nam je do celotne
zbirke zmanjkala ena sama samcata
fotografija, in to učencev, ki so se
rodili leta 1960 in končali 8. razred (b
paralelko) leta 1975. Pri nekaterih
generacijah sicer nismo našli slik 8.
razreda, zato smo razstavili tiste iz 7.
ali 6. razreda.  Naključje je hotelo, da
smo lani slavili v Šmartnem še en
jubilej, in sicer 10-letnico delovanja
samostojne občine. Tako smo šolski
obletnici pridružili še občinsko.

Obema smo posvetili zbornik z
naslovom Šmartno in šola skozi čas.
Ko smo se pred dvema letoma začeli
pripravljati na izdajo knjige, si nismo
predstavljali, kako zanimivo, a tudi
zahtevno delo nas čaka. Brskali smo
po šolskih kronikah, iskali druge
pisne vire in slikovno gradivo,
zapisovali ustna pričevanja. Branje in
iskanje se je prelivalo v osupljivo
spoznanje, kakšno izjemno duhovno
bogastvo se skriva v teh ljudeh in
krajih. Ker je bila šola skozi
zgodovino vedno tesno povezana s
krajem, nismo mogli izdvojiti samo
50-letne zgodovine šole, ampak smo
skušali poseči tudi v bolj oddaljeno
preteklost. Pisni viri pričajo, da je bila
šola s svojimi učitelji ves čas gibalo
kulturnega in drugega razvoja
Šmartna in okolice, kar nas mora
navdajati s posebnim ponosom.
Hkrati pa nas zavezuje, da
nadaljujemo bogato tradicijo. Želimo
si, da bi bil zbornik nekakšen učbenik
novim generacijam, tistim, ki v
povsem drugačnih časih gradijo svojo
sedanjost in prihodnost na trdnih
temeljih svojih prednikov. Zato smo
se tudi odločili, da vsem družinam
otrok naše šole poklonimo knjigo in
jih s tem povabimo k branju, obujanju
spominov in razmišljanju. Če
zbornika še nimate ali če bi ga želeli
podariti vašim prijateljem, znancem,
sosedom, ga lahko dobite v tajništvu
šole. Ob obletnici smo izkoristili tudi
moč sodobne informacijske

tehnologije. Na šolski spletni strani se
že od septembra ponuja pogled v 50-
letno šolsko zgodovino. Ob izteku
leta smo dodali še dva filma, enega s
fotografijami iz šolskih kronik in
drugega z dokumentnimi filmskimi
posnetki razvoja šolske zgradbe, med
katerimi je najdragocenejši tisti, ki
prikazuje otvoritev šole in prvi dan v
novih šolskih klopeh. V dejavnostih,
posvečenih 50-letnici šolske zgradbe,
smo sodelovali vsi pedagoški in drugi
delavci šole, v priprave in izvedbo ter
različne aktivnosti so bili vključeni
tudi vsi učenci. Tako lahko rečemo,
da je prav vsakdo doprinesel svoj
delež k uspešni izpeljavi celotnega
projekta. Šola je dobesedno dihala z
obletnico, zato tudi uspeh ni izostal.
Zahvaljujemo se za vse pohvale in
čestitke, ki smo jih prejeli ob tej
priložnosti. Naj se ob koncu
zahvalimo vsem, ki so nam pomagali
pri pripravi in izvedbi zares odmevne
slovesnosti. To so bili: Občina
Šmartno pri Litiji, Sandi Tours,
Trgograd, Prostovoljno gasilsko
društvo Šmartno pri Litiji, Zaitex,
Cvetličarna Tila, Dom Tisje,
Gostilna pri Mačku, Mar papirnica,
Računalniške storitve Hrovatič,
Pinozvok, Avtoprevozništvo Janez
Pirc, Rokometno društvo Herz
Šmartno, Fredi Bučar, Filip Gradišek,
Jaka Keše in ATV-signal Litija.

