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ŽUPANOV KOTIČEK

Počistimo
Slovenijo

Dogodek Datum Ura Lokacija

Spoštovani bralci, sodelavci in dopisniki!
Sporočamo vam nov elektronski naslov, na katerega

nam lahko pišete in pošiljate vaše prispevke
za tekoče izvode časopisa Martinov glas.

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

e-mail: martinov.glas@siol.com

Takšnih mnenj in zahtev smo v zad-
njem času v slovenski državi že kar
vajeni. Trud prizadevnih posamezni-
kov za čistejšo Slovenijo z odstranje-
vanjem odpadkov kaže svetlo luč za
prihodnost. Kljub temu pa nekateri
še vedno onesnažujejo naravo in jim
nobena morala ali zgled ne pride do
živega. Seznanili pa smo se tudi z
drugačno obliko čiščenja – čiščenja v
politiki. Posamezniki so sprejeli svoja
pravila in čistijo vse povprek. Če bi
našim sosedom, ki se ravnajo po svo-
jih zakonih, dovolili čiščenje naših
dvorišč, bi pospravili tudi stvari, ki so
še uporabne in gredo dobro v proda-
jo. Politika nekaterih pa bi počistila
vse na isti način, ne glede na to ali se
kdo trudi – vsi so za počistiti!
Spoštovani občani, premalo nas je, da
bi šli po tej poti! 
Peščica politikov pa se vendarle trudi
za prihodnost slovenske države…

Vaš župan
Milan Izlakar

Na osrednji turistični prireditvi ne le pri nas, ampak tudi v regiji Alpe-Jadran se
je v štirih dneh, od 24. do 27. januarja, skupaj s Salonom plovil, predstavljalo
prek 338 ponudnikov turističnih storitev iz 15 držav. Sejem je v štirih dneh obi-
skalo 14.500 ljudi. Društvo je bilo prisotno na sejmišču vse dni in je imelo na
voljo po dve stojnici razen v soboto smo imeli na voljo le eno stojnico. Namen
naše udeležbe na sejmu je bila promocija območja, kjer društvo LAZ aktivno
deluje k čemur pa smo pritegnili tudi naše aktivne člane, ki so izmenično pred-
stavljali Jablaniško dolino.  Razdanega je bilo kar nekaj promocijskega materia-
la, ki pokriva vse dogodke, ki jih društvo organizira kot tudi vse ponudnike in
zanimivosti same Jablaniške doline. Stojnica društva se je nahajala v Marmorni
dvorani, kjer so se predstavljala tudi ostala turistična društva iz Slovenije.
Obiskovalci so okoli stojnic krožili s polnimi vrečami nabranega promocijskega
materiala ter si nabirali ideje za nedeljske izlete. Društvo ugotavlja, da je bilo
med obiskovalci, kar nekaj takšnih, ki so naš največji dogodek Pohod po obron-
kih Jablaniške doline že obiskali ter se bodo zaradi dobrih izkušenj pohoda ude-
ležili tudi v letošnjem letu. Interes je bil izkazan tudi za preostala dogodka Dan
jagod in špargljev in Nočni pohod do cerkve kot tudi za ponudbo občine kot
takšne, kar se turističnih zanimivosti tiče. Obiskovalci so skupaj z nami ugota-
vljali, da Slovenija nudi še ogromno neraziskanih kotičkov, ki pa zato niso nič
manj zanimivi, kot klasične izletne destinacije, kot sta recimo Bled in Bohinj.
Menimo, da smo z udeležbo dosegli našo ciljno publiko in sicer izletnike, ki ce-
nijo kar podeželje ponuja. Tudi splošni trendi stremijo k vračanju v naravo, k
zdravi prehrani in preživljanju prostega časa daleč stran od mestnega vrveža.
Udeležba na sejmu je za nas kot društvo odlična priložnost, da spravimo
Jablaniško dolino na turistični zemljevid Slovenije. Konec koncev vsako leto več
ljudi izve, kje se nahajamo in kaj se pri nas dogaja s tem pa je naš namen več kot
dosežen. Katarina Možina

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

LETOVANJE   V ČASU ZIMSKIH  ŠOLSKIH POČITNIC

Rdeči križ Slovenije bo socialno ogroženim otrokom,
omogočil letovanje v MZL Debeli rtič, s pomočjo sredstev pridobljenih

v okviru akcije Peljimo jih na morje.
Iz  našega območja  bo brezplačno letovalo 8 šoloobveznih otrok,

od 23.2. - 2.3.2013, v času zimskih šolskih počitnic.
Otroke bodo predlagale OŠ in KORK. 

Strokovne službe v MZL Debeli rtič bodo, kot vedno za otroke pripravile zanimiv,
raznolik in bogat animacijski program.

Obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ciciban
dobite v tajništvu šole ali na spletni strani

vrtca (v zavihku Dokumenti): 
http://www.os

smartnolitija.si/index.php/dokumenti-vrtec. 

Izpolnjene obrazce pošljite po pošti,
ali jih oddajte v tajništvu šole,

od 15. do 31. marca 2013.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v
programe vrtca več kot je prostih mest,

bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem
otrok v vrtec. 

