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KONCERT

Božični koncert Cum anima
Na god prvega cerkvenega mučenca sv. Štefana 26. decembra, so člani zbora Cum anima v
šmarski cerkvi izvedli Božični koncert skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji iz šmarske župnije.

V dneh, ko mnogokrat vse preveč hitimo in ob tem mislimo samo na material-
ne stvari, pogosto pozabljamo kaj nam sporoča božič in Jezus v jaslicah. Lepoto
večera in pridih nebeškega, so nam ta večer pričarali člani zbora Cum anima.
Letos so k sodelovanju povabili tudi domače glasbene prijatelje: organistko
Urško Vidic, tenorista Rajka Meserka in baritonista Darka Vidica. Lepota in
mogočnost glasov, izbrane pesmi in njihova sporočila, so nas obiskovalce, ki smo
zapolnili šmarsko cerkev, vzdramila za vso veličino in lepoto božičnih dni.
Navkljub bogatim in radostnim trenutkom, so bili tudi trenutki slovesa in zače-
tek novih izzivov.
Po sedemletnem obdobju se je od vodenja zbora poslovila Monika Fele; v času
njenega zelo uspešnega in cenjenega dela, je zbor dosegel ne malo zavidljivih
uspehov v glasbenem prostoru. Monika se je tako odločila in izbrala možnost
nadaljnjega študija v Ljubljani. Za vse storjeno delo so se ji zahvalili: domači
župnik Janez Kvaternik, šmarski župan Rajko Meserko, zborovodja Rudi Vidic,
tople besede pa so Moniki namenili tudi člani Cum anime.
»Sveta noč«, je ena do pesmi brez katere si božiča enostavno ne moremo priča-
rati; in z njo smo tudi zaključili koncert. Moniki in Cum animi smo pri nadalj-
njem opravljanju svojega poslanstva zaželeli vse dobro tudi po koncertu pred
šmarsko mežnarijo.

Uroš Pušnik

Šmarski tamburaši na štefanovo
Tradicija je že, da na god prvega cerkvenega mučenca sv. Štefana 26.decembra, v  Šmart-
nem igrajo ob 10. uri pri sv. maši šmarski tamburaši.

Z adventnim vzdušjem, ki nas je vpeljalo v samo praznovanje božiča, so nam na
svojstven način z lepimi in milimi božičnimi melodijami pričarali lepoto božiča
tudi domači tamburaši. Z nežnimi in znanimi božičnimi melodijami so nam
polepšali sv. mašo, ki jo je vodil g. Vinko Malovrh. Ob tej priliki se je tambura-
šem tudi zahvalil v imenu Šmarske župnije tako za njihov prispevek k lepšanju
bogoslužja, kakor tudi za širjenje prepoznavnosti naših krajev. Vsem se mnogo-
krat preveč mudi, posebej še ob koncu leta, ko včasih vse preveč mislimo na ma-
terialne stvari, ob tem pa pozabljamo na tisto preprosto sporočilo, ki nam ga
sporoča božič, in novorojeni v jaslicah. Tudi takšno srečanje je priložnost, da se
malce ustavimo, spregovorimo drug z drugim, si voščimo za praznike, predvsem
pa, da smo ljudje.

Miklavž tudi v
Šmartnem
Tudi letos je otroke Šmarske župnije obi-
skal sv. Miklavž. Na predvečer njegovega
godu se je popoldan ustavil tudi v šmar-
skem kulturnem domu.

Z prisrčno igro so otroke in obisko-
valce presenetili najprej naši najmlajši
iz skupine Žvrgolevčki s pesmijo in
igro. Za konec pa se je za kratek čas v
naši sredi ustavil še sv. Miklavž, v
spremstvu parkeljnov in angelčkov.
Pohvalil je otroke, ker so bili pridni v
zadnjem letu, jim položil na srce naj
bo tako še naprej, ter dal obljubo, da
se čez leto ponovno vrne. Ob zaključ-
ku njegovega obiska pa obdaril vsake-
ga otroka. Nič koliko iskrivih otro-
ških oči, prisrčnih zahval, ter otroških
nasmehov ob prejemu daril je bil ta
večer deležen sv. Miklavž. Kljub
vsemu pa gre zahvala ob pomoč pri
izvedbi večera tudi Prosvetnemu dru-
štvu Šmartno, občini in župniji
Šmartno pri Litiji ter  vsem, ki so pri-
spevali za miklavžev koš. Verjamem,
da se Miklavž vrne tudi prihodnje
leto, saj imamo toliko pridnih otrok.

Spominska slovesnost na Tisju
V sredo, 24 decembra, je bila na Tisju spominska slovesnost v spomin na dogodke pred 73
leti, ki so se zgodili prav pred božičnimi prazniki leta 1941. (Strani 3)

Društvo za razvoj podeželja  LAZ  vas vabi na zanimivo in poučno brezplačno predavanje:

STEBRI ZDRAVJA
ZA URAVNOTEŽEN ŽIVLJENJSKI SLOG,
ki bo v četrtek, 22.1.2015, ob 17. uri,
v gostilni Pustov mlin.
Predavanje bo vodila ga. Karla Klander, nutricistka in svetovalka za prehrano.

Na predavanju bomo osvetlili najpomembnejše dejavnike zdravega življenja, ki nam pomagajo k uravnoteženemu življenjskemu
slogu, ter posledično dobremu počutju in dolgoživosti.  Poudarek bo na zdravi prehrani kot uravnoteženi rešitvi, ki je uresničljiva
na dolgi rok ter nudi trajno zadovoljstvo in ne samo kratkoročnih učinkov.
Na predavanju bomo osvetlili tudi pomen redne telesne aktivnosti, sproščanja, spanja, idr. 

Delavnico organizira Društvo za razvoj LAZ in je ob finančni podpori Občine Šmartno brezplačna.
Zaradi  organizacije prosimo za prijave na tel.: 070 303 321 ali e-mail drustvo.laz@gmail.com
Vzemite si čas in prisluhnite nasvetom, da boste znali negovati vaše zdravje - vaše največje bogastvo.
Več o programu predavanj in delavnic si preberite na: www.laz.si

RDEČI KRIŽ

Aids
Vsako leto 1. decembra obeležujemo
Svetovni dan aidsa, ki ga je Svetovna zdrav-
stvena organizacija prvič razglasila leta
1988 in vse odtlej je to pomemben medna-
rodni dan, ki ga usklajeno obeležujemo po
vsem svetu.

V obdobju 2010–2015 je osrednje
geslo globalne kampanje »Proti ničli -
nič novih okužb, nič diskriminacije,
nič umrlih zaradi aidsa«. Območno
združenje Rdečega križa Litija že
vrsto let sodeluje z Gimnazijo Litija,
tako da smo v ponedeljek, 1. decem-
bra – ob svetovnem dnevu boja proti
aidsu postavili  stojnico v Gimnaziji
Litija, in tako s preventivnim in
zdravstveno vzgojnim programom se-
znanjali  dijake o nevarnostih AIDS-a
in drugih nalezljivih boleznih.
Razdeljevali smo jim zloženke, pent-
ljice in kondome. 

Zabavni tečaj španskega jezika torek 13.1. 17.00 MC Litija

Ura pravljic torek 13.1. 18.00 Knjižnica Litija

Pogovor o kriminalkah torek 13.1. 19.00 Knjižnica Litija

gost: Tone Frelih, dramaturg, režiser, pisatelj kriminalk

Potopisno predavanje Benin sreda 14.1. 18.00 MC Litija

Maja Drobne

Diy – naredi sam; kvačkanje četrtek 15.1. 17.00 MC Litija

Ura pravljic četrtek 15.1. 18.00 Knjižnica Šmartno

Odprta vrata zaposlitvene pisarne ponedeljek 19.1. 15.00 – 20.00 MC Litija

Zabavni tečaj španskega jezika torek 20.1. 17.00 MC Litija

Potopisno predavanje Indonezija torek 20.1. 19.00 Knjižnica Litija

Matej Košir 

Abonma: Čista norišnica – Špas teater četrtek 22.1. 19.30 Kulturni center Litija

Odprta vrata zaposlitvene pisarne ponedeljek 26.1. 15.00 – 20.00 MC Litija

Kako napisati dobro motivacijsko pismo - delavnica ponedeljek 26.1. 18.00 MC Litija

Zabavni tečaj španskega jezika torek 27.1. 17.00 MC Litija

Ura pravljic torek 27.1. 18.00 Knjižnica Litija

Domovinski večer - gost Igor Pirkovič četrtek 27.1. 19.00 Knjižnica Šmartno

predstavitev pesniške zbirke Slovenska pesem

Ura pravljic četrtek 29. 1. 16.00 Knjižnica Gabrovka

Ura pravljic četrtek 29. 1. 18.00 Knjižnica Šmartno

Otroška matineja: Kje je čarobna palčka sobota 30.1. 10.00 Kulturni center Litija

čarodej Roman Frelih



Skupaj za 
čisto Savo

V občinah Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje 
ob Savi in Radeče bomo s pomočjo 
sredstev iz Kohezijskega sklada EU v 
okviru skupnega projekta »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v porečju srednje 
Save - II. Faza« uredili odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod v porečju srednje 
Save in s tem izboljšali kakovost reke 
Save. Letošnje leto je bilo leto intenzivne 
gradnje in z veseljem sporočamo, da dela 

na projektih dobro tečejo. Ponekod so dela 
že zaključena ali v zaključni fazi, začenja se 
poskusno obratovanje na čistilnih napravah 
v Radečah, Zagorju in Litiji posamezni 
vodi se povezujejo in ureditev odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda dobiva končno 
podobo. Dela bodo v celoti zaključena do 
konca leta 2015.

Več na: www.cista-sava.si.

Voda včasih t	e mirno in počasi, drugič hitro in poskočno.  
Včasih je gladina mirna, včasih jo kaj skali.  
Vselej pa je voda navdih in ključ življenja.

Naj vam novo l)o nalije zdravja, sr	e in zadovoljstva.

Sr	no 2015!
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),

Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 (Ur.l. RS, št. 98/14) in 4. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti

v Občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 16/12)

Javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
v letu 2015

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje
programov na področju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki:

- imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji
- imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih
- da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za 

prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2015 je predvideno za naslednja področja kulturnih 
dejavnosti:

- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
- plesna in folklorna dejavnost,
- gledališka in lutkovna dejavnost
- likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,
- literarna dejavnost.

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in redne lju
biteljske dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 20.500,00 EUR.