Danica Sedevčič
Albert Pavli, ravnatelj

Prireditev obeležitve je bila zanimiva,
tekoča, zabavna in ravno prav dolga.
Potrudili so se vsi, otroci, učitelji in
drugi nastopajoči. Enako velja za
zbornik, ki je uspel zajeti veliko poda-
tkov in zanimivih pričevanj. Med ča-
kanjem na začetek sem listal zbornik

Na margino
zbornika ob 50-letnici šmarske šolske
stavbe.

in se ustavil ob seznamu pomembnih
Šmarčanov. Seznam ni predolg, je pa
najmanj za tri prekratek. Najprej
Friderik Pregl, s koreninami na Ustju,
edini Nobelov nagrajenec, ki ga
imamo Slovenci. Vrsto let je bil za-
molčan, ker je bil »premalo pripa-
den«. Spomin na slavne namreč niko-
li ni namenjen njim, temveč mladim,
ki v njih vidijo možno pot in izziv
zase. Manjka Anton Gornik, častni
kanonik. Verjetno nisem edini, ki ga
pogrešam. Pogrešajo ga zagotovo tudi

tisti s seznama v zborniku, ki so nje-
govega stanu in jim je bil pri njihovi
odločitvi neposreden ali posreden
svetilnik. Bil je štiri desetletja osrednji
intelektualec v Šmartnu. Ni se ukla-
njal ne onim pred, ne onim med in ne
onim po vojni. Bil jim je trn v peti ta-
krat in (izgleda) še danes. Preveč po-
končen Slovenec je bil. Ali bi arhitek-
ta Plečnika in škofa Vovka pletle
vidne vezi s Šmartnom brez
Gornika? Kdor želi o tem izvedeti kaj
več, ima sogovornika v gospodu

Cirilu Oražmu na Usnjarski. Končno
je tudi nova šola zrasla na župnijskem
zemljišču v času Antona Gornika.
Gospod je bil široko razgledan.
Mnoge talente je naravnal v šole in
ustanove, katerih sicer ne bi videli niti
od zunaj.Manjka tudi gospodična
Marija Schwaiger, ki je v tandemu z
gospodično Mimico Vozel pospremi-
la generacije in generacije šmarske
mladeži čez prag šole v svet.
Gospodična Marija je bila vsa leta
tudi šmarska hišna učiteljica nemške-

ga jezika. Učečim je odpirala veliko
okno. Obe sta bili zelo strogi in sta
morda prav zato mnogim vtisnili
neizbrisen pečat. Na koncu želim, da
bi bila petdesetletnica in pričujoč
zbornik vodilo in navdih učiteljem in
učencem za nova proučevanja kore-
nin šolstva pri nas. Za to je nadvse
primeren moto v zborniku: »Narod,
ki ne pozna svoje preteklosti, ne more
razumeti sedanjosti in načrtovati pri-
hodnosti«.

Anton Rafael Sinigoj - ars
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Debatni klub Gimnazije Litija
CAMPUS15 YOUTH GATE: Na projektu, ki se je odvijal konec septembra v
Nemčiji blizu Kölna, so sodelovali mladi iz Nemčije, Poljske, Romunije,
Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne gore in Slovenije.
Dogodek je bil namenjen predvsem povečanju sodelovanja med različnimi
nevladnimi organizacijami, omogočanju mladinskih izmenjav med udeleženci,
spoznavanju metod za učinkovito delovanje nevladnih organizacij in grajenju
strpnosti med različnimi narodi. IDAS – International debate academy
Slovenia: 11. debatna akademija, ki jo organizira Za in proti, zavod za kulturo
dialoga, je potekala od 23. 11. do 1. 12. 2013. Prvi del se je odvijal v hotelu Špik
v Kranjski Gori kot klasična študentska debatna akademija. Udeleževali smo se
predavanj o tehnikah debatiranja in vsebini, praktičnih vaj, izbirnih predavanj in
pripravljalnih debat. Udeleženci so prišli iz ZDA, Južne Afrike, Francije,
Nemčije, Venezuele, Kitajske, Kazahstana, Nizozemske, Turčije, Romunije,
Španije, Ukrajine, Poljske in Slovenije. Zadnje tri dni akademije se je odvijal
mednarodni študentski debatni turnir na Fakulteti za upravo v Ljubljani.
Zmagala je ekipa iz ZDA, pet slovenskih ekip v četrtfinalu, dve v polfinalu in
ena v finalu priča o visokem nivoju srednješolske in študentske debate pri nas.