»Avtobus bo prišel po nas v nedeljo, 20. januarja 2013 popoldan, in biti nas
mora petdeset,« je povedala, ko se je šlo zares. Tako smo imeli možnost, da smo
povabili še svoje domače in prijatelje. Nedelja je bila deževna, siva, a avtobus je
bil poln veselih ljudi in pot do Ljubljane je minila kot bi mignil. V stavbi RTV
Slovenija so nas pričakali animatorji in nas odpeljali v studio. Dodelili so nam
rdečo tribuno, vodja ekipe je bila Boris Kobal, poleg njega so bili še pevka
Nuška Drašček, igralka Tanja Ribič in  Andrej Geržina, voditelj iz oddaje
Dobro jutro. To je bilo zabave in smeha, ko smo si oblačili rdeče majice!
Nekateri so si na glavo poveznili kričeče rdeče lasulje. Potem smo vadili ploska-
nje in petje. Na obeh tribunah so se organiziranima skupinama pridružili še in-
dividualni obiskovalci. Naša tribuna je prekipevala od energije. Zelo smo se za-
bavali, ko smo z navijanjem in namigi pomagali naši ekipi. Upali smo na zmago
in jo tudi dočakali. Ob odhodu smo za spomin dobili še praktični nagradi, ter-
mofor in zgoščenko najlepših pesmi oddaje Moja Slovenija. Nedeljsko popold-
ne smo preživeli drugače in lepo, zato še enkrat hvala naši Minki za tako prijet-
no presenečenje.

Katarina Kragelj

MePZ Zvon na snemanju
televizijske oddaje Moja Slovenija
»Čaka vas presenečenje,« nam je neko sredo na pevski vaji povedala naša zborovodkinja
Marija Celestina in ostala skrivnostna. Seveda smo ugibali, kam naj bi šli. Ko nam je po-
vedala, da nas je prijavila na snemanje oddaje Moja Slovenija, smo bili res presenečeni.

TURISTIČNI SEJEM 2013

Udeležba društva LAZ na sejmu
Alpe Adria turizem in prosti čas
V želji, da približamo ponudbo Jablaniške doline smo se tudi letos v društvi za podeželje
Laz odločili za promocijo le te na enem največjih in najbolj obiskanih sejmov v Sloveniji.

Recital ob kulturnem prazniku 8.2. PETEK 9.00 Pred trgovino na Dolah

Prešernov recital ob Slovenskem kulturnem prazniku 8.2. PETEK 11.00 Ploščad  šp. dvorana Litija 

Otroški pustni živžav, lutkovna predstava Gosenica dobi krila, 9.2. SOBOTA 10.00 - 12.00 Šotor pred 

glasbena animacija, plesna animacija s Šolo plesa Aleksandre Košir, nakupovalnim središčem Ježa

izbor najboljše maske in drugi animacijski programi za otroke

Unikatija – tržnica unikatnih izdelkov 9.2. SOBOTA 10.00 -18.00 Šotor pred

nakupovalnim središčem Ježa

Proslava ob kulturnem prazniku 10.2. NEDELJA 10.00 Šola na Dolah

Ura pravljic 11.2. PONEDELJEK 18.00 Knjižnica na Vačah

PRIBLIŽEVANJA z mag. Goranom Klemenčičem 11.2. PONEDELJEK 19.00 Kulturni center Litija

(predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije)

U3: velikonočna ustvarjalnica 12.2. TOREK 16.00 ali 17.00 Knjižnica Litija

Kuharska delavnica: flancati 12.2 TOREK 17.00 MC Litija

Ura pravljic 12.2. TOREK 18.00 Knjižnica Litija

Podjetništvo v Srcu – Podjetniško omizje 13.2. SREDA 18.00 MC Litija

Novi mediji za nove generacije 14.2. ČETRTEK 18.00 MC Litija

– Facebook za mladinske organizacije, delavnica

Ura pravljic 14.2. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmarno

Informativni dan – stojnica 15.2. PETEK 6.30 - 9.00 Železniška postaja

Informativni dan na Gimnaziji Litija 15.2. PETEK 9.00  in 15.00 Gimnazija Litija

Informativni dan na Gimnaziji Litija 16.2. SOBOTA 9.00 Gimnazija Litija

Pregledna razstava likovnih del Društva 18.2. PONEDELJEK 19.00 Kulturni center Litija

ART  KUM 2008-2012

Podjetništvo v Srcu – Marketing in grajenje blagovne znamke 20.2. SREDA 18.00 MC Litija

Večer litijske mladinske produkcije 22.2. PETEK 19.00 Kulturni center Litija

Hip hop DJ večer 22.2. PETEK 21.00 Bix bar

Otroška matineja: Zgodba o izgubljeni dudi – Melita Osojnik 23.2. SOBOTA 10.00 Kulturni center Litija

Gledališka predstava: Čaj za dve (premiera) 23.2. SOBOTA 19.00 Dvorana na Dolah

Ura pravljic 26.2. TOREK 18.00 Knjižnica Litija

Literarno potopisni večer z Zvonetom Šerugo, 26.2. TOREK 19.00 Knjižnica Litija

predstavitev zadnje knjige Popotnik, s filmom Aleša Žemlje

Ura pravljic 28.2. ČETRTEK 16.00 Knjižnica Gabrovka

Ura pravljic 28.2. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmartno

Abonma – SLJEHRNIK – SNG Nova Gorica 28.2. ČETRTEK 19.30 Kulturni center Litija

VRTEC CICIBAN
Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji,

Tel.: 01/ 898 73 25
e-mail: os.smartnovrtec@guest.arnes.si

Informativni dan:
5. marec 2013

Informativni dan bomo v vrtcu Ciciban pričeli ob
17. uri, kjer si boste skupaj z otrokom ogledali
gledališko predstavo. Po njej si boste ogledali

prostore vrtca in dobili želene informacije.
Zaključili bomo ob 19. uri.