6. Projekti in programi se bodo ocenjevali skladno z Pravilnikom o sofinanciranju 
programov in projektov ljubiteljske kulture dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
(Ur.l. RS, št. 16/12; http://www.smartno-litija.si/pravilniki/2012/pravilnik-ljubiteljska-kultura-
2012), ki je priloga razpisni dokumentaciji

7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

8. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji 
do 10.2.2015. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – raz-
pis Kultura 2015«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog,
priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
- oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljene in
- nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za 

dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

9. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpira-
nje ponudb ne bo javno.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri
Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5,
tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Številka: 611-001/2015
Datum: 2.1.2015

Župan občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko 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 2015

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06- ZEN, 45/08- ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US

in 40/12-ZUJF), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14),

v zadevi  javnega razpisa št. 361-2/2014-2, za oddajo neprofitnih stanovanj v najem,

objavljaprednostno listo 
upravičencev za najem
neprofitnih stanovanj

v občini Šmartno pri Litiji

Zap. št.: Upravičenec: Št. točk:
1. EMIN KARALIĆ 290
2. KLAVDIJA TOMAŽIČ 260
3. KLEMEN KAHNE 230
4. IRENA DOLINŠEK 200
5. JAHIR BEGAJ 180

Število oddanih neprofitnih stanovanj bo odvisno od števila spraznjenih ali na novo pridoblje-
nih neprofitnih stanovanj, ki bodo na razpolago v letu 2015. Stanovanja se bodo upravičencem
dodeljevala postopoma po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve na prednostni listi, odvisno od
števila članov gospodinjstva in velikosti sproščenih stanovanj (primerna velikost skladno s
Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem). Upravičenec, ki bo izbran za najem-
nika, bo pozvan k sklenitvi najemne pogodbe s strani najemodajalca. V primeru, da se upraviče-
nec na ponoven poziv najemodajalca k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se ga črta iz
seznama upravičencev, ki jim bodo dodeljena stanovanja. 

Veljavnost seznama oz. prednostne liste je 31.12.2015. 

Številka: 361-2/2014-17
Datum: 22.12.2014

Občina Šmartno pri Litiji
Župan

Rajko Meserko l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Spoštovane občanke in občani,
Slovenke in Slovenci,
dragi sonarodnjaki.

Naj vam v letu 2015 zaželim vse naj-
lepše in najboljše, pred vsem zdravja,
medsebojnega razumevanja, domo-
ljubja in osebne sreče.  Da bi bilo to
leto, ki prihaja, za vsakega od nas
nekaj posebnega. Da bi bilo prelom-
no v medsebojnem razumevanju in
spoštovanju različnosti, naše skupne
slovenske zgodovine, prelomno tudi
v iskanju skupnega jezika za napre-
dek naše države in da bi bil edini cilj
delati zgolj za skupno dobro vseh
Slovencev. 
Spoštujmo vrednote s katerimi so se
naši predniki skozi zgodovino, skozi
različna, tudi zelo težka obdobja in
politične sisteme, trudili in obdržali
slovenski narod ter ustvarjali pogoje
za deželo, ki jo imamo danes. Te
vrednote in vrednote slovenske osa-
mosvojitve so temelj za nadaljevanje
našega obstoja in razvoja. Le tako
bomo lahko v celoti uresničili  zgolj
sanje naših dedov in babic po samo-
stojni neodvisni Sloveniji, ki smo si
jo nedavno tega izborili z močno
voljo in enotnostjo. Danes nam
manjka enotnosti, ker je nedemokra-
tičen enoumni zastraševalni sistem
bližnje polpretekle zgodovine pustil
na ljudeh težke posledice, ki se žal
prenašajo še na mlajše rodove.
Če so se uspešno ozdravili ostali
podobno uničeni vzhodno evropski
narodi, ni razlogov, da se ne bi tudi
mi. Očitno potrebujemo nekaj več
časa. Napredek je že opazen. V
Združenju za vrednote slovenske
osamosvojitve se, in se bomo v tem
letu še bolj trudili, da se Slovenci za-
vemo svojih korenin in vrednot, s
katerimi smo se prebijali skozi zgo-
dovino do ključnega trenutka za naš
narodni obstoj, to je ustanovitve la-
stne države. Vrednote na katerih je
nastala samostojna neodvisna
Slovenija moramo skrbno negovati
in gojiti. So edini temelj za uspešno
rast in graditev naše identitete. 
Spoštujmo in radi imejmo Slovenijo,
na prvem mestu pa tudi sami sebe in
druge.
S spoštovanjem, dobro mislijo in
iskrenimi lepimi željami v letu 2015!

Boris Doblekar
predsednik OZVSO Litija-Šmartno 

OZRK

Tečaj prve pomoči
za bolničarje
V mesecu novembru je OZRK Litija organizi-
rala 70 urni tečaj prve pomoči za bolničarje.

Tudi sama sem se  kot bodoča člani-
ca ekipe prve pomoči, udeležila tega
tečaja. Skupaj s še 10 slušatelji smo
bili ravno pravšnja radovedna skupi-
nica, z veliko vprašanji, mnenji in iz-
kušnjami. Odlične predavateljice Ivi
in Tjaša  ter  zdravnica ga. Erna, pa
so nam skozi predavanja in vaje, pre-
dale ogromno znanja. Z veseljem
smo črpali vse informacije in vsi
uspešno opravili izpit.
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Spominska slovesnost na Tisju
V sredo, 24 decembra, je bila na Tisju spominska slovesnost v spomin na dogodke pred 73
leti, ki so se zgodili prav pred božičnimi prazniki leta 1941.

Rekli bi, da je božič čas miru in pri-
jateljstva. Toda nemški okupatorjevi
vojaki tega niso upoštevali, zato je
bilo na Tisju 24. decembra 1941, po-
vsem drugače. To je bil dan, ko se je
zapisal v zgodovino slovenskega na-
roda kot dan, ko se je partizanska
enota pod vodstvom Staneta Kvedra
Tomaža spopadla z redno nemško
vojsko. To je bil prvi večji spopad
med drugo svetovno vojno na slo-
venskih tleh. Drugi štajerski bataljon
s 67 borci se je ta dan nahajal na
Tisju  kjer je imel postanek in  poči-
tek. Na tem območju so tega dne
imeli lovci pogon divjadi, ob tem
opazili partizane in o njihovi prisot-
nosti obvestili štab nemških enot,

katere so jih kmalu obkolile. Kljub
številnejšemu sovražniku so partiza-
ni nudili močan odpor in mu zadali
velike izgube, sami pa so ob tem iz-
gubili štiri borce.
Tudi ob letošnji proslavi je hrib  oži-
vel s tovarišicami in tovariši, ki so se
ob tej priliki prišli poklonit borcem,
ki so takrat vodili legendarno bitko
na Tisju. Na srečanju je vse navzoče
pozdravil predsednik zveze združenj
borcev za ohranjanje vrednot NOB
Litija –Šmartno Mirko Kaplja.
Slavnostni govornik pa je bil Častni
predsednik Zveze slovenskih častni-
kov Miha Butara, ki je v svojem go-
voru orisal legendarno bitko, po-
gumne borce, ki so se uprli do zob

oboroženi nemški vojski. Poudaril je,
da smo Slovenci bili enotni tako
med drugo svetovno vojno kakor
tudi med osamosvojitveno vojno
1991 ter se uprli okupatorju in tudi
danes zmoremo to, da se upremu
silam, ki želijo potvarjati zgodovino,
ki si prilaščajo osamosvojitvene za-
sluge in pripisujejo te samo  eni op-
ciji, eni skupini ljudi.
Ob  tem spominskem dogodku je
Milan Gorjanc, član sveta združenj
borcev Slovenije izročil Zlato plake-
to ZZB NOB Slovenije Ivanki Kos
in srebrno plaketo ZZB NOB
Bernardi Vrhovec. Priznanji sta pre-
jeli za predano in uspešno utrjevanje
zgodovinske resnice, vrednot in do-
sežkov NOB slovenskega naroda,
spoštovanje žrtev in ohranjanje kul-
turne dediščine NOB ter vključeva-
nje mladih rodov v uresničevanje
programskih nalog zveze.
Spominsko srečanje je spremljal
bogat kulturni program, v katerem
so sodelovali partizanski pevski zbor,
zasavski rogisti, program pa je pove-
zoval Zlato Zavrl.
Kot vedno so se spominske sloves-
nosti udeležili častna straža sloven-
ske vojske praporščaki združenja
Sever, združenja vojnih veteranov za
Slovenijo, Zveze Borcev Litija in
drugih, župan občine Šmarno pri
Litiji Rajko Meserko in občine
Litija Franci Rokavec.
Spoštovani občani in občanke, v pre-
lepem sončnem dnevu je kot pred 73
leti hrib na Tisju zopet oživel, le da

tokrat niso pele strojnice okupatorja,
pač pa pesem Partizanskega pevske-
ga zbora iz Ljubljane. Zadonela je
slovenska himna, pesmi
»Nabrusimo kose«, »Komandant
Stane« in druge partizanske pesmi,
ki so jih spesnili naši borci v naj tež-
jih časih. Te še danes živijo in so žive
med ljudmi. To so pesmi, ki dviguje-
jo moralo našemu narodu, ki se
danes srečuje z najtežjimi trenutki
po drugi svetovni vojni. Žal pa te
pesmi donijo stran od tistih, ki jih
nočejo slišati. Tistih, ki so nas spravi-
li in nas še spravljajo v stanje revšči-
ne, nekatere v obup brez pogleda v
prihodnost. Nismo se dali okupator-
ju  in domačim izdajalcem in tudi
danes, moramo strniti vrste in se
upreti tej pogubni politiki. Žalostno
je, da so nas v dano situacijo pripelja-
li politični strankarski veljaki, kateri
so nam ob osamosvojitvi obljubljali
raj na tej zemlji, danes pa vidimo, da

ima ta raj ozek krog ljudi (novodob-
ni kapitalisti, slovenski tajkuni in nji-
hovi pomočniki). To kar se danes do-
gaja, bi lahko človek primerjal z rjo,
ki uničuje železo. To ni privatizacija,
to je prodaja, uničevanje tovarn, rud-
nikov in elektrarn, nad katerimi po-
stajajo lastniki tujci. In preprosto se
temu reče samouničevalna politika,
ki si jo politiki razlagajo po svoje.
Toda kmet brez zemlje, gospodar-
skega poslopja in živine ni kmet,
prav tako rudar brez rudnika ni
rudar. Zopet postajamo hlapci in o
samostojnosti ni več mogoče govori-
ti prav tako pa tudi ne o enotnosti.
Predsednik vlade Miro Cerar je
dejal: “če stopimo skupaj, zmoremo
vse”. Toda za to je potrebno imeti
prave ljudi na pravih mestih, ki se
bodo borili za interese države ne pa
za lastno korist.