Lučka Guna
Ekskurzija v Gradec pri predmetu Umetnostna zgodovina
V sredo, 13. novembra 2013, smo se v sklopu izbirnega predmeta umetnostna
zgodovina odpravili na enodnevno ekskurzijo v bližnji Gradec.
Čeprav nismo bili deležni niti žarka sonca, je tudi pusto vreme imelo svoj čar, saj
je samemu mestu mu dalo izrazito starinski občutek.  V mestu smo se najprej
povzpeli na osrednji  hrib Schashberg, s katerega je viden celotni Gradec z
okolico.  Na njem je urejena lična turistična razgledna točka, vidni pa so tudi
temelji zgradb, ki so nekoč stale na tem kraju. Sam prostor je večnamenski,
postavljeni oder pa je jasno nakazoval, da se tam po vsej verjetnosti odvijajo
razna kulturna srečanja in druženja. Sledil je ogled rojstne hiše legendarnega
igralca in nekdanjega republikanskega guvernerja Kalifornije –Arnolda
Schwarzeneggerja – ki je v tem okrožju preživel svoje otroštvo. Nato smo se
odpravili proti umetniški galeriji Kunsthaus, kjer smo si ob spremstvu slovenske
vodičke ogledali aktualna umetniška dela, ki so predstavljena na ekstravaganten
in izrazito moderen način. Ogledali smo si še starejši del mesta, saj je Gradec
prava zakladnica bogate renesančne in srednjeveške arhitekture. Mestne oblasti
starinskim delom posvečajo veliko pozornosti, saj so izredno dobro ohranjeni.
To je tudi edini način, da se zaščiti to čudovito zgodovinsko mesto, na katerem
smo svoj historični pečat pustili tudi Slovenci. 

Anže Grčar
Dobrodelnost na Gimnaziji litija
Dijaki 4. c razreda Gimnazije Litija smo spoznali, kako lahko iz malega zraste
veliko. V oktobru 2013 smo se udeležili dobrodelne akcije zbiranja oblek, igrač
in hrane. Odločili smo se, da z majhnim prispevkom, vsak je namreč prispeval le
en evro, pomagamo litijski enoti Slovenske karitas. Zbran denar se je po nakupu
spremenil v dve polni nakupovalni vreči živil s podaljšanim rokom trajanja.
Spoznali smo, da pri dobrodelnosti količina ni pomembna, pomemben je
namen.

Dijaki 4. C
V decembru 2013 smo na šoli izpeljali drugo dobrodelno akcijo v tem šolskem
letu. Zbirali smo obleke, obutev, hrano, posteljnino, brisače, kozmetiko in
igrače. Vzporedno je potekala tudi akcija zbiranja denarja za Mladinski dom
Malči Beličeve. Z zbranim denarjem bomo kupili didaktične igrače in knjige za
otroke iz tega doma. 

Natalija Zver, prof.
Tekmovanje iz naravoslovja 
Na Gimnaziji Litija smo se tudi v tem šolskem letu odločili pomeriti na
vseslovenskem tekmovanju iz naravoslovja, ki ga organizira Zveza za tehnično
kulturo Slovenije. Tekmovanja so se udeležili nekateri dijaki prvih in drugih
letnikov, ki so skušali s svojim znanjem kemije, biologije in fizike doseči čim
boljši rezultat. Najuspešnejši dijaki se bodo uvrstili na državno tekmovanje, s
katerega bodo najboljši odpotovali na olimpijado, ki bo 2014 v Atenah. 

Tomaž Zupan in Aleš Strnad
Dneva odprtih vrat
V torek, 10. decembra in v četrtek, 12. decembra smo na Gimnaziji Litija
ponovno odprli vrata učencem devetega razreda iz litijskih, šmarske zagorskih
in radeške osnovne šole. Za dijake pripravimo različne delavnice, jim razkažemo
šolo, se družimo z njimi in jih spoznavamo ter jim omogočimo pogovore z
našimi dijaki, od katerih lahko dobijo najbolj pristno informacijo o utripu,
vzdušju in načinu dela na naši šoli.

kolektiv Gimnazije Litija
Tekmovanje Bober
Dijaki Gimnazije Litija so v mesecu novembru sodelovali na  mednarodnem
tekmovanju Bober, ki temelji na računalniškem razmišljanju in pismenosti.
Ideja za to tekmovanje se je rodila v Litvi, kjer so ga leta 2004 tudi prvič izvedli.
V Sloveniji je tekmovanje letos potekalo tretjič, tekmovalcev pa je bilo več kot
11.000. Tudi na naši šoli so se ga dijaki udeležili v velikem številu, dosegli so 6
bronastih priznanj, Rok Sonc iz 2.B pa se je s srebrnim priznanjem uspel
uvrstiti na državno tekmovanje.