VPIS
PREDŠOLSKIH OTROK

V VRTEC CICIBAN
za leto 2013 / 2014

VPIS
PREDŠOLSKIH OTROK

V VRTEC CICIBAN
za leto 2013 / 2014



vljanje njihovega dostojanstva: spre-
meni se filozofija in organizacija dela
– v ospredju je uporabnik, normaliza-
cija življenja (živi kot bi živel v doma-
čem okolju – gospodinjske skupine),
ohranja se njegova integriteta. V za-
ključenih  enotah je manj uporabni-
kov, vsa organizacija je vezana na to
enoto, zato je bolj prijazna tudi zapo-
slenim. Namen projekta je tudi ponu-
diti osnovo za nov  koncept dela, ki
naj bi ga izvajali v enoti v Litija.

Vida Lukač
Direktorica Doma Tisje
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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
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija
Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Naklada: 1700 izvodov 
Avtorji člankov v tekočem izvodu Mg: Občinska uprava občine Šmartno
pri Litiji: Karmen Sadar,  Tanja Kepa Ferlan. Dom Tisje: Vida Lukač. OŠ Šmartno:
Vanja Adamlje. VVZ Ciciban: Mojca Dragar. Glasbena šola Litija - Šmartno:
Janja Galičič. Knjižnica Litija - Šmartno: Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič.
OZRK: Dani Sveršina. JZK Litija: Mateja Sladič Vozelj. Zavodi in društva: Magda
Breznikar, Boris Žužek, Bogomir Bučar, Katarina Možina, Ana Savšek, Katarina
Kragelj, Minka Savšek, Bajc Mojca, Marjan Lukančič, Cirar Tina, Joža Ocepek,
Milena Dimec, Tomaž Rozina. Šport: Martin Gradišek, Janja Repina,  Borut
Vukovič, Aleš Hauptman.

Vaša odločitev, da davčno olajšavo na-
mesto v proračun namenite naši orga-
nizaciji za pomoč ljudem v stiski, bo
pomagala mnogim ljudem, ki se zara-
di pomanjkanja obračajo na nas.
Preveč je žalostnih življenjskih zgodb
posameznikov in družin z nizkimi
prejemki, brezposelnih, bolnih, slabo-
tnih, ostarelih in otrok, da bi ob vsem
tem ostali brezbrižni in hladni!
Program socialne dejavnosti, ki je na-
menjen socialno ogroženim posa-
meznikom in družinam ter ljudem, ki
so se znašli v socialni stiski, izvajamo
že vsa leta od naše ustanovitve.
Izvedba tako številnih aktivnostih na
področju sociale ne bi bila mogoča
brez razvejane mreže Rdečega križa
Litija in  njenih 21 krajevnih organi-
zacij  ki pokriva celotno območje
Občine Litija in Občine  Šmartno pri

Litiji. Na tem področju je  deluje
preko 200 prostovoljcev. Ti so v stal-
nem stiku z uporabniki, kar  zagota-
vlja dobro poznavanje problematike
in s tem možnost nenehnega prilaga-
janja naših aktivnosti dejanskim po-
trebam socialno ogroženih posamez-
nikov in družin. Poleg materialne in
finančne pomoči  že od leta 2007
uspešno izvajamo distribucijo hrane
iz Ukrepa dobave hrane iz interven-
cijskih zalog najbolj ogroženih v
Skupnosti ter s tem dodatno prispe-
vamo k dostojnejšemu življenju so-
cialno ogroženih posameznikov in
družin. Splošna gospodarska kriza,
brezposelnost in varčevanje ter s tem
povezana nova zakonodaja na po-
dročju socialnih prejemkov so mnoge
ljudi pahnili na sam rob preživetja.
Vsi državljani dodobra občutimo, da

Pol odstotka je dovolj,
da nekomu pomagate spremeniti
življenje na bolje
Kot davčni zavezanec oz. zavezanka lahko v skladu Zakonom o dohodnini do 0,5% dohodni-
ne odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za financiranje
splošno – koristnih namenov. Med te pa sodijo tudi humanitarni programi. V kolikor se o tej
odločitvi ne izjasnite pisno, gre omenjeni znesek državi. nič ni več tako kot je bilo. Na svojevr-

sten način pa vse to zaznamo vsi tisti,
ki se dnevno srečujemo s stiskami,
brezupom in nemočjo prizadetih.
Tudi zdravje mnogih socialno ogro-
ženih otrok, mladostnikov, starejših
in družin bi bilo še veliko bolj šibko
in nestabilno, če jim ne bi občasno
pomagali v obliki brezplačnih  leto-
vanj  v MZL Debeli rtič pri
Ankaranu. V decembru boste v po-
štni nabiralnik prejeli obvestilo in
obrazec za namenitev dela dohodni-
ne za donacije z vsemi navodili.
Izpolnitev obrazca vam bo vzela le
trenutek vašega časa, vendar ne de-
narja. Vzemite si trenutek za dobro-
delnost ! Veseli december in božično
- novoletni prazniki so pravšnji za
dobra dela in sočutje. Hvala za vaš
svetel utrinek na temnem nebu !