Ciril Golouh

ZDRAVSTVANA PREDAVANJA - Vabimo vas na zanimiva predavanja katera bodo po-
tekala v predavalnici knjižnice Litija. V sredo, 14.1.2015, ob 16. uri bo potekalo
predavanje po naslovom Stres in diabetes. Predavala bo dr. Breda Jelen
Sobočan.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA - V društvu bo merjenje v
sredo, 4. 2. 2015, od 8. do 10. ure.

KOPANJE V KRKINIH ZDRAVILIŠČIH (Dolenjske toplice, Šmarješke toplice in Talaso
Strunjan). Še vedno vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo
tudi ob vikendih in praznikih).

TELOVADBA - Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko pone-
deljek in sreda ob 19. uri. 

POHODI 
15.1. Litija- Svibno- Zg. Log Ivan Lamovšek
22.1. Zavrstnik- Dragovšek Božo Čertalič
29.1. Vače- Sveta gora Lojze Hauptman
5.2. Maljak- Češk- Sp. Log Ivan Lamovšek
12.2. Boltija- Vače- Cirkuše- Boltija Božo Čertalič
19.2. Lisca Lojze Hauptman
26.2. Podšentjur- Golišče- Veliki vrh Ivan Lamovšek

Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob 8.
uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali.
Hodite na lastno  odgovornost v primerni obutvi in opremi.  Prosimo vas, da se
za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan
pred pohodom!

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO - Skupaj z MDI nadaljujemo plavanje in
vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem od 16. do 17 ure. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE - Z ustvarjalnimi delavnicami nadaljujemo tudi v noven
letu ob četrtkih ob 17. uri.

DOHODNINA - Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kate-
remu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za do-
hodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste
omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi
posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

PLAČILO ČLANARIN - Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR. 

OBVESTILA - Brezplačna zamenjava merilnikov je še možna. 
Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki so stari ali  v okvari, katerekoli znamke, jih
lahko prinesete v društvo in vam jih bomo brezplačno zamenjali  z  novimi  me-
rilniki. 

URADNE URE : Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure.V torek in če-
trtek ni uradnih ur.

Rudolfa Pogačar, Sonja Čerčinovič

DRUŠTVO DIABETIKOV

Dejavnosti društva v pričetku leta
Napoved dogodkov in aktivnosti  za meseca januar in februar 2015.

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

V Levstikovem
sadovnjaku tudi
Jablana iz
Venezuele
Na Levstikovi poti je teden dni po množi-
čnem pohodu sijalo sonce in v
Levstikovem sadovnjaku so zasadili jabla-
ni goriško sevko in zlato parmeno pri
Resn'kovi kašči v Moravčah.

Nočni pohod na Gradišče
Nočnega pohoda se je letos udeležilo preko 200 obiskovalcev. Dobro voljo in vzdušje med
pohodniki je letos pričarala čudovita snežna idila, ki je popestrila sprehod do cerkve Sv.
Magdalene. Sledil je ogled jaslic na domačiji Pr' Kokol, nato pa okrepitev s hrano in pijačo
na kmetiji Pr' Vovk, kjer smo se zabavali še dolgo v noč.

Pot do cerkve Sv. Magdalene nam je letos polepšala s snegom prekrita narava.
V soju luči in polne lune se je na pot odpravilo veliko število pohodnikov, kar
je vplivalo na dobro vzdušje. Ob 21. uri smo se zbrali pri cerkvi, si izmenjali
dobrote in se odpravili proti domačiji Pr' Kokol. Tu smo si obiskovalci ogle-
dali jaslice, ki jih vsako leto pripravi družina Zaman. Na ogled so različni ele-
menti, ki prikazujejo življenje in delo ljudi iz tistega časa. Nato smo se odpra-
vili do domačije Pr' Vovk, kjer smo se okrepčali ter poveselili ob dobri družbi
in ob zvoku harmonike.
Na pot do cerkve Svete Magdalene se lahko zopet podate že spomladi – 28.
marca 2015. Dvanajsti pohod bo izjemoma na zadnjo soboto v marcu, saj je
običajna pohodna sobota velikonočna. 

Jelka  Babič

Drevesi sta zasadila botra Marjan
Kelvišar, direktor IMP Armature iz
Ivančne Gorice in dr. Wilmer
Armando Depablos, stalni odpravnik
poslov veleposlaništva Bolivarske re-
publike Venezuele v Sloveniji. Pred
tem so prehodili del Levstikove poti
skozi Gobnik v družbi Levstikovcev,
Rajka Meserka, župana občine
Šmartno pri Litiji in Gregorja Zavrla
iz občine Litija. Pred nekaj dnevi so
zasadili tudi izredno redko sorto ja-
blane paplerjev bobovec (križanec
med bobovcem in zlato parmeno iz
leta 1895). Boter je akademik dr.
Matjaž Kmecl, 80-letni literarni zgo-
dovinar, ki je bil v začetkih
Levstikove poti iskren svetovalec pri
nastajanju projektov Levstikove poti.

Če želi kdo postati boter drevesa v
Levstikovem sadovnjaku, lahko piše
na info@sadovnjak.eu, vse podrobno-
sti o Levstikovem sadovnjaku pa si
preberite na naslovu:
www.sadovnjak.eu.

Rudi Bregar

Gre za označitev poti iz Stranj pri Velikem Gabru (bližina železniške postaje)
skozi Šentjurje in Bratnice do vasi Primskovo in potem navzgor do vrha
Primskove gore. Po tej poti je bil že nekajkrat organiziran tudi Žefranov
pohod, odslej pa bo ta pot označena tudi kot Humarjeva pot, ki bo omogoča-
la pohodnikom z južne smeri, da pridejo na Primskovo, kjer si bodo lahko
ogledali tri cerkve in še podrobneje spoznali delo Jurija Humarja, bolj znane-
ga kot čudodelnika s Primskovega.

Rudi Bregar

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

Humarjeva pot na Primskovo
Občina Šmartno pri Litiji je odobrila denar za označitev Humarjeve in Žefranove poti na
Primskovo.
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Milan Doblekar
(1945 - 2014)

IN MEMORIAM

Kdor je poznal Milana z Račice, kjer se je rodil, je bil lahko srečen. Kajti
družiti se, delati, se veseliti, prepevati ali preprosto igrati tarok z njim je bilo
vselej in vsakokrat nepozabno. Kljub vsem tegobam in težavam z zdravjem
v zadnjih letih, je hodil pokončno in dostojanstveno. Ni obupal in ni se
pritoževal. Ohranjal je notranji mir in  blago spokojnost vse do zadnjega
trenutka njegovega življenja.
Milan je imel čudovite značajske odlike. Od skromnosti, zadržanosti,
marljivosti, preudarnosti, doslednosti, poštenosti, odgovornosti in
nenazadnje dobrodelnosti. Predan je bil Kulturnemu športnemu društvu
Velika Štanga, katerega član je bil vsa ta leta. Predan je bil narodu, delu,
kraju, stanu, še posebej pa svoji družini.
Člani domačega Kulturnega športnega društva bomo pogrešali njegovo
pridnost in hudomušnost. Predvsem pa bomo pogrešali njegovo bližino,
katera nas je navdajala s pozitivno energijo. Spomin nanj bomo ohranjali v
najlepši luči, kajti njegov doprinos k razvoju društva in samega kraja zgolj z
besedami težko opišemo.
Kulturno športno društvo Velika Štanga bo živelo naprej, vendar od sedaj
dalje žal le še z neizbledelim spominom na Milana. 
Slava naj mu sveti vse večne čase.

Kulturno športno društvo
Velika Štanga

Zgodilo se je …
V prvi polovici  decembra smo izvedli kar tri rekreacijske pohode v bližnjo
okolico in sicer: Šmartno – Riharjevec, Šmartno – Litija – Zagorica – Šmartno
in Šmartno – Črni Potok – Brezje.
V sredo, 3. decembra, smo izvedli v gostilni Krznar srečanje za vse prostovoljke
in prostovoljce, ki sodelujejo v projektu »Starejši za starejše«, se jim zahvalili za
sodelovanje in jim razdelili darila za vse občane, ki so vključeni v projekt in so
starejši od 80. let. Dan pozneje smo obiskali naše člane v Domu Tisje.
V petek, 12. decembra, smo organizirali po dveletnem premoru znova božično
– novoletno srečanje, ki se ga je udeležilo 48 članov; zabavali smo se in zaplesali
ob zvokih harmonike. V sredo, 17. decembra, pa smo povabili skupino
Šmartinke na srečanje v gostilno Maček. Članice odbora so v zadnjem mesecu
obiskale vse naše bolne člane, društvo pa je poslalo praznične čestitke vsem
zasavskim društvom upokojencev ter vsem sodelavcem, s katerimi sodelujemo
ali pa nam pomagajo.
Sekcija » Nove korenine« Primskovo pa se je poslovila od tekočega leta z
družabnim srečanjem v gostišču Fajdiga v Temenici.
DU Šmartno želi vsem članicam in članom veliko sreče in zdravja v letu 2015 in
vam sporoča, da bo tudi v naprej letna članarina samo 8 EU.

Boris Žužek

Aktivnosti društva upokojencev

Po težki bolezni je v 69. letu starosti
zastalo srce in za vedno je zaspal

naš dragi mož, oče, dedek, brat, stric, bratranec in svak

MILAN DOBLEKAR
(19.7.1945 - 2.12.2014)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, še posebej njegovim bratom, sestram in njihovim družinam, sosedom,
prijateljem in znancem za darovano cvetje, sv. maše in finančno pomoč. S hvaležnostjo se spominjamo vaših

sožalnih besed, toplih objemov in stiskov rok. Posebna zahvala Rezki in Janezu, ki sta mu in sta nam vseskozi
stala ob strani. Hvala župniku g. Acu Jerantu za duhovno pomoč in lep poslovilni obred, štangarskim

sopevkam in sopevcem, zvonarjem, govorniku Marjanu Lukančiču, pevcem iz Volavelj, trobentaču in vsem
praporščakom. Hvala osebju ZD Litija, posebej dr. Pajntarju, dr. Koprivi in reševalcem, pogrebni službi KSP
Litija, še posebno g. Jerantu, g. Okornu in g. Hauptmanu. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga imeli radi in ga v

tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.
Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

ZAHVALA

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a spomin nate in trud tvojih rok,

bo vedno ostal.
-

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti

nositi v srcu
spomine srečnih dni.