Betka Burger, prof.
18. Ljubljanski maraton
Dijaki in dijakinje Gimnazije Litija smo se v spremstvu profesorjev odpravili na
18. Ljubljanski maraton, ki se je odvijal 25. in 26. oktobra po cestah in ulicah
Ljubljane. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno in je bilo, z izjemo rahlega vetra,
kot nalašč za tovrstno prireditev. Udeležili smo se t. i. »šolskega maratona« v
dolžini 4,1 kilometra. Štarter je s pokom naznanil začetek teka in vsi smo se
pognali proti cilju. Medtem ko so najhitrejši tekači v dobrih 12 minutah s
tekom že opravili, smo mi še vedno odštevali metre do cilja, saj smo tekmovanje
vzeli bolj za zabavo in zdravju koristno dejavnost, po načelu: pomembno je
sodelovati. Blaž Kreže

Iz Gimnazije Litija

Da, poudariti smo želeli zaupanje v
vsebine našega življenja, ki prinašajo
neko posebno vedrost, modrost,
krepitev medčloveških odnosov.
Želeli smo se odmakniti od ozkih,
sebičnih in zavrtih vsebin. Gledali

Domen Pirc se je z juniorsko
reprezentanco udeležil
pripravljalnega turnirja v borbah,
Park pokal v Nemčiji. To je eno
večjih tekmovanj, ki se organizirajo v
tem delu Evrope. Domen je po dveh
prepričljivih zmagah, tretjo borbo
izgubil z nemškim borcem in na
koncu osvojil zasluženo tretje mesto.
Domov je kljub osvojeni medalji,
odšel z malo grenkim priokusom, saj
je v zadnji borbi izkusil pristransko
sojenje ter naklonjenost sodnikov
nemškim borcem. Za piko na i je iz
te borbe odnesel ponovni zlom
dlančnice, katere zlom je že utrpel v
spomladanskem delu sezone. Zaradi
prihajajočih pomembnih tekem, si
Domen noče in ne more privoščiti
počitka, zato je s svojo vztrajnostjo
kmalu po poškodbi začel s treningi. 

Janja Repina

smo v preteklost in iskali, kaj se lahko
naučimo iz nje. Srečevali smo se z
ljudmi, ki ponujajo roke in srce. V
knjižnici se je bralo, igralo, prepevalo,
risalo, slikalo – ustvarjalo – celo
plesalo. Gradili so se pravljični
svetovi, odpirala so se vrata domišljiji,
radi smo se poklonili umetnikom in
umetnicam. Vsakokrat ni bilo vse
všeč vsem – včasih je kdo rekel kaj
preveč, včasih premalo – včasih
nekaterih sploh ni bilo. Včasih bi
nekateri radi veliko več, kot uspemo
ponuditi, a vedno se trudimo, da
ponujamo priložnosti. Knjižnica
priložnosti išče skupaj z vami, ki nas
obiskujete, ki nas potrebujete in želite
ob svoji strani. Smo veliko več, kot
hranitelji gradiva. Ne le da učimo,
dajemo informacije in širimo kulturo
– pri nas se zrcali vse, kar nas obdaja.
Težko je reči, kaj vse nismo počeli v
minulem letu – pa nam ni bilo težko
– želeli bi si tako nadaljevati…

Zato knjižnica potrebuje možnosti in
priložnosti.
Naši ustanovitelji (Občina Litija in
Občina Šmartno pri Litiji) menijo,
da si jih zaslužimo, za nas to pomeni
potrditev zaupanja in predanost naši
viziji, ki ostaja nespremenjena, a kljub
temu zelo aktualna tudi v prihodnje:
Knjižnica naj ostane dostopna vsem
prebivalcem, podpira naj raznolikost
okusov uporabnikov in se zavzema za
odličnost svojih storitev. Za dosego
teh ciljev si bo prizadevala z
družbeno motiviranimi in lojalnimi
zaposlenimi, ki za svoje okolje želijo
in pričakujejo največ.   Želimo si, da
bi štirinajstico prehodili z
razsvetljeno, živahno, dobro založeno,
odzivno in toplo knjižnico. Smo
majhna knjižnica, ki si želi posebne
veličine: zadovoljnih uporabnikov in
članov.