Sekretarka  OZRK
Danica Sveršina

V decembru smo organizirali sedaj že tradicionalno okraševanje enot skupaj s
stanovalci in njihovimi svojci. Prostovoljke iz Gimnazije Litija so skupaj s sta-
novalci spekle piškote. V decembru je svoj 100. rojstni dan praznovala tudi sta-
novalka, gospa Ivanka Močilnikar, tako imamo sedaj v domu kar tri stoletnike,
kar ni malo. Veselo praznovanje te častitljive obletnice rojstva so gospe polepša-
li pevci MPZ iz Polšnika, predstavnice RK Sava ter župan občine Litija, gospod
Franci Rokavec z direktorico Doma Tisje, gospo Vido Lukač. Z januarjem smo
v domu pričeli s poizkusom dela v gospodinjski skupini, tako na enoti Grajske
gospe poteka delo v skladu s sodobnimi smernicami, ko se stanovalcem poizku-
ša življenje v domu približati načinu  življenja, kot so ga živeli nekoč doma. Prve
dni v januarju pa nam je polepšal s koncertom svojih pesmi, gospod Zoran
Cilenšek. Prav tako so nam pripravili lepa koncerta šmarski Tamburaši ter pevci
MPZ Pragersko. Leonida Razpotnik, Univ. dipl.soc. delavka

Praznično v Domu Tisje
Za nami je praznični december, ki je v domu še posebej lep. December je čas pričakovanj, ko
se  z upanjem zazremo v prihodnost, se veselimo praznikov in pričakujemo prihod novega
leta in se sprašujemo le kakšno bo?

Nosilke socialnih interakcij so go-
spodinje, ki pomagajo stanovalcem
pri vključevanju v različne aktivnosti
in odnose z  drugimi ljudmi. V go-
spodinjski skupini je okvirna struktu-
ra dneva jasna - zjutraj zajtrk, osebna
higiena, dogovorjene dopoldanske
aktivnosti, poudarek je na gospodinj-
skih aktivnostih - kot npr. čiščenje,
pospravljanje, branje, pletenje, ipd.,
sledi priprava kosila in kosilo, po ko-
silu preživljanje popoldanskega časa,

sprehodi v naravo, zvečer priprava ve-
čerje in večerjanje, počitek. Seveda je
to le okviren razpored, vsak dan pote-
ka skladno z individualnimi željami
in dogovori stanovalcev in zaposle-
nih. Posebnost življenja v gospodinj-
ski skupini je tudi to, da vse obroke
hrane pripravljajo in kuhajo gospodi-
nje s pomočjo stanovalcev - če to želi-
jo. Projekt uvajanja novega koncepta
dela v domu je namenjen dvigu kako-
vosti življenja stanovalcev  in zagota-

Utrinek s praznovanja častitljivega ljubileja
ga. Ivanke Močilnikar

Gospodinjska skupina v domu
V začetku januarja 2013 je na enoti Grajske gospe začela poskusno delovati prva gospo-
dinjska skupina v našem Domu Tisje.V gospodinjskih skupinah se ustvarja podoba družine
in družinskega življenja kot so ga starostniki vajeni od doma. Odslikava družinskega stila
bivanja pomembno vpliva na funkcioniranje starostnikov, saj smo ljudje socialna bitja.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji

za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 106/2012) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
in projektov ljubiteljske kulture 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 2013

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 2013 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 redneljubiteljske dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 20.000 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 2013.

8.
Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno 
pri Litiji do 15.3.2013. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – razpis Kultura 2013«.
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, odpiranje 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.
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: 611-001/2013
Datum: 28.1.2013

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
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Zgodilo se je …V januarju smo se najprej podali s člani na tradicionalni
novoletni pohod  na Jelšo, v Trbovljah pa so se na družabnem srečanju sešli
prostovoljci in prostovoljke Zasavja, ki sodelujejo v projektu »Starejši za
starejše«. V torek, 15. januarja, smo letos prvič obiskali gledališče. V Mestnem
gledališču v Ljubljani smo si ogledali musical  »Čarovnice iz Eastwicka«.
Predstava nas je razvedrila in navdušila. Dva dni pozneje pa smo se z vsemi
tekmovalci, ki so lani sodelovali na medobčinskem, regijskem ali državnem
tekmovanju, srečali v gostilni Krznar.
V ponedeljek, 21.1., smo obiskali turistično kmetijo Blaj v Dragovškem, saj smo
si zaželeli koline. Po obilni malici smo se peš vrnili v Šmartno. V tem mesecu so
se po dvakrat sestale tudi vezilje in Šmartinke. Sekcija Nove korenine
Primskovo je organizirala za svoje člane srečanje v domači osnovni šoli.
Pripravljamo … V februarju bomo izvedli dva rekreacijska pohoda v okolico, in
sicer prvi in tretji ponedeljek v mesecu. V četrtek, 14. februarja, pa si  bomo  v
ljubljanski Mali drami ogledali komedijo »Nežka se moži«; to bo že drugi obisk
te predstave, saj je nekateri ljubitelji gledališča še niso videli. Prvi ponedeljek v
marcu pa vas spet vabimo na rekreacijski pohod. Odhod bo še vedno ob 13. uri
izpred društvene pisarne. Sekcija Nove korenine Primskovo se bo v februarju
sešla v osnovni šoli, kjer bo pripravila program dejavnosti za tekoče leto.

Aktivnosti društva upokojencev

Skupinska fotografija udeležencev lanskoletnega pohoda na Sv. Peter nad Begunjami