(Dante)

Od nas se je prezgodaj poslovil

FRANC JAKLIČ
(1951 - 2014) Šmartno pri Litiji

Hvala vsem, ki ste ga bodrili v času njegove bolezni in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Za sočutno skrb in vsestransko pomoč se iskreno zahvaljujemo osebju ZD Litija, dr. Agreževi

in patronažni sestri Tini Berčon, negovalkam doma Tisje, sestri Lizi, družini Kotar, Mileni in sosedom.
Hvala g. Cirilu Oražmu za duhovno oskrbo in čas, ki nam ga je namenil v težkih trenutkih.

Hvala tudi g. Tonetu Sinigoju in ga. Ivanki Špende za pogoste obiske na domu.
Za lepo opravljeno pogrebno slovesnost se zahvaljujemo župniku g. Janezu Kvaterniku, g. Oražmu,

gasilcem PGD Šmartno pri Litiji, pevcem pevskega zbora Lipa ter g. Meserku in g. Matičiču
za skrbno izbrane poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči: žena Cvetka, sin Tomaž in sestra Veka z družino

ZAHVALA

29.11.2014, nas je zapustil

JANEZ HOSTNIK
iz Valvazorjeve 1, Šmartno pri Litiji

Za seboj je pustil praznino, katero poskušamo zapolniti z molitvijo in obiskovanjem njegovega groba.
Za izrečena sožalja, materialno in moralno podporo se zahvaljujemo vsem sosedom, znancem in sorodnikom,

dr. Benedičiču, med. sestri Tini in ostalemu zdravstvenemu osebju.
Zahvala mnsgr. Franciju Šuštarju in vsem prisotnim duhovnikom za opravljeno sv. mašo in pokop.

Za lepo slovo se zahvaljujemo tudi vsem pevcem, lovcem, zasavskim rogistom,
pritrkovalcem in govorniku na pogrebu.

Žena Marija in otroci z družinami

ZAHVALA

Dober boj sem bojeval,
tek dokončal,
vero ohranil.

(Sv. Pavel)

V tragični nesreči smo iznenada in mnogo prezgodaj izgubili
dragega moža, očeta, ata in brata

MILANA VIDGAJA
(1941 - 2014) Sevno 12, Primskovo

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in vsem, ki ste bili v težkih in bolečih trenutkih z nami.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali, nas tolažili, prinašali cvetje in sveče, darovali za maše in ga pospremili v

mnogo preprani grob na Primskovem. Posebno se zahvaljujemo župniku g. Jožetu Hauptmanu za lepo
opravljen cerkveni obred, pogrebnemu zavodu Perpar, pevski skupini Deseti brat, praporščakom,

PGD Primskovo in ostalim gasilcem, društvu Štuc, odboru Rdečega križa, sekciji upokojencev ter
Marinki Vidgaj in Petri Kovačič Pancar za ganljive besede slovesa. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Pogrešali te bomo!

Žalujoči: žena Mici, sinovi Janko, Milan in Robi z družinami, sin Andrej z Niko ter brat Ivan

ZAHVALA

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči.

Tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S. Gregorčič)

Po hudi in zahrbtni bolezni nas je zapustil

ANTON JELEN
(18.1.1945 - 20.12.2014)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, sodelavcem, prijateljem,
policistom PP Litija, ga. Mariji iz doma Tisje, ordinaciji dr. Ptičar, g. župniku iz šmarske župnije,

g. Sebastjanu Martinčiču, pogrebnikom KSP Litija in pevcem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani,
nas tolažili, darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Leta minevajo, čas hitro beži,
prihajajo prazniki a tebe več ni.

Čas celi vse rane, bo venec ovenel,
spomin na tebe, pa bo večno živel.

V 90. letu je tiho zaspala
naša dobra mama, stara mama, prababica, sestra in teta

MARIJA REPINA
(1925 - 2014)

Tesakova Micka iz Dvora 6
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,

darovane sveče, cvetje in ostale darove. Iskrena hvala župniku g. Janezu Kvaterniku in g. Martinu Golobu
za obred z mašo, cerkvenemu zboru pod vodstvom Marjance Vidic in MEPZ Zvon pod vodstvom

Marije Celestina za lepo petje v cerkvi, g. Petru Avblju za besede slovesa ob grobu, Gašperju Namestniku
za zaigrano pesem Sveta noč ter pogrebnemu zavodu KSP Litija.

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

Vsi njeni

ZAHVALA

Našla si lučko,
ki sveti v temi,

dala zaklad nam si,
ki v jutru žari.

Prezgodaj se je od nas poslovila
naša draga žena, mami, stara mama, prababica, tašča, sestra in teta

AMALIJA ERJAVEC
(20.4.1934 - 29.11.2014) iz Šmartna pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano
cvetje in sveče. Zahvaljujemo se župniku g. Frančišku Jerantu za lepo opravljen obred in sv. mašo,

pogrebcem, g. Janku Jerantu in moški vokalni skupini Lipa za sočutno zapete pesmi. Posebna hvala
dr. Milojki Juteršek za dolgoletno zdravljenje in obiske na domu, za vso skrb katere je bila naša mami

iz srca hvaležna. Hvala tudi patronažnim sestram ZD Litija za vsakodnevno nego.
Iskrena hvala KŠD Velika Štanga, kolektivu OŠ Danile Kumar Ljubljana,

kolektivu Porsche-Verovškova Ljubljana in vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo

ZAHVALA

Kako srčno bi ti želela,
da še med nami bi živela.

A bolezen kruta tega ni hotela,
prezgodaj mama te je vzela.

Je konec trpljenja, dela, skrbi,
miru večnega naj bog ti podari.

Bivalne enote so lahko organizirane
kot manjše gospodinjske skupine, ki
stanovalcem zagotavljajo normaliza-
cijo – omogočajo življenje kot so ga
živeli doma. Enote so razporejene v
treh etažah. Za stanovalce s težavami
zaradi demence smo uredili v pritličju
urejen izhod z vrtom. Z dograditvijo
prizidka smo pridobili v vsakem nad-
stropju prepotrebne večnamenske
prostore, kjer se lahko stanovalci dru-
žijo, če želijo ali umaknejo v bolj in-
timne kotičke.  Strošek celotne inve-
sticije, ki zajema gradbeno obrtniška
dela in opremo, je znašal
1.200.000,00 EUR. V slavnostnem
nagovoru se je direktorica Vida
Lukač zahvalila vsem stanovalkam in
stanovalcem, ki so se morali v času
prenove prilagoditi razmeram. Prav
tako se je zahvalila projektantom, iz-
vajalcem in vsem nadzornikom – s
katerimi smo se redno srečevali na
koordinacijskih sestankih. Zahvalila
se je tudi vsem zaposlenim v domu, ki
so zmogli  urediti vse selitve in prila-
goditve v času gradnje in poudarila,
da to lahko ustvarijo le motivirani,
ustvarjalni, odlični zaposleni. Kljub
vsem prilagajanjem zaradi graditve
smo hkrati uspešno izvajali tudi pro-
jekt pridobivanja  mednarodnega cer-
tifikata kakovosti E-Qalin za področ-
je socialnega varstva ter začeli z uvaja-
njem novega vsebinsko - organizacij-
skega modela gospodinjskih skupin.
Dom je uspešno izvedel triletno oce-
njevalno obdobje, v katerega so bile
vključene vse ključne osebe: stanoval-
ci, svojci, zaposleni. Strokovno preso-
jo  je opravilo pooblaščeno podjetje
Bureau Veritas, ki je izvedlo certifika-
cijski postopek in domu podelilo
mednarodni certifikat kakovosti E-
QALIN kot 5. slovenskemu domu. V
domu še nismo prispeli do cilja,
imamo še veliko načrtov, da bomo
lahko zagotovili primerne bivalne po-
goje vsem stanovalcem. Nadaljevali
bomo z ocenjevanjem kakovosti, saj
že poteka novo triletno ocenjevalno
obdobje. Na strokovnem področju pa
uvajamo nov koncept dela po modelu
kongruentne oz. skladne odnosne
nege , ki omogoča blagodejen odnos
ter povečuje občutke sreče, zadovolj-
stva, zaupanja in motiviranosti vsem
vključenim. Nejc Zaplotnik je v svoji
knjigi Pot zapisal:«Kdor išče cilj, bo
ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor
pa najde pot, bo cilj vedno nosil v
sebi.« To je vodilo doma Tisje sedaj in
bo tudi v prihodnosti. V kulturnem
programu so sodelovali učenci
Glasbene šole Litija-Šmartno pri
Litiji, otroška folklorna skupina
Javorje in stanovalci Doma Tisje. Po
zaključeni prireditvi so si udeleženci
ogledali prenovljene prostore in ži-
vljenje v gospodinjskih skupin. 

Vida Lukač

DOM TISJE

Podelitev certifi-
kata kakovosti
V Domu Tisje je 11. decembra 2014 pote-
kala slovesnost ob pridobitvi mednarod-
nega certifikata E-Qalin in pridobitvi pre-
novljenih prostorov v objektu C- Lipa in
prizidka. Prenovo tega objekta smo pričeli
leta 2013 in zaključili poleti 2014.
Pridobili smo 12 sob za 17 stanovalcev.



VZGOJA IN ŠOLSTVOJANUAR 2015 • ŠT. 1 5

VRTEC CICIBAN

Petrolova donacija vrtcu Ciciban
Družba Petrol je tudi letos izvedla akcijo »Naša energija povezuje«, katere namen je
podpreti posameznike ali projekte v lokalni skupnosti, ki pripomorejo h kakovostnejše-
mu življenju in delu.

Zaposleni na bencinskem servisu Petrol v Litiji, so nam polepšali decembrske
dni, saj so nam namenili donatorska sredstva v višini 200 evrov. S temi sred-
stvi bomo v vrtcu Ciciban kupili kakovostna glasbila. Zavedamo se, da je glas-
ba pomembna za otrokov celostni razvoj, saj se otroci preko glasbe sproščajo,
razvijajo domišljijo in ustvarjalnost.
Poslovodji bencinskega servisa Petrol, gospodu Marjanu Vozlu, se najlepše
zahvaljujemo za njihovo božično darilo.

Mojca Dragar

VRTEC CICIBAN

Praznični december v vrtcu Ciciban
December je zadnji mesec v letu, poln pričakovanj, veselja, obdarovanj in lepih misli. Da bi
ga doživeli čim bolj praznično, smo v vrtcu okrasili naše igralnice in garderobe, postavili in
okrasili jelke.