Andreja Štuhec

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Prehod s
trinajstice
Menda si je kar nekaj ljudi oddahnilo, ko
smo na koledarjih obrnili liste s trinajstico.
Kljub težavnemu letu, ki je bilo polno
preizkušenj, se je v knjižnici veliko
dogajalo. Predvsem smo želeli s
povezovanjem pomembnih lokalnih
trenutkov doseči neko stanje duha
obiskovalcev kulturnih prireditev, ki bi mu
lahko rekli optimistično.

TEAKWONDO

Park pokal - Nemčija

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Zasavski večer v februarju
V mesecu kulture bosta Knjižnico
Litija obiskala zasavska umetnika, ki
sta vsak na svojem področju zelo
uspešna. Novinar in pisatelj, Roman
Rozina bo predstavil svoja leposlovna
dela, doslej je izdal kopico vodnikov,
zbornikov, katalogov, z leposlovjem
pa se ukvarja zadnjih nekaj let. 2008
je izšel njegov prvenec Štiri
Sneguljčice in palček, 2010 je sledil
drugi roman, Galerija na izviru
Sončne ulice. Istega leta je izšla tudi
daljša zgodba Relativnosten triptih z
vrtnico. Kratke zgodbe, zbrane pod
naslovom Šumijo besede domače so
izšle 2011, slednji roman, Štirje v

vrsti, pa je izšel 2012. Literarni večer
pa bo tudi likovno obarvan, saj bo
svoja dela predstavil Jože Ovnik-
Joco, ki  ustvarja v različnih tehnikah,
z risbo je pronicljiv opazovalec
prostora in časa, njegovi rudarski
motivi, vključno s Perkmandeljcem
pa so enkratni, ne samo v slovenskem
prostoru, tudi širše. Oba umetnika
bosta v Knjižnico Litija prišla 11. 2.
2014, ob 19. uri. 

Aleksandra Mavretič

Joco Ovnik - Savski most

TEAKWONDO

Park Ivančna Gorica 2013

Na nedeljo, 1. decembra 2013, je sosednji klub iz Ivančne Gorice prvič
organiziral odprto prvenstvo, podobno našemu, ki ga že tradicionalno
organiziramo v mesecu marcu. To je bila dobra prilika, da naš klub popelje v
borbe tudi nekaj manj izkušenih borcev, da pridobijo izkušnje za naslednja
tekmovanja. V Ivančni Gorici je sodelovalo 31 klubov iz 5 evropskih držav.
Taekwondo klub Šmartno - Litija je zastopalo 14 borcev. Tekmovanja sta se
udeležila tudi naše dva reprezentanta Domen in Tadej Pirc.

REZULTATI:
2. MESTO:
Tadej Pirc
Nika Šircelj
Domen Pirc
Matic Špajzer

3. MESTO:
Lovro Perme
Tia Siles
Zala Rozina
Aleksandra Rozina
Sara Rozina

Tekmovali so še:
Matevž Smrekar
Domen Harb
Nuša Harb
Pia Smrekar
Leon Hvala

Janja Repina

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

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. JANUARJA 2014

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

Ekipa rokometašic z delom svojih navijačic in navijačev v Beogradu

7. decembra se je v Dvorani Pungrt
igrala zadnja domača tekma v letu
2013. Nasproti je stala ekipa RK
Grosuplje, ki jo vodi nam dobro znani
Karlo Špende. Tekma se je začela
izenačeno, takšen je bil tudi celoten
prvi polčas, čeprav so imeli večkrat
prednost gostje iz Grosuplja. V dru -
gem delu so že na začetku polčasa
domači naredili delni izid 7:0 in
povedli z 22:17. Gostje se niso pre dali
ter so z agresivno obrambo prestregli