V peto leto …
Pohodom smo v našem društvu upo-
kojencev namenjali že ves čas veliko
pozornosti. Sprva smo sodelovali z
društvi v Litiji, Jevnici, Gabrovki in
na Dolah, pred desetimi leti pa smo
začeli z organizacijo pohodov v šmar-
sko okolico in sicer vsak prvi ponede-
ljek v mesecu. Odziv je bil zadovoljiv.
Večinoma smo hodili peš, le včasih
smo se z lokalnim ali šolskim avtobu-
som zapeljali do izhodišča, da smo se
izognili hoji po cesti. Prvo leto smo
na enajstih pohodih  našteli 107 ude-
ležencev, leto pozneje pa na 13 poho-
dih 112. Takrat smo se dogovorili, da
bomo v letu 2011 izvedli po dva po-
hoda mesečno in sicer vsak prvi in
tretji ponedeljek v mesecu. Tako smo
to leto imeli 23 pohodov z 223-imi
udeleženci, lani pa 25 pohodov in
233 pohodnikov. Skupaj smo našteli
v štirih letih 72 pohodov in 675 ude-
ležencev. Običajno smo odšli na pot
ob 8. uri, v juliju in avgustu ob 7. uri,
pozimi pa ob 13. uri. Letos  s pohodi
v okoliške kraje nadaljujemo. Nekaj
imamo stalnih pohodnikov. Nekateri
pa se nam pridružijo občasno. Pomen
hoje in gibanja so poudarili tudi v
projektu »Živimo zdravo«, ki ga je v
šmarski knjižnici od septembra do
novembra izvajal Zavod za zdrav-
stveno varstvo Ljubljana ob pomoči
občine Šmartno. Vabimo vse naše
člane, pa tudi druge občane, da se
nam na teh pohodih, ki trajajo dve do
tri ure zmerne hoje, pridružite. O
njih vas obveščamo s plakati, sproti pa
se dogovarjamo, kam bomo šli.Če je
na dan pohoda slabo vreme, padavine,
je pohod naslednji dan ob isti uri.

Boris Žužek

Naš Mešani pevski zbor Zvon vsako
leto obišče oskrbovance doma Tisje v
Črnem potoku in jim pripravi kon-
cert. Tako smo se letos na obisk od-
pravili v decembru 2012. Pod vod-
stvom naše zborovodkinje Marije
Celestina smo zapeli nekaj prijetnih,
miloglasnih pesmi, predvsem takih, z
domoljubno vsebino. Ob koncu pro-
grama smo skupaj z varovanci zapeli
še nekaj slovenskih narodnih pesmi.
Z veseljem so nam "pritegnili in slo-
venska pesem se je razlegala po domu
oskrbovancev. Vsi srečni smo se razšli
v upanju, da se kmalu spet vidimo.
Nič ni lepšega kot to, da s petjem
lahko nekoga osrečiš. Program je pri-
jetno in sproščeno  povezoval Miha
Kragelj.

Katarina Kragelj

MePZ Zvon na obisku v Domu Tisje

MePZ Zvon med petjem v domu Tisje

Zavrstniški gasilci
Spoštovane občanke in občani, drage
sovaščanke in sovaščani.

Minilo je 12. leto tega tisočletja in
skupaj smo zakorakali v novo, 13.
leto,  ko se v naši vasi poigrajo letnice
obstoja gasilskega društva in vaškega
vodovoda. V tem letu mineva 88 let
od ustanovitve prostovoljnega gasil-
skega društva in 55 let od začetka
uporabe vaškega vodovoda Zavrstnik.
V preteklem letu je moralo naše pro-
stovoljno gasilsko društvo v skladu z
veljavno zakonodajo sprejeti nov
Statut društva. Letošnje leto pa je po-
streglo z volitvami. Upravni odbor
društva je tako že organiziral občni
zbor društva. Občni zbor se je zgodil
19. januarja, o čemer ste bili vaščanke
in vaščani oziroma članice in člani
društva obveščeni. Na občnem zboru
smo sprejeli še nekatere potrebne
pravilnike k lani sprejetem novem
statutu in izvedli volitve v organe
društva. Sestave organov društva se
niso bistveno spremenile, saj je v tem
hitrem času katerega živimo, težko

pridobiti nove ljudi, ki bi bili pripra-
vljeni prevzeti funkcije v društvu.
Naše prostovoljno društvo pa se
lahko pohvali z obilico dobrih dejanj
v preteklih letih, ki so gotovo posledi-
ca dobrega gospodarjenja starega
vodstva društva. Tako lahko s pono-
som omenim, da smo v preteklih
nekaj letih dodobra obnovili objekt
gasilskega doma. Zamenjali smo
okna in vrata, izvedli vgradnjo cen-
tralnega ogrevanja, obnovili sanitarije
in v preteklem letu tudi v celoti za-
menjali streho objekta. Omeniti
moram tudi veliko investiranih sred-
stev v samo gasilsko opremo, v prete-
klem letu kar za okoli 5.000,00 EUR.
Veselilo nas bo, če bo ta oprema pred-
stavljala preventivo in nam je ne bo
potrebno uporabiti pri požarih. Vse
pohvale je vredno tudi delo z našimi
mladimi gasilci. Prenekateri otroci se
radi udeležujejo gasilskih vaj in posle-
dično tekmovanj, kar dokazuje tudi
polica s pokali v gasilskem domu, ki
že postaja pretesna za vse pridobljene
lovorike. Vaščanke, vaščani, nagovori-

te svoje otroke, da se pridružijo mla-
dim gasilcem iz Zavrstnika, če ne
drugače pa vsaj zaradi druženja in ve-
selja ob gasilskih vajah. Kaj pa to
novo leto? Gasilci bomo kot vedno
zavihali rokave in se podali v nove
aktivnosti. Vaščani imate možnost
spoznati redne aktivnosti vsako
drugo nedeljo v mesecu, ko se člani
društva zberemo v gasilskem domu,
izvedemo nekatere obveznosti, uredi-
mo orodjarno, prostore in okolico ga-
silskega doma. Že sedaj pa vas obveš-
čamo, da je bila podana pobuda, da bi
se v letošnjem letu obudila tradicija
postavljanja vaškega mlaja. Gotovo
pa je, da se bo organizirala vaška ga-
silska veselica in sicer v začetku me-
seca avgusta.