Obiskal nas je čisto pravi škrat, škrat na konju, kateremu smo predali risbice
prav vseh otrok z željami ob novem letu. Obljubil je, da jih bo predal naprej
dedku Mrazu. Pred vrtcem smo postavili veliko jelko, jo okrasili in ob petju pe-
smice Snežinke slavnostno prižgali lučke. Skupaj z otroki smo pripravili pecivo,
piškote in druge dobrote, s katerimi smo se sladkali na novoletni čajanki in no-
voletnem plesu. Vzgojiteljice in njihove pomočnice smo ves mesec otrokom z
različnimi dejavnostmi skušale pričarati košček božično novoletnega vzdušja.   
V sredini meseca nas je obiskal dedek Mraz. V kulturnem domu smo ga priča-
kali skupaj z otroki in njihovimi starši. Prireditev smo popestrili s palačinkami,

vročim čajem in prepevanjem novole-
tnih pesmi. Otroci so ves mesec prid-
no izdelovali izdelke, s katerimi smo
trgovali na božično-novoletnem ba-
zarju in kot se za december spodobi,
rajali ob praznični glasbi. Dedku
Mrazu smo obljubili,da bomo še na-
prej pridni, on pa nas je obdaril z
zvrhanim košem daril. Tista najlepša
so nas naslednji dan čakala v naših
igralnicah. Zahvaljujemo se občini
Šmartno, Rdečemu križu Litija -
Šmartno, gospodu Godcu, gostincu
Krznarju, Sašu Tomažiču in vsem, ki
ste pripomogli k uspešni organizaciji
prireditve Novoletni Živ-žav.

Organizatorke Veselega decembra v
vrtcu Ciciban: Agata Lambergar,

Amanda Cedilnik, Vanja Gianini in
Sara Bizant

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

December v šoli
Konec novembra in v decembru so bili člani dobrodelnega krožka zelo aktivni. Na prvo ad-
ventno nedeljo so pred šmarsko cerkvijo prodajali adventne venčke, ki so jih izdelali učenci
5. b razreda. Zbran denar so namenili ljudem v stiski. 

Pripravili so akcijo ob mednarodnem
dnevu prostovoljstva,  5. decembru.,
ko so učencem ter delavcem in obi-
skovalcem šole delili roke – nalepke z
mislimi o prostovoljstvu ter knjižna
kazala, med glavnim odmorom pa
smo si lahko ogledali film o prosto-
voljstvu. Dvakrat so obiskali oskrbo-

vance v Domu Tisje, katerim so s svo-
jim veseljem in sproščenostjo polep-
šali predpraznične dni.
V začetku meseca smo imeli na šoli
dva sejma: smučarskega, na katerem
so obiskovalci lahko kupili ali zame-
njali smučarsko opremo, in
Miklavževega. Na Miklavžev sejem

Na prvo adventno nedeljo so pred
šmarsko cerkvijo prodajali venčke, ki
so jih izdelali učenci 5. b razreda.
Zbran denar so namenili ljudem v
stiski. Pripravili so akcijo ob medna-
rodnem dnevu prostovoljcev.
Dvakrat so obiskali Dom Tisje.
Pomagali so krasiti smrečice in s
svojim veseljem ter sproščenostjo
razveselili stanovalce. Na koncu de-
cembra so pa še z živimi barvami
okrasili okna nekaterih domov.

Vlasta Tacer

Da bi obeležili svoj praznik in našli še kakšnega prostovoljca, smo med učen-
ce, delavce in obiskovalce šole delili roke – nalepke z mislimi o prostovoljstvu
ter knjižna kazala, ki nas vsak trenutek spomnijo, kako pomembno je prosto-
voljno delo. Med glavnim odmorom smo si lahko ogledali film o prostovolj-
stvu in ugotavljali, kaj vse lahko počnemo kot prostovoljci, pa tudi kaj vse že
počnemo. Vsem želimo, da NAJDETE PROSTOVOLJCA V SEBI ter da bi
bil 5. december vsak dan v letu. Mojca J. in Vlasta T.

Praznovanje v šoli
5. decembra je naša šola praznovala. Ta dan je namreč že od leta 1985 mednarodni dan
prostovoljstva, s tem pa tudi praznik vseh prostovoljcev naše šole, ki jih ni malo.

Ustvarjalno v dobrodelnem krožku
Konec novembra in v decembru so bilo učenci dobrodelnega krožka OŠ Šmartno zelo
ustvarjalni.

smo se pripravljali že prej, tako da
smo zbirali rabljene igrače in knjige.
Na dan sejma smo darovane igrače
razstavili že v dopoldanskem času.
Vsak, ki je želel, je lahko kupil katero-
koli igračo za 1 evro in razstavljene
stvari so hitro zamenjale lastnika. V
šolski sklad se je nabralo 175 evrov.
Petošolce sta, v okviru preventivnega
projekta Policist Leon svetuje, obi-
skala policista policijske postaje Litija
in učence seznanjala z nevarnostmi, s
katerimi se srečujemo vsak dan, ter
jih poučevala o primernem preventiv-
nem ravnanju. Vsak učenec je dobil
tudi delovni zvezek Policist Leon
Svetuje.
Prvošolci so v prazničnem decembru
pripravili svoj prvi nastop za starše.
»Acarji« so nastopili s petjem in ple-
som, skupaj s starši izdelovali okrasne
snežake in praznične smrečice za
okrasitev doma ter druženje zaokro-
žili s praznično čajanko. Tudi »becar-
ji« so se staršem predstavili s kratkim
kulturnim programom, nato pa so
jim na božično novoletnem bazarju
ponudili voščilnice, božično novolet-
ne aranžmaje in domače piškote. Vse
so ustvarili sami, s pomočjo učiteljic.
Bogat izkupiček so namenili v šolski
sklad.
Učence 1. A so že v oktobru s svojim
skupnim izdelkom sodelovali na na-
gradnem natečaju Gospodarsko inte-

resnega združenja slovenska zelenja-
va. Osvojili so eno izmed treh glavnih
nagrad in si prislužili nagradni nara-
voslovni dan na zelenjadarski kmetiji
Pleško na Otočcu. Kljub slabemu vre-
menu so tam preživeli zelo lep in po-
učen dan.
V decembru sta šolo obiskali  ga
Paula Constantino, ki je zaposlena na
ameriški ambasadi v Ljubljani, in
njena hčerka Francesca. Gostji sta
učencem predstavili največje ameriške
praznike in jih pogostili s pravimi,
domačimi, ameriškimi, božičnimi pi-
škoti. Učenci pa so jima na kratko
predstavili  svoje plakate in ju pope-
ljali po šoli. Vsi so lahko z obiskoval-
kama poklepetali v angleškem jeziku
in ob tem so zelo uživali.
V šolski knjižnici smo pripravili bral-
ni kotiček, ki je namenjen predvsem

učencem, ki se spopadajo z bralnimi
težavami, in bralcem začetnikom.
Izposodijo si lahko knjige, ki so na-
menjene bralcem s podobnimi teža-
vami, uporabljajo pa lahko tudi di-
daktični material za učenje oz. krepi-
tev bralnih tehnik – bralna ravnila,
besedne igre…
Zadnji teden na šoli je bil prazničen.
V torek so za pravcato praznično
vzdušje poskrbeli pevci OPZ 1. razre-
da, OPZ 1 in tretješolci, ki so pripra-
vili nastop s pesmicami, plesom in
skečem za svoje prijatelje sošolce. V
sredo je v športni dvorani potekalo
plesno tekmovanje in prireditev
Pokaži, kaj znaš, na kateri so svoje ta-
lente predstavili učenci vseh razredov
predmetne stopnje.

Vanja Adamlje
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GIMNAZIJA LITIJA

Dobrodelna prireditev
Z ljubeznijo za življenje
Dijaki, njihovi starši in zaposleni na Gimnaziji Litija smo preko celega šolskega leta aktivni
na področju dobrodelnosti. Večkrat letno zbiramo oblačila, hrano, šolske potrebščine in
druge nujno potrebne stvari za življenje.

Sodelujemo z litijskim centrom za so-
cialno delo, Župnijsko Karitas Litija,
Rdečim križem Litija, Osnovno šolo
Litija, Podružnico s prilagojenim pro-
gramom, Mladinskim centrom Litija,
Slovensko Karitas, Zavetiščem za
brezdomce v Ljubljani, Mladinskim
domom Malči Beličeve in varno hišo.
Naši dijaki sodelujejo kot prostovoljci
v domu starejših občanov v Domu
Tisje. Na šoli poteka tudi zbiranje
plastičnih pokrovčkov v sodelovanju s
Športno-humanitarnim društvom
Vztrajaj – NEVER GIVE UP.
Odzovemo se ob naravnih nesrečah;
ob velikih poplavah, ki so prizadele
Litijo in Zagorje ob Savi smo organi-

zirali dve dobrodelni gledališki pred-
stavi, v Zagorju in Litiji, ter zbran
denar v celoti namenili v poplavah
prizadetim družinam. Med drugim
smo lansko leto razveselili z darili za
božič otroke v Mladinskem domu
Malči Beličeve, zbirali sredstva za
ljudi, ki so jih prizadele poplave v
Bosni in Srbiji in še bi lahko naštevali.
Od zadnje velike prireditve, s pomoč-
jo katere smo zbrali 5832,00 evrov za
Rdeče noske – klovne zdravnike, ki so
otroke v otroški bolnišnici Trbovlje
lahko obiskovali kar dve leti, je minilo
5 let. Začutili smo, da je čas za novo
dobrodelno akcijo. Izvedeli smo, da
Pediatrična klinika, Klinični oddelek

za otroško hematologijo in onkologijo, za svoje nemoteno delovanje pri diagno-
stiki akutnih levkemij potrebuje hematološki analizator, ki omogoča štetje nu-
klearnih celic v vzorcu kostnega mozga, kar je podlaga za kvantitativno oceno
minimalne rezidualne bolezni. Dijaki in kolektiv Gimnazije Litije smo se odlo-
čili, da jim bomo pri tem nakupu pomagali. Ker smo se zavedali, da nam lahko
uspe le s skupnimi močmi, smo zaprosili za pomoč tudi občane, podjetja ter or-
ganizacije litijske in okoliških občin. Njihov odziv je bil nad pričakovanji, zato
se jim še enkrat zahvaljujemo, imena donatorjev pa na koncu prispevka tudi na-
vajamo.
V četrtek, 4. 12. 2014, ob 18. uri, je športna dvorana Gimnazije Litija »pokala po
šivih«, kajti na prireditev, ki smo jo poimenovali Z ljubeznijo … za življenje je
prišlo okrog 700 ljudi. Poleg dijakov Gimnazije Litija so nastopili še gostje. 