nekaj žog in uspeli izenačiti na 26:26.
Aleš Šmejc je z dvema zadetkoma
priboril vodstvo z 28:26, gostje so
znižali ter imeli celo možnost za
izenačenje, vendar je Šmarska
obramba zdržala. Končni rezultat
28:27, najboljši domači igralec pa
kapetan Aleš Šmejc z 11 zadetki.
Zadnja tekma jesenskega dela se je
teden kasneje igrala v Dobovi, kjer se
je odvijal derbi 11. kroga. Ekipa
Šmartna je ponovno nastopila brez

Dejana Bergleza. Tekma se je začela
izenačeno, pri naši ekipi pa težave že
v šesti minuti, ko si je poškodoval
koleno Aljaž Sadar. V prvem polčasu
so domačini igrali bolje ter polčas
dobili s štirimi zadetki razlike.
Šmarska ekipa se ni predala, v dru -
gem delu so poizkušali uloviti do -
mačine, vendar je za to zmanjkalo
nekaj sreče. Na koncu zmaga domače
ekipe z rezultatom 30:27, najboljši
strelec pri RD Herz Šmartnu pa Aleš
Šmejc z 9 zadetki. Mesec januar bo
za člansko ekipo brez uradnih tekem,
planira se štiri do pet pripravljalnih
tekem. Prva uradna tekma se bo
odigrala 8. februarja 2014, ko bo na
sporedu tekma na Igu proti ŠD
Mokerc - IG. Prvi del tekmovanja so
končale tudi vse naše mlajše selekcije.
Mladinci se žal niso uvrstili v na -
daljne tekmovanje, saj so v 2. DRL –
vzhod končali predtekmovanje na 5.
mestu. V polfinalno ligo so se uvrstili
kadeti (1997/98), starejši dečki A
(1999) in mlajši dečki B (2002).
Tekmovali so v predtekmovalnih

skupinah JUG. Vse tri ekipe so
osvojile 1. mesto v svojih kategorijah,
mlajši dečki B in starejši dečki A so
dosegli maksimalno število točk, ka -
deti pa so oddali le eno točko nas -
prot nikom ter predtekmovanje kon -
čali tudi brez poraza. Mlajši dečki A
(2001) so predtekmovanje končali na
3. mestu in jih čaka še kvalifikacijski
turnir za napredovanje v polfinalno
ligo. Poleg uradnih tekem sta se dve
ekipi RD Herz Šmartno, kadetska in
kombinirana (starejši-mlajši dečki;
letnik 2000/2001), nastopili na
zanimivem mednarodnem novolet -
nem turnirju v Beogradu. Na pot so
se odpravili 26. decembra skupaj z
nekaterimi starši. Vzdušje je bilo že
na poti zelo dobro. Kadetska ekipa je
nastopala v katergoriji letnikov 1996
in na koncu osvojila odlično 2. mesto.
V finalu so bili boljši domačini RK
Rukobel Beograd z 21:20, na poti do
finala pa so nanizali štiri zmage.
Dodatno priznanje za dobre igre sta
dobila Andraž Justin, ki je postal
MVP turnirja ter najboljši igralec v

kategoriji letnika 1996 ter Tom
Virant, ki je bil najboljši vratar v
kategoriji letika 1996. Ekipa letnik
2000/2001 je prvi dan odigrala malo
slabše, ter izgubila vse tri tekme v
skupini. V razigravanju pa je nato
premagala Mitol Sežano in Ribnico
Riko hiše ter na koncu osvojila
končno 13. mesto. Čestitke vsem
igralcem, strokovnemu vodstvu na
čelu s trenerjem Primožem Cenkar -
jem in trenerko Pegi Berce ter
staršem za dobro izpeljan turnir v
Beogradu. Hvala tudi vsem članom
ŽRD Litija za pomoč pri navijanju
za naše fante. Vse bralce tudi vabimo,
da si ogledate našo novo internetno
stran: www.rdherzsmartno.si, našo
Facebook stran:
www.facebook.com/Rokomet.Smartno
in Twitter stran:
http://twitter.com/#!/rdsmartnoherz,
kjer lahko spremljate veliko zani -
mivih novičk, fotografij ipd. 