Spoštovani!
Prostovoljno gasilsko društvo v naši
vasi ne predstavlja le varnosti pred po-
žari, pač pa tudi gibalo vaškega življe-
nja. Vzemite si čas in prisluhnite pozi-
vom gasilskega društva k vaškim aktiv-
nostim in tako skupaj prispevajmo, da se
bo krepil vaški pozitivizem in se bomo
bolje poznali med seboj.

Bogomir Bučar

Tehnična in druga pomoč:

V ponedeljek, 31. januarja 2012, ob 21.48, se je na cesti med Štangarskimi
Poljanami in Reka Gozdom dogodila prometna nesreča, v kateri so bile lažje
poškodovane štiri osebe. Z hitrim posredovanjem gasilcev PGD Kostrevnica in
PGD Litija, so s tehničnim posegom iz avtomobila rešili ukleščeno osebo, ki je
bila z reševalnim vozilom prepeljana v UKC Ljubljana.

Drugo: 

V času od 20. novembra 2012, do 20. januarja 2013, so gasilci PGD Šmartno
opravili 3 prevoze pitne vode, PGD Kostrevnica pa enega.   

GZ Šmartno

ZGODILO SE JE

PGD Šmartno pri Litiji

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je...

Ob boleči izgubi naše drage mame

ALOJZIJE JERE
po domače Koželove Slavke

(27.4.1925 - 21.1.2013)
iz Črnega Potoka, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče, svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti. Še posebno se zahvaljujemo osebju

ZD Litija, dr. Benedičiču, župniku g. Janezu Kvaterniku za lepo opravljen pogrebni obred,
PGD Šmartno pri Litiji, društvu Štuc, trobentaču in pevcem. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Žalujoči: Hčerke in sinovi z družinami

ZAHVALA

04022013

Minilo je leto dni,
odkar nas je zapustil dragi oče, dedek in dober prijatelj

ANTON KAŠTIGAR
(1934 - 2012)

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

Vsi njegovi

V SPOMIN

Še si z nami kot vsak dan,
besede tvoje, tvoj je glas,

a tebe ni in te ne bo,
ni tvojih šal, kje smeh tvoj je?

V spominu, v naših srcih le
naš Pepe, ati moj

za večni čas.
(Marina)

Utrujen od bolezni je za vedno zaspal naš

JOŽE KRNEL
(7.4.1932 - 13.12.2012)

iz Črnega Potoka

Zahvaljujemo se za izrečena sožalja, za vsak tolažilni pogled, za vsak stisk rok in objem,
za darovano cvetje in sveče, vsem, ki ste se poklonili v njegov spomin in ga pospremili na zadnji poti.

Hvala Patronažni službi ZD Litija za vso skrb in pomoč. Še posebej hvala gasilcem PGD Šmartno pri Litiji
za častni gasilski pogreb, zastavonošam, trobentaču in pevcem.

Vsi njegovi

ZAHVALA

03022013

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

(S.Makarovič)

Od utrujenosti je za vedno zaspal

LADISLAV LESKOVŠEK
(3.7.1931 - 2.12.2012)

iz Jeze 10, Šmartno pri Litiji

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Prisrčna hvala njegovemu osebnemu zdravniku dr. Kolšku in osebju Doma Tisje.

Žalujoči: žena Marija, hčeri Nada in Vida, vnuki in pravnuki

V SPOMIN

02022013

01022013
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VABIMO NA PREDAVANJE

Priložnost za vsakogar - 
EKO kmetijstvo
Si želite novih izzivov? Zagovarjate lokalno oskrbo s hrano? Imate obdelovalne površine in
se vam zdi, da bi jih lahko bolje izkoristili?  Vas zanima kakšni so trendi na področju ekolo-
škega kmetovanja?

Vse to boste izvedeli na predavanju
»Uspešna ekološka pridelava za trg:
možnosti, napotki in dobre prakse«,
ki ga Center za razvoj Litija organizi-
ra v petek, 18. februarja 2013, med
16.30 in 18. uro v sejni sobi Občine
Litija. Vabimo mlade, študente, brez-

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Tradicionalno
prednovoletno srečanje
V jubilejnem letu 2012 smo tradicionalno prednovoletno srečanje obeležili skupaj z  30 - le-
tnico delovanja Društva. Letošnje srečanje je potekalo v Športni dvorani v Litiji. Udeležba je
bila tudi tokrat množična, saj se ga je udeležilo več kot 250 udeležencev ter gostov. Med
udeleženci so bili tudi predstavniki Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, Zveze delovnih
invalidov, Zveze društev upokojencev, Mestne skupnosti Litija, predstavniki društev invali-
dov, upokojencev ter Doma Tisje. 

Po uvodnem nagovoru predsednika društva, g. Mira Vidica je sledil pester kul-
turni program, katerega je vodila go. Aleksandra Mavretič. Nastopali so:
Rogisti, mešani pevski zbor DU, učenci OŠ Litija – podružnice s prilagojenim
programom s kratko gledališko predstavo ter Adi Smolar. Po zaključku kultur-
nega programa je sledil nagovor gostov in župana občine Litija. Ob tem je bilo
Društvu podeljeno tudi posebno priznanje Zveze delovnih invalidov Slovenije,
za prizadevno in uspešno delo pri uresničevanju in izvajanju pravic invalidov ter
razvoju in krepitvi medsebojnih humanih odnosov. S svojim obiskom nas je
letos presenetil tudi Božiček. V nadaljevanju je srečanje potekalo v veselem
vzdušju do jutranjih ur, za kar je poskrbel ansambel »Zimzelen«. Ob tej prilož-
nosti  se za podporo organizaciji prireditve zahvaljujemo vsem donatorjem in
sponzorjem (Agrolit do.o., Janezu Bricu s.p., B-Bor d.o.o., Frizerski salonu
Alenka, Herz d.d., Knjižnici Litija, KSP Litija d.o.o., dr. Roman Kralj s.p.,
Matetova družba d.o.o., Mestna skupnost Litija, Občina Litija, Predilnica Litija
d.d., SPL Ljubljana d.d., Spar d.o.o., Thermana Laško, ter hkrati tudi nastopa-
jočim in prostovoljcem društva. Mojca Bajc in Tina Cirar, MDI