Nastopali so: Mešani pevski zbor
Gimnazije Litija, ki ga je za ta nastop
pripravila zborovodkinja Marjetka
Kozmus, s solisti: Nadja Strle (Življe-
nje je lepo), Ema Krebs (Ljubi, ljubi,
ljubi), Gašper Vidic in Emanuel
Meserko (Youraise me up),  Lea
Rihter (Mesto sanj), Športno plesno
društvo NLP, plesalci in recitatorji
Gimnazije Litija, Artenigma in na
koncu pevka, ki se je z veseljem odz-
vala našemu povabilu – Nuša
Derenda. Vsi nastopajoči so navdušili
publiko.
Znesek, ki smo ga zbrali (tudi s pro-
dajo voščilnic in izdelkov dijakov
Gimnazije Litija), je bil nad našimi
pričakovanji – 6930,34 evrov.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se odzva-
li in nas podprli. Dokazali smo, da
nam skupaj lahko uspe.

Urška S. Pišek

Donatorji: CPA PERNER d.o.o., TIPSU d.o.o., OMAHEN -

TRANSPORT d.o.o., INTEGRAL - ZAGORJE d.o.o., HERZ

d.d., MARINO d.o.o., STROJNA DELA MOŽINA MATJAŽ

s.p., MOJCA GREGORIN, TSC LABA d.o.o. LITIJA, KOMAL

MARKO ŠKULJ s.p., RUDIS MONT d.o.o., RSH d.o.o.,

RUDIS d.o.o. TRBOVLJE, BENDRA-MONT d.o.o.,

STRMLJAN CO. d.n.o., SVIZ GIMNAZIJE LITIJA, GOVIL

d.o.o., JERNEJ POGLAJEN, VALTEX CO. d.o.o., IGOR KAJT-

NA s.p., KAMNOLOM JEZCE, JOŽE ADAMLJE s.p., ŠEKLI &

KUKOVICA, d.o.o., RUDI TURS d.o.o., ROVŠEK ROBERT

s.p. GEOPLAN – GEODET,  SANDI TURS d.o.o.,

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI GORIV ROBERT FRIDL s.p.,

TRGOGRAD d.o.o. LITIJA, RORC ASFALT d.o.o., GEODET-

SKI BIRO JOŽE CESTNIK, s.p., SAMO FEŠTAJN s.p., AVTO-

ODPAD FEŠTAJN, OBČINA ZAGORJE OB SAVI, AGM

NEMEC d.o.o., OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, OBČINA LI-

TIJA, LJUBLJANSKE MLEKARNE, CVETLIČARNA VIJOLI-

CA, Zvonko Ulanec, s.p., FUNDACIJA PREDILNICA LITIJA,

GASILSKO DRUŠTVO LITIJA

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Približevanja v
januarju
Na prva Približevanja v novem letu bo pri-
šel Miha Mazzini, slovenski pisatelj, ko-
lumnist, scenarist in računalničar.

Rodil se je 3. junija 1961 na
Jesenicah. Končal je podiplomski štu-
dij scenaristike na The University of
Sheffield v Angliji in je redni član
Evropske filmske akademije. Ima
doktorat  znanosti, program Antro-
pologija vsakdanjega življenja, na
Institutu Studiorum Humanitatis,
Ljubljana. Je režiser petih kratkih fil-
mov in avtor scenarija za nagrajeni
celovečerni film Sladke sanje. Izdal je
tudi osem računalniških priročnikov,
saj je zaposlen kot računalniški sveto-
valec na področju uporabniških
vmesnikov za internetne in mobilne
aplikacije. Na planet siol.net piše ko-
lumne o aktualnih problemih Slove-
nije in Slovencev. Miha Mazzini bo
gost Približevanj 12. januarja 2015,
ob 19. uri, v Kulturnem centru Litija.

Aleksandra Mavretič

Foto: Petra Bodlovič

OSNOVNA ŠOLA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Sodelovanje s Pedagoško fakulteto
V mesecu novembru sta bila  izvedena hospitacijska nastopa za študente 3.letnika
Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Študentje
so prisostvovali pri urah slovenščine.

V prvi triadi, so si ogledali uro opismenjevanja, v tretji triadi pa obravnavo
umetnostnega besedila. Po končani izvedbi so študentje analizirali proces ure in
tako širili spoznanja o praktičem izvajanju pouka. Nastopa za študente sta iz-
vedla Robert Farič in Alenka Vidgaj, profesorja defektologije. Alenka Vidgaj

Seminar Mladi športnik
V torek, 11. 11. 2014 je v Ljubljani pod okriljem Specialne olimpijade Slovenije potekal semi-
nar o športnem programu Mladi športnik. Program je namenjen otrokom od 2. – 7. leta z
motnjami v duševnem razvoju.

Program je zelo prilagodljiv, pomembno pa je, da vključuje z motnjami v du-
ševnem razvoju v primerne oblike športnih dejavnosti, ki pozitivno vplivajo
na kognitivni, socialni in telesni razvoj. Program se izvaja ob pomoči različnih
pripomočkov, kjer se otroci urijo v osnovnih motoričnih spretnostih, hoji in
teku, ravnotežju in skokih, odbijanju in lovljenju, metanju, udarjanju, brcanju
ter v sestavljenih spretnostih. S prilagoditvami pa so vaje prav tako primerne
za gibalno ovirane otroke, otroke z avtizmom, otroke z več različnimi motnja-
mi in primanjkljaji. Program ponuja možnost uspeha na športnem področju
tudi otrokom s posebnimi potrebami, saj udeleženci programa dobijo za svoje
delo in trud prejmejo prave medalje. 

Saša Šeško

OSNOVNA ŠOLA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Kulturni dan - spoznajmo slikarja
Jožeta Megliča
V sredo, 19.11. 2014, so v Podružnici s prilagojenim programom izvedli kulturni dan in ga
posvetili akademskemu slikarju Jožetu Megliču. 

Do same ideje za izvedbo tega dne je
prišlo že v lanskem šolskem letu, ko
je družina slikarja podarila šoli čudo-
vito stojalo, prav posebne oblike in
dimenzije. Že takrat so se odločili, da
bodo v novi šoli poiskali primerno
mesto za ta dragocen predmet.
Učenci so se zbrali zjutraj v matičnih
učilnicah in razredniki so jim pred-
stavili življenje in delo Jožeta
Megliča.  Učenci so pripravili vpra-
šanja. Naslednjo uro so se zbrali v
šolski telovadnici in se pogovarjali z
Mileno Meglič in Jožo Ocepek. Obe
prijetni gostji sta povedali nekaj o
slikarju, nato pa odgovarjali na vpra-
šanja učencev. Gospa Milena Meglič
je učencem zaigrala na kitaro in sku-
paj so zapeli. Pocrkljala jih je tudi z
domačim pecivom. Naslednjo uro so

svečano postavili stojalo Jožeta
Megliča v šolski hodnik, kjer je bil
tudi pripravljen pano slikarja z os-
novnimi podatki. Da stojalo ne bi sa-
mevalo so nanj postavili prazno plat-
no in naslikali skupno sliko. Po mali-
ci so se učenci vrnili v matične učil-
nice in delali parafraze likovnih del
Jožeta Megliča. Nastali so čudoviti
izdelki. V zadnjem delu kulturnega
dne so učenci obiskali  Kulturni cen-
ter na Stavbah in si ogledali razstavo
Jožeta Megliča, ter tako videli tudi
originalna dela slikarja. Učenci in
učitelji se zahvaljujejo družini za po-
darjeno stojalo, Mileni Meglič in
Joži Ocepek pa za prijeten klepet o
slikarju. 

Marjeta Mlakar-Agrež

Tehniški dnevi - delovna praksa

Srečanje svetovalnih delavk
Konec novembra 2014, so se v Osnovni šoli Litija srečale svetovalne delavke iz šol in vrtcev
občin Litija in Šmartno.

Posvetile so se razgovoru o vlogi in sodelovanju svetovalnih delavk, ogledale so
si prostore nove šole in izmenjale izkušnje. Vse so bile vesele povabila na sreča-
nje, saj je sodelovanje in izmenjava izkušenj pomembna za dobro in strokovno
delo. Dogovorile so se, da se v letošnjem šolskem letu sestanejo še enkrat.

Nataša Zupan Cvetežar

Od 24. do 28. 11. 2014 so imeli učenci 8., 9. in 10. razreda prilagojenega progra-
ma z nižjim izobrazbenim standardom in 3. stopnje posebnega programa vzgo-
je in izobraževanja tehniške dneve. Cel teden so učenci sestavljali električna sti-
kala za podjetje KOMO d.o.o. iz Polšnika, pletli košare in izdelovali novoletne
voščilnice. Delo so učitelji organizirali v obliki proizvodnje, razdelili so ga na
posamezne faze. Vmes so imeli odmor, ki je trajal pol ure in je bil namenjen ma-
lici. Organizirali so tudi menjave, tako da je vsak učenec lahko izkusil prav vsako
delo. O poteku prakse so pisali tudi dnevnik. Pri pletenju košar je pomagal pro-
stovoljec g. Pajić. Učenci so se v tem tednu preizkusili v vlogi »delavcev«, bili so
motivirani za delo, delali so hitro in kvalitetno. Nataša Zupan Cvetežar

V petek, 28.11.2014 so učenci in njihovi mentorji iz OŠ PP Litija odšli v Dom
starejših občanov Tisje, kjer so skupaj z varovanci doma pletli košare iz leske.
Med pletenjem košar so se učenci in varovanci doma družili. Ko so spletli koša-
re pa so se družili še ob skupnem kosilu. Medgeneracijsko druženje je bilo zelo
prijetno za obe strani. Vanja Varlec

Pletenje košar v Domu tisje



KULTURA, DRUŠTVA, ŠPORTJANUAR 2015 • ŠT. 1 7

V mesecu decembru smo z uprizorit-
vijo plesno – glasbene predstave
''Božična zgodba'' poželi veliko će-
stitk in pohval, ki so botrovale tudi
nekaj ponovitvam. Po praznikih so
sledile priprave in težko pričakovano
potovanje v Velenje na revijo baletnih
šol in društev, ki si ga bomo poleg
lepih vtisov zapomnili tudi po uniču-
jočem žledu. V mesecu marcu smo z
najmlajšimi učenci oblikovali prav
posebno ''plesno/glasbeno čestitko''

''Glasbeni šoli za 60. rojstni dan''. 4.
aprila smo se udeležili tradicionalne
(25. po  vrsti) ''Plesne revije'' zasav-
skih glasbenih šol, ki je tokrat poteka-
la v Trbovljah. Sledilo je obdobje iz-
redno intenzivnih priprav in 15.maja
Gala koncert ob 60 letnici naše šole,
katerega so se udeležili tudi takratni
minister g. Jernej Pikalo, predsednik
Zveze slovenskih glasbenih šol g.
Boris Štih, litijski župan g. Franci
Rokavec, bivši župan občine Šmar-

GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO

Oddelek baleta, sodobnega plesa in
plesne pripravnice
Šolsko leto 2012/13 smo junija zaključili s plesno predstavo ''IZLOŽBE PRIPOVEDUJEJO'', je-
seni (šolsko leto 2013/14) pa smo pričeli z intenzivnimi pripravami na praznovanje 60 le-
tnice naše glasbene šole in 35 let poučevanja avtorice tega članka. V mesecu oktobru je
potekala že tradicionalna baletna delavnica z Ines Mandelj. Sledilo je pestro obdobje in-
tenzivnih priprav na skupno predstavo glasbenikov in plesnega oddelka. 