Aleš Hauptman

ROKOMETNO DRUŠTVO 

V decembru zmaga in poraz,
kadetska ekipa 2. v Beogradu
V zadnjem mesecu leta 2013 je članska ekipa v 1.B državni rokometni ligi odigrala dve tekmi
ter dosegla zmago in poraz. Po poškodbi se je ekipi pridružil kapetan Aleš Šmejc, medtem ko
Dejan Berglez še ni nared za tekme. Žal si je na tekmi v Dobovi resneje poškodoval koleno
Aljaž Sadar, ki bo iz igrišč odsoten dlje časa. Tako ima trener Jaka Keše še dodatne skrbi v
nadaljevanju sezone, še več pa bodo dobivali priložnost tudi mlajši igralci.

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Udeležile smo se mednarodnega
rokometnega turnirja v Beogradu
Ko vas je večina uživala v prazničnih dobrotah in si čas krajšala z gledanjem televizije, smo
se rokometašice Ženskega rokometnega društva Litija zabavale na drugačen način, tako kot
najbolje znamo – ob igranju rokometa; 26. decembra 2013 smo se namreč v zgodnjih
jutranjih urah odpravile na mednarodni rokometni turnir v Beograd.

Pot je hitro minila ob gledanju Harryja Potterja in petju pesmi znanih
balkanskih div – Severine, Cece in Nede Ukraden. Ob prihodu v Beograd smo
si najprej  ogledale nekaj beograjskih znamenitosti, nato pa se izmučene od
vožnje odpravile v hotel, kjer smo pojedle večerjo, padle v posteljo in v trenutku
zaspale. Naslednji dan nas je ob 7.15 čakala jutranja telovadba, zajtrk in ob 11.
40 so deklice letnika 2000/2001 že odigrale prvo tekmo proti domačemu klubu
iz Beograda ter jo dobile z razliko 3 golov. Druga tekma je bila veliko bolj
sproščena, saj so naše punce povsem nadvladale nasprotno ekipo, rokometni
klub Jabuka. Dekleta so ves čas igrale izredno borbeno, ne bi pa jim uspelo brez
"osmega" igralca - kadetinj in staršev, ki so jih ves bučno podpirali s tribun.
Kadetinje smo imele večerno tekmo proti rokometnemu klubu Knjaz Miloš.
Prvi polčas tekme je bil dokaj izenačen, v drugem pa smo stvari postavile na
svoje mesto in ob glasni podpori s tribun tekmo dobile z izidom 7:14. V isti
dvorani smo igralke in starši bučno navijali še za ekipo fantov RD Herz
Šmartno. Drugi dan turnirja je vsaka ekipa igrala v svoji dvorani - starejše
deklice so premagale ekipo RK Ptuj, kadetinje smo žal izgubile proti ekipi
Voždovac, naše najmlajše, deklice letnik 2002 in mlajše pa so dobile prijateljsko
tekmo proti domačinkam iz Beograda. Kadetinje smo zvečer odigrale tekmo
proti RK Krim, ki bi nas popeljala v finale, a smo jo na žalost, kljub močni
podpori s tribun, izgubile. Zadnji dan smo tekmo za tretje mesto proti domači
ekipi Crvena zvezda najprej odigrale kadetinje, a jo, kljub borbeni igri, izgubile,
tako da smo se uvrstile na končno četrto mesto, za prvo mesto v kategoriji
deklic 2000/2001 pa so se naša hrabra dekleta pomerila z RK Krim. Kljub
močnemu navijanju in odlični igri, ki so jo prikazala dekleta, so bile nasprotnice
na koncu boljše, vseeno pa so punce osvojile odlično 2. mesto na turnirju. Blažka
Hauptman je dobila pokal za najboljšega asistenta, celotna naša ekipa pa pokal
za najštevilčnejšo ekipo na turnirju. Rokometašice smo bile nad udeležbo na
turnirju več kot navdušene in iskreno upamo, da bomo kaj podobnega lahko
kmalu ponovili, saj smo se kot klub močno povezale, stkale trdna prijateljstva in
preživele čudovite štiri dni v družbi TISTEGA, ki ga imamo najraje –
ROKOMETA! ;) Petra Komat

PLANINSKO DRUŠTVO

Utrinki s pohoda na Tisje

Med najbolj vztrajnimi udeleženci pohoda so vsa leta tudi člani planinske sekcije DU. Vodja sekcije Stane
Jerebič jih je na tokratnem pohodu naštel kar 62.