Predavateljici iz podjetja Fidimed sta nam v uvodu predstavili možnosti in per-
spektive samozdravljenja. Opozorili sta nas na kaj moramo biti pozorni pri je-
manju posameznih zdravil na recept in prehranskih dopolnil brez recepta.
Izvedeli smo tudi nekaj o posameznih prehrambenih dopolnilih, njihovih učin-
kih in delovanju na organizem, glede na posamezne starostne skupine. Ob za-
ključku našega srečanja smo spregovorili še o skrbi za naše zdravje, predvsem o
krepitvi imunskega sistema in vzdrževanja zdravega načina življenja.

Mojca Bajc in Tina Cirar, MDI

Uporaba zdravil brez recepta
V okviru projekta LAS »Vseživljenjsko učenje za življenje« je mesecu decembru 2012,
v Knjižnici Litija potekalo predavanje »Uporaba zdravil brez recepta«.  

Priprava Rogistov za nastop

Udeleženci tradicionalnega srečanja v pričakovanju dogodka

Nastop učencev OŠ Litija - podružnica s prilagojeni programom

poselne in vse tiste, ki svoje podjetni-
ške izzive morda prepoznavate prav
na področju zelenega kmetijstva. Z
nami bo Anamarija Slabe z Inštituta
za trajnostni razvoj, ki je specialistka
za ekološko pridelavo in vodja pro-
jektov trženja in promocije ekološke-

ga kmetovanja. Zvone Černelič iz
Ekološke kmetije Černelič bo z na-
potki in konkretnimi primeri iz prak-
se predstavil uspešno ekološko pride-
lavo hrane za trg.
Predavanje je brezplačno, prijave na
monika.cvetkov@razvoj.si.

Anaj Savšek

Šmarski tamburaši navdušili
celo Avsenike
Šmarski tamburaši smo v lanskem letu izvedli 30 nastopov; od tega 23 v Šmartnem in Litiji
ali bližnji okolici ter sedem drugje po Sloveniji in v tujini.

Iz minulega leta nam bodo ostali v
spominu predvsem naslednji dogod-
ki: državna tamburaška revija v
Semiču, kjer je orkester že peto leto
zapored osvojil zlato priznanje, letni
koncert na temo filmske glasba v
Šmartnem, nastop v Linhartovi dvo-
rani Cankarjevega doma, igranje na
mednarodni znanstveni konferenci v
Celju, nastop na dalmatinskem veče-
ru na festivalu Slovo poletju v Litiji,

koncert z ansamblom Saša Avsenika
in Alfijem Nipičem v Šmartnem,
koncert Latino Martini 4 v Šmart-
nem, odelovanje mladinske skupine
na prvem festivalu slovenske domo-
ljubne pesmi v Kočevju, dvodnevno
izobraževanje in intenzivne priprave
na koncert Slovenske popevke, ki bo
6. aprila 2013 v Športni dvorani
Pungrt v Šmartnem, ter igranje na ra-
zličnih praznovanjih v domačem

kraju in drugje po Sloveniji. Naša
mladinska skupina je lani kar dvakrat
odpotovala v Srbijo. Prvič s FS
Javorje na mednarodni folklorni fe-
stival v Šabac, drugič pa na tambura-
ško tekmovanje v Novi Sad, kjer je
izmed osmih tekmovalnih skupin
dosegla odlično tretje mesto. V  letu
2012 smo praznovali 10-letnico pod
vodstvom Helene Vidic in 120 let od
ustanovitve prve tamburaške skupine
v Šmartnem. V KD Tamburaški or-
kester Šmartno je bilo v letu 2012
aktivnih 38 tamburašev. V okviru
društva deluje  skupina začetnikov,
mladinska skupina in orkester.
Društvo sestavljajo tamburaši razli-
čnih starosti, od osnovnošolcev, do
upokojencev. Pri ustvarjanju našega
repertoarja med drugimi sodelujeta
tudi dva priznana slovenska glasbeni-
ka, profesor Črt Sojar Voglar in naša
umetniška vodja, akademska glasbe-
nica Helena Vidic. Kulturno društvo
Tamburaški orkester Šmartno izvaja
izobraževanje in vzgojo na področju
kulture. Društvo s svojimi nastopi
prispeva k dostopnosti kulturnih do-
brin in k razvoju tamburaške dejav-
nosti. Z gostovanji v tujini spoznava-
mo različne kulture in navezujemo
stike, ki omogočajo nova poznanstva
in sodelovanja med kulturnimi
ustvarjalci.