Posebnih manifestacij in praznovanj
ne bomo pripravljali, bomo pa po
novem letu naredili nov pomemben
korak v razvoju dejavnosti: v osrednji
knjižnici Litija bomo prešli na nov
način izposoje gradiva: s pomočjo
radijsko vodene identifikacije.
Uporabniki bodo pričeli uporabljati
knjigomat za samostojno izposojo.
Branje je potovanje – potujte z
nami! 

Andreja Štuhec

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

10 let
samostojnosti
knjižnice
Knjižnica Litija v letu 2014 zaključuje 10
let organiziranosti v samostojnem zavo-
du. Imamo torej jubilej, čeprav za nas bolj
štejejo stoletne izkušnje knjižnične dejav-
nosti, ki so tista resnična podlaga našemu
poslanstvu.

Frelih je znan med ljubitelji krimi-
nalnih romanov. Napisal je že štiri
kriminalke iz zbirke Umori: Usodna
laž, Truplo ob progi, Zamolčana res-
nica in Grožnja s smrtjo. 
Predstavil bo žanr kriminalnega ro-
mana, kdaj se je uveljavil in zakaj.
Pripovedoval bo o običajni strukturi
kriminalke, o klišejih, ki so značilni
zanjo ter o tem, kaj je tipično za
ameriško, evropsko in slovensko kri-
minalko ter kaj slovensko kriminal-
ko loči od drugih.
In na koncu povedal, kaj je značilno
za kriminalke izpod peresa Toneta
Freliha. Tone Frelih bo gost
Knjižnice Litija v torek, 13. januarja
2015, ob 19. uri. Vabljeni!

Andreja Štuhec

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Večer s Tonetom
Frelihom
V Knjižnico Litija bo prišel Tone Frelih, re-
žiser, dramaturg, avtor številnih doku-
mentarnih filmov, knjig o filmu ter radij-
skih iger.

Večletno bivanje v tujini, na velepo-
slaništvu ga je zaznamovalo v smislu,
da je začel domovino dojemati po-
globljeno. V vlogi konzula je napisal
veliko domoljubnih pesmi, ki jih je
Slovencem bral namesto govorov.
Naučil se je ločiti domovino od
države. Zbirko pesmi o domovini,
Slovenska pesem bo predstavil v
Knjižnici Šmartno pri Litiji, 27. ja-
nuarja 2015, ob 19. uri. 

Aleksandra Mavretič

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Domovinski
večer z Igorjem
Pirkovičem
Urednik Tednika na RTV Slovenija, Igor
Pirkovič, je pred letom izdal zbirko domo-
vinskih pesmi, 30 hvalnic domovini, ki
sporočajo njegova občutenja do zemlje
slovenske.

www.knjiznica-litija.si

PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Bine Meke državni prvak v
športnem plezanju
Konec novembra je v Kranju potekal zaključek državnega prvenstva v športnem plezanju
za sezono 2014. Najvidnejše rezultate za DPČ Šmartno je dosegel Bine Meke, ki je zmagal
v težavnosti in balvanih.

Sezona 2014, ki se je začela z majsko tekmo državnega prvenstva v Šmartnem
pri Litiji, se je končala na tradicionalnih Plezalnih dnevih Kranja. Plezalci in
plezalke so se pomerili v dvojnem programu in lovili še zadnje točke za skupni
seštevek državnega prvenstva. Na zadnji tekmi je plezalo 5 tekmovalcev
Plezalne sekcije DPČ Šmartno. Najbolje od njih je v kategoriji cicibanov plezal
Bine Meke, ki je zmagal tako v težavnosti kot v balvanih. Še posebej zanimiva je
bila tekma v težavnosti, kjer je moral, zaradi enakega števila točk v skupnem se-
števku, s sotekmovalcem plezati superfinale, ki je odločal o naslovu državnega
prvaka. Bine je finalno smer odplezal zelo dobro in se veselil naslova državnega
prvaka v težavnosti za sezono 2014. Zadnji dan tekmovanja je zmagal še na bal-
vanski tekmi, v skupnem seštevku državnega prvenstva v balvanskem plezanju
pa je dosegel drugo mesto. Dobre uvrstitve so dosegli tudi drugi tekmovalci
društva. Veronika Meke je pri članicah plezala v finalu težavnosti, kjer je dosegla
sedmo mesto, v balvanskem plezanju pa se je uvrstila na osmo mesto, kar je bilo
dovolj za uvrstitev na četrto mesto v skupnem seštevku državnega prvenstva,
enak rezultat pa je dosegla tudi v razvrstitvi mladink. Urh Tomažič je v katego-
riji mladincev v težavnosti in balvanih zasedel sedmo mesto. V skupnem seštev-
ku težavnosti je sezono končal na osmem mestu, v balvanih pa na desetem
mestu. Zoja Anžur je v kategoriji starejših deklic v balvanih dosegla štirinajsto
mesto, v težavnosti pa šestnajsto mesto. Gašper Hauptman, ki je letos prvič tek-
moval v državnem prvenstvu, je na balvanski tekmi s trinajstim mestom dosegel
svojo najboljšo uvrstitev, v težavnosti pa je bil devetnajsti. V klubskem pokalu so
plezalci Društva »Prosti čas« Šmartno zbrali 1955 točk in sem med petintride-
setimi slovenskimi klubi uvrstili na štirinajsto mesto.

Jernej Peterlin

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

Mladi upi ženske košarke in
veteranke KK Litija
Košarkarska žoga je oranžne barve in je okrogla za vse košarkarice, ne glede na to ali ko-
šarkarice delajo večje ali manjše košarkarske korake. Vsaka tekma je doživetje, še posebej
močno prisotna pa so čustva mladih košarkaric KK Litija, če so povabljene, da odigrajo
predtekmo ženski veteranski ekipi KK Litija. 

Veteranke  Litija vsako leto odigrajo
memorialno tekmo v spomin na po-
kojnega trenerja Toneta Lebingerja
ter tehničnega pomočnika Verija
Kolmana, tokrat že deseto.  Letos
mineva od trenerjeve smrti že dvaj-
set let. V goste redno povabijo vete-
ranke iz Zagreba, ki v Litijo rade
pridejo. Tokrat so domače veteranke
poleg Zagrebčank s povabilom raz-
veselile še najmlajše košarkarice iz
Litije. Mlade košarkarice so bile raz-
deljene v starostne skupine in so
odigrale tri krajše tekme. Prikazale
so odlično košarkarsko znanje in
navdušile vse prisotne, še predvsem
vse veteranke, ki so tekme zavzeto
spremljale. Navdušenja so bile dele-
žne tudi s strani staršev in prijate-
ljev, ki so se veselili vsakega doseže-
nega koša. Tekme so potekale v bor-
benem in zavzetem vzdušju.
Vsekakor je to bila promocija, s ko-
šarkarsko žogo okuženih, deklet in
upajmo ponovni zagon ter uspešno
nasledstvo in nadaljevanje ženske
košarke v Litiji. Po prikazanem se za
bodočnost ni za bati. Veteranke so

jim zaželele uspešno športno pot ter
da bi na poti vztrajale in z dobro
voljo in zagnanostjo delale majhne
korake za velik košarkarski korak na
področju ženske košarke v Litiji.
Tekma med veterankami Litije in
veterankami iz Zagreba je bila odi-
grana v sproščenem, a tudi borbe-
nem vzdušju. Tokrat so domačinke
prikazale zelo lepo igro in zasluženo
premagale gostje iz Zagreba.
V mesecu novembru so se male ko-
šarkarice pomerile na prijateljski
tekmi tudi s svojimi sovrstniki iz klu-
ba, v decembru (sreda, 17.12.2014, ob
14. uri, v Športni dvorani Litija) pa
prihajajo na prijateljsko gostovanje
košarkarice iz ŠD Felix. Mlade ko-
šarkarice pridno nadaljujejo s tre-
ningi, saj jih v januarju čakata prvi
prvenstveni tekmi v kategoriji U 11.
V  nedeljo, 18.1.2015, na parketu
Športne dvorane Litija gostijo na-
sprotnice iz ŽKK Ježica ter ŽKK
Domžal. Po 23 letih se ženska ko-
šarka zopet vrača v Litijo! 