Udeležba na 33. spominskem planinskem pohodu na Tisje je bila zelo dobra. Startnino je poravnalo 225
pohodnikov, vseh udeležencev pohoda pa je bilo najmanj enkrat več. Pogoji za pohod so bili idealni, snega
še ni bilo, tla pa so bila pomrznjena, zato si pohodniki niti čevljev niso umazali. 

Žal so tokrat delo imeli tudi gorski reševalci, ki so sicer vedno prisotni na pohodu. Starejša udeleženka iz
Celja si ne na poti iz Kostrevnice proti Bogenšperku zlomila nogo, gorski reševalci pa so jo prenesli do
kraja, kjer jo je lahko prevzelo reševalno vozilo. 

V kulturnem programu so nastopili učenci
podružnične osnovne šole iz Kostrevnice
pod vodstvom učiteljic Marjane Poglajen,
Jerneje Fortuna in Darje Gorše.

Za uspešno izvedbo pohoda je skrbela že utečena
ekipa pod vodstvom Petra Rutarja. 

Borut Vukovič

KLUB MALEGA NOGOMETA FC LITIJA

31. let tradicije
in ponosa
V zadnji tekmovalni sezoni je Klub
malega nogometa FC Litija uvdel
članske izkaznice, ki poleg brez -
plačnih ogledov domačih in med -
narodnih tekem, ponujajo še mnogo
več. Članstvo v klubu zagotavlja
mnoge ugodnosti, tako v obliki
praktičnih nagrad na tekmah ali
tekmovanjih kot tudi popustov pri
nakupu izdelkov ali storitev v
določenih podjetjih in trgovinah.
Leta 2012 je klub obeležil 30 let
delovanja, v športni sezoni 2012/13
pa osvojil že 10. naslov državnega
prvaka v članski konkurenci. Članska
ekipa je že več let uspešna na
mednarodnem parketu in trenutno
zaseda 6. mesto v Evropi takoj za
slovitimi ekipami kot sta denimo tudi
ruski Dinamo in španska Barcelona.
Tekma s slednjo v elitnem delu
UEFA Futsal Cupa pa predstavlja
vrhunec klubskega delovanja. Klub
posveča veliko pozornosti tudi
mladim selekcijam, ki prav tako
dosegajo vrhunske rezultate v
Sloveniji. Zaradi uspehov in kva-
litetnega dela redno gostujejo na
mnogih mednarodnih turnirjih v
Evropi. FC Litija vabi, da se
pridružite »modro-beli tradiciji in
ponosu«, saj vas ob prihodu čakajo
ugodnosti, ki jih lahko izkoristite.
Vsak nov član ob vpisu prejme kapo
FC Litija (v prodaji pa so tudi novi
klubski šali), kasneje pa bo lahko
koristil popuste pri nakupu klubskih
športnih rekvizitov, imel prost vstop
na vse domače tekme državnega
prvenstva in tekme Play Offa (redna
cena vstopnic za vse tekme bo 2 €),
sodeloval v nagradnih igrah na
prvenstvenih tekmah ter koristil
ugodnosti pri nakupih izdelkov ali
storitev podjetij, ki bodo sodelovala s
FC Litija (popusti, akcije…). Pridru-
ženi član lahko postane vsak, ki to
želi, ob včlanitvi izpolni vpisni list in
plača članarino. Obvezna je slika.
Letna članarina znaša 20 €, za mlade
do 18. leta pa 15 €. Članarina se
plačuje za tekočo tekmovalno sezono,
letošnja velja do konca junija 2014.
Vsi pridruženi člani boste lahko s
člansko izkaznico koristili dogo-
vorjene ugodnosti. Če bi kdo želel v
klubu tudi pomagati, bodo tega še
bolj veseli. Podrobnosti so objavljene
na uradnem naslovu www.fclitija.si,
veseli pa bodo tudi elektronskega
sporočila na clan@fclitija.si.

Rudi Bregar