Košarkarski klub Litija

tno g. Milan Izlakar ter mnogi drugi
občinski veljaki. Zaključna predstava
plesnega oddelka v juniju je bila ravno
tako nekaj posebnega. Čudežni kri-
stali, prebujanje novega življenja, na-
stajanje lepot rajskih razsežnosti, ka-
pljice rose, pisani metulji, pojav skriv-
nostnih biti itd. Preko giba smo
ustvarili pravo ‘’Vilinsko kraljestvo’’ s
podnaslovom ‘’Mi plešemo že 35
let’’.Poleg obilice plesnih projektov
smo se vneto pripravljali še ne en prav
poseben dogodek – selitev v nove
prostore glasbene šole. GŠ Litija
–Šmartno namreč vse leta obstoja ni
nikoli imela svojih prostorov, vedno
smo nekje ‘’gostovali’ (osnovna šola,
predilnica)’. Pouk plesa na primer se
je preseljeval iz kleti bivših zaporov v
učilnico osnovne šole, od tam pa po
izgraditvi športne dvorane v njeno t.i.
plesno dvorano. Tu smo delali (in se
drsali po lakiranem parketu) dobrih
15 let. Napovedana selitev se je v lan-

skem šolskem letu kar nekajkrat pre-
stavila, a junija nam je končno uspelo.
Otvoritve se je udeležil poleg župana
in drugih državnih predstavnikov tudi
sam predsednik države g. Borut
Pahor in v svojem nagovoru povdaril
velik pomen umetniških vsebin, glas-
be, plesa… Šolsko leto 2014/15 smo
pričeli v novih učilnicah in naše vese-
lje se odraža tudi na naših učencih. V
oktobru smo takoj po naši baletni de-
lavnici pričeli s pripravami na decem-
berske nastope. Najprej so potekali
nastopi za vse okoliške vrtce in prvo
triado osnovnošolskih otrok, 17. de-
cembra pa se je na novoletnem kon-
certu baletni oddelek predstavil  s
krajšim baletom francoskega sklada-
telja M. Prousta ‘’Namišljeni balet’’ v
7ih slikah, v živo so nas s flavtami in
klavirjem   spremljali    pridni učenci
naše glasbene šole.  

Žužana Bartha
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KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

Delo v ženskih
selekcijah KK
Litija
V KK Litija ne počivamo. Še predvsem deja-
ven je bil mesec november, saj se je na po-
dročju ženske košarke v Litiji odvilo res kar
nekaj odmevnih aktivnostih.

V mesecu novembru je stekel pro-
jekt promocije ženske košarke na
državni ravni, ki ga je organizirala in
ob podpori lokalnih košarkarskih
klubov izvedla Košarkarska zveza
Slovenje. Na ta projekt se je vezalo
tudi srečanje KK Litija s starši de-
klic, ki obiskujejo košarkarski kro-
žek. Podoben sestanek je bil organi-
ziran tudi za starše mladih košarkar-
jev. Udeležba na sestanku je bi odli-
čna, saj se je srečanja udeležila večina
staršev deklet, ki trenirajo pod okri-
ljem KK Litija. V uvodu so se pred-
stavniki kluba zahvalili vsem staršem
za pomoč in podporo pri delovanju
ženske selekcije kluba.
Starše so seznanili z delovanjem in
organiziranostjo kluba, ki ima v
Sloveniji že lepo tradicijo, saj deluje
že več kot 60 – let. Število članov
tako pri dekletih kot fantih iz leta v
leto narašča. Treningi potekajo na
treh različnih lokacijah, pod okri-
ljem KZS nastopa sedem ekip (dve
dekliški in pet fantovskih).
Dotaknili so se tudi načina financi-
ranja kluba in težav povezanih s tem
ter marketinških aktivnosti košar-
karskega kluba za pridobivanje fi-
nančnih in materialnih sredstev  za
kvaliteto delovanja mlajših selekcij. 
Starši so bili seznanjeni z uradno in-
ternetno stranjo KK Litija:
http://www.kosarkarskiklub-
litija.net/ in e – novicami, ki jih v
času košarkarske sezone izdaja klub.

Želje in pričakovanja vseh delujočih
v KK Litija so visoka, saj predstavni-
ki kluba želijo omogočiti čim večje-
mu številu otrok obisk košarkarskih
aktivnosti, zagotoviti stabilno finan-
ciranje kluba (s strani občine, spon-
zorjev ter donatorjev), da lahko klub
nemoteno opravlja svojo dejavnost
ter  povečati obisk na košarkarskih
tekmah domačih ekip (vse selekcije).
Tudi starši so podali svoja mnenja in
pohvale  o dosedanjem načinu aktiv-
nosti, njihovih željah, pričakovanjih
ter  dodatnih priložnostih za izbolj-
šavo. Vsi skupaj pa so se strinjali, da
dejavnosti potekajo v pravo smer.

Košarkarski klub Litija

Na Miklavžev dan so na gostovanje
prispeli igralci Grosuplja. Tekma se
je začela izenačeno, na obeh straneh
smo videli nekaj tehničnih napak.
Na polovici prvega polčasa pa je do-
mača ekipa le zaigrala, bolje pred-
vsem v obrambi in razlika se je zače-
la višati. Kljub poškodbi enega klju-
čnih igralcev, Filipa Gradiška, je do-
mača ekipa do polčasa prednost še
povečala na šest zadetkov. V drugem
delu je ekipa Herza še vedno igrala
dobro v obrambi in napadu, ter ni
dopustila gostom, da se približajo. V
zadnji četrtini tekme sta se razigrala
še povratnik Andraž Justin ter Jaka
Avsec, ki je neusmiljeno polnil
mrežo gostov. Priložnost za igranje
so dobili vsi domači igralci, ki so vi-
soko prednost uspešno zadržali do
konca. Končni rezultat 29:22.

Teden kasneje je močno oslabljena
članska ekipa odšla na gostovanje v
Črnomelj. Poleg poškodovanih bra-
tov Berglez in bratov Pregelj ter
pred kratkim operiranega Jona Čo-
parja, je poškodovan tudi Peter
Bahovec ter Filip Gradišek. Za na-
meček je tik pred tekmo zbolel še
Luka Poglajen. Kljub vsem težavam
pa je bil cilj za vse enak, zmagati.
Začetek tekme je bil zelo trd in ize-
načen. Domačini so imeli v prvem
polčasu izredno razpoloženega vra-
tarja, na obeh straneh pa je bila
obrambra dokaj dobra, da nobena
ekipa ni uspela povesti za več kot 2
zadetka. V drugem delu se je takoj
začel nalet igralcev Herz Šmartna in
vodstvo 15:18. Domačini so z izred-
no borbeno igro uspeli še povesti
26:25, vendar je v končnici tekme
prevagala kvaliteta na strani Šmart-
nega. Poleg kapetana Šmejca, so
breme prevzeli mlajši igralci ter vra-
tar Muratovič, ki je proti koncu
obranil nekaj ključnih strelov. V
drugem polčasu se je razigral
Andraž Justin, ki je skupno dosegel
6 zadetkov in je po poškodbi doka-
zal, da je še vedno v dobri formi.
Zelo dobro je odigral tudi Aljaž
Sadar, ki po sanaciji poškodbe kole-
na igra vse bolje. Igralci Herz
Šmartna so zasluženo proslavili
novo zmago, tokrat v gosteh z 30:33. 

V petek 19.12.2014 je derbi kroga
na tribune privabil lepo število gle-
dalcev, med njimi so bili tudi domači
in gostujoči navijači, ki so spodbujali
svoji ekipi skozi celotno tekmo.
Oslabljena ekipa Herz Šmartna je
pričakovala ambiciozno ekipo

Dobove, ki je bila v tej tekmi ne-
sporni favorit. Pri domači ekipi je
manjkalo 8 igralcev, tako da je padlo
veliko breme na mlajše igralce. Po
poškodbi je zaigral Filip Gradišek,
ki je pomagal, kolikor je lahko. V
prvem delu so gostje povedli 0:3,
ampak je mlada domača ekipa z bor-
benostjo izid izenačila in se borila
do samega konca prvega polčasa ter
ni dovolila gostom, da se razigrajo. V
drugem delu so gostje začeli bolj
agresivno in bolj učinkovitu v napa-
du, ter dokaj kmalu naredili varno
razliko. Domača ekipa se ni predala,
poizkušala vse, vednar, več kot čast-
nega poraza z 28:36 ni bilo mogoče
doseči. Pohvale vsem domačim
igralcev za borbenost in nepopušča-
nje, strelsko moramo pohvaliti Jaka
Avsca, ki je dosegel kar 12 zadetkov
in bil najboljši strelec tekme.
Gostom iz Dobove lahko čestitamo
za fer srečanje in osvojeno 2. mesto
po jesenskem delu, domača ekipa
Herz Šmartna pa bo drugi del priča-
kala na 3. mestu lestvice 1.B DRL.

Mesec januar bo za člansko ekipo
brez uradnih tekem, planira se štiri
do pet pripravljalnih tekem. Prva
uradna tekma se bo odigrala 7. fe-
bruarja 2015, ko bo na sporedu do-
mača tekma proti ŠD Mokerc - IG.
Prvi del tekmovanja so končale tudi
nekatere naše mlajše selekcije.
Mladinci so se 4. mestom v skupini
uvrstili v tekmovanje od 7. do 12.
mesta v 2. DRL. V polfinalno ligo so
se uvrstili kadeti (1998/99) in starej-
ši dečki A (2000/2001), oboji so v
skupini Jug osvojili 3. mesto. Mlajši
dečki A (2002) in mlajši dečki B
(2003) imajo do konca prvega dela
na razporedu še nekaj tekem, predno
se jim bo nadaljevalo polfinalno tek-
movanje.

V imenu društva vas vabimo, da si
ogledate tekme 1.B lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v
gosteh. Hvala navijaški skupini
KROKARJI, ki nas tudi v novi se-
zoni spremlja doma in na gostova-
njih! Seveda vas vabimo tudi na
tekme mlajših selekcij, ki so na spo-
redu skoraj vsak vikend.
Vse bralce tudi vabimo, da si ogleda-
te našo novo internetno stran:
www.rdherzsmartno.si.

RD Herz Šmartno

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ - ŠMARTNO

Po jesenskem delu na 3. mestu
V zadnjih treh tekmah je domača ekipa vselej nastopila nekompletna, za nameček je bilo
največ odsotnih igralcev ravno na zadnji tekmi proti Dobovi, kar je botrovalo k prvemu po-
razu na domači tekmi v letošnji sezoni.

www.kosarkaskiklub-litija.net www.rdherzsmartno.si

Članska ekipa RD HERZ-ŠMARTNO za sezono 2014 / 2015

Mladinska ekipa RD HERZ-ŠMARTNO za sezono 2014 / 2015

Kadetska ekipa RD HERZ-ŠMARTNO za sezono 2014 / 2015

Ekipa starejših dečkov RD HERZ-ŠMARTNO za sezono 2014 / 2015

Ekipa mlajših dečkov RD HERZ-ŠMARTNO za sezono 2014 / 2015

Vabimo vas, da nam pišete, fotografirate  in sodelujete z nami !
Svoje prispevke in fotografije o aktualnih dogodkih in zanimivostih iz vsakdanjega življenja,
nam lahko vsakodnevno pošiljate naš e - naslov: martinov.glas@siol.com.

Za tiskan izvod Mg, je potrebno prispevke poslati najkasneje do 25. JANUARJA 2015
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.
Informacije: Uredništvo Martinov glas, telefon: (01) 899 02 82 ali GSM: 040 996 404