Minka Svšek
Predsednica KD Tamburaški orkester

Na koncertu se je predstavilo preko 150 izvajalcev, v prvi točki smo lahko pri-
sluhnili šolskemu pihalnemu orkestru, ki so se mu pri izvedbi treh skladb iz
znanih risank pridružili tudi nekateri člani Pihalnega orkestra Litija. Naslednja
v programu je nastopila mala godalna skupina, v nadaljevanju programa pa smo
poslušali otroški pevski zbor, komorno skupino harmonik, kitarski ansambel,
jazz skupino, več komornih skupin in solo pevce, razgiban filmski večer pa je
zaokrožil naš godalni orkester. Obiskovalci koncerta so poslušali glasbo in gle-
dali odlomke iz risank Pink Panther, Čebelica Maja, Speedy Gonzales, Alica v
čudežni deželi, Lepotica in zver, Aladdin in Knjiga o džungli. Filmski odlomki
pa so bili iz filmov Nune plešejo, Spomini na Alhambro, New York, New York,
Most na reki Kwai, Goslač na strehi, Love Me Tender, Sam doma, Harry
Potter, Boter in Vojna zvezd. Slišali in videli pa smo tudi znameniti Thriller
Michaela Jacksona, na katerega so (poleg teme iz filma New York, New York)
zaplesale plesalke naše plesne skupine. Koncert z glasbo iz filmov in risank je bil

GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO

Glasba iz filmov in risank
V petek, 21. decembra 2012 je dvorana Kulturnega centra Litija pokala po šivih. V njej se je
namreč zgodil za Litijo precej nenavaden koncert, saj so učenci Glasbene šole Litija-Šmartno
skupaj s svojimi profesorji pripravili glasbeni večer, ki je številnim poslušalcem predstavil
glasbo iz filmov in risank. Vendar pa obiskovalci niso le poslušali znanih melodij in ritmov,
vse skladbe so bile »v živo« spremljane s video projekcijami filmskih odlomkov iz predsta-
vljenih filmov in risank, za katere je poskrbel Jure Galičič.

za vse nastopajoče precejšen izziv,
pripraviti je bilo potrebne partiture za
izbrane skladbe, napisati ustrezne
priredbe, dopolniti ali na novo sesta-
viti izvajalske skupine in seveda vadi-
ti, vaditi…, tudi ob sobotah in drugih
prostih dneh.

To je bil resnično skupni projekt veli-
kega števila učencev in njihovih uči-
teljev, slednji pa so pri izvedbah na
koncertu tudi aktivno sodelovali.
Brez resničnega sodelovanja in števil-
nih ur dodatnega dela najbrž tako ob-
sežnega projekta ne bi mogli izpeljati
in z njim tako navdušiti poslušalcev,
za katere je bila dvorana na Stavbah
skoraj premajhna, domov pa so odšli
polni izjemnih vtisov. Večer glasbe iz
filmov in risank je ponovno potrdil
kvalitetno delo in povezovanje vseh
na Glasbeni šoli Litija-Šmartno, na
kar smo lahko še posebej ponosni.

Janja Galičič,
ravnateljica GŠ Litija-Šmartno
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Pred dnevi  smo  dragoceni dediščini šmarskega rojaka Davorina Martina M.
Hostnika, ki jo je pred desetletjem prinesla in poklonila zavodu Ustvarjalno
središče Breznikar njegova vnukinja iz Varoneža gospa Jelena Hostnik,  pridru-
žili nove bisere. Gospa Janja Ternovec iz Ilirske Bistrice nam je sporočila, da po-
darja našemu zavodu knjižno gradivo, ki sta ga pred dvema letoma skupaj pri-
nesla z njenim možem , odvetnikom Aleksandrom Ternovcem, vnukom Mateja
Ternovca: Martin Krpan, ga je leta 1888 v ruski jezik prevedel Martin Hostnik,
v knjižni izdaji pa je bil izdan  v Trstu leta 1891; največ zaslug za to izdajo je
imel pravnik in velik Primorec in Slovenec  Matej Ternovec;  Hostnikov prevod
je tudi prvi prevod slovenske proze v ruski jezik in prvi prevod Krpana v tuj
jezik sploh. Zelo dragocen knjižni biser, ki ga je skrbno hranil od svojega dedka
gospod Aleksander Ternovec in bo bogatil Hostnikovo zbirko v Šmartnem  je
izvod Slovnice slovenskega jezika , Gorica, 1900, s Hostnikovim posvetilom
dragemu prijatelju Mateju Andrejeviču Ternovcu. Za Slovnico slovenskega je-
zika, ki je sestavni del Hostnikovega prvega Slovensko ruskega slovarja (Gorica,
1901) mu je Ruska akademija znanosti podelila nagrado, o kateri je Hostnik za-
pisal: »Da mi je bila prisojena nagrada Akademije znanosti, je najbolj razveseljiv
trenutek v mojem življenju, novica o tem me je ganila v dno srca.« Biser darova-
nega gradiva je tudi Slovnica ruska za Slovence, ki jo je spisal Matija Majar, izšla
je 1867 na Dunaju, založil pa jo je trgovec iz Reke in jo omenja Hostnik v pred-
govoru njegovega Rusko-slovenskega slovarja (Gorica, 1897). Med podarjenim
gradivom , ki bo omogočal študirajočim mladim rusofilom  in slovenistom celo-
vitejšo presojo dela in življenja nekaterih prezrtih velikih Slovencev, med katere
sodi tudi Matej Ternovec,  sta tudi polemiki z naslovom: V izjasnjenje in uterje-
nje in Je li vse »prastarina?«

V zavodu Ustvarjalno središče Breznikar smo gospe Janji Ternovec zelo hvale-
žni za podarjeno gradivo, s čimer je na najbolj žlahten način pokazala, da ceni
naša prizadevanja za zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine.  Prizadevali si
bomo, da bo s pomočjo slovenskih znanstvenikov  slovenska javnost spoznala
tudi delo in življenje zavednega Slovenca, narodnega buditelja, prevajalca in
pravnika Mateja Andrejeviča Ternovca; po dedkovih stopinjah pa je odločno
stopal tudi Aleksander Ternovec,  pravnik in odvetnik, njen življenjski sopotnik,
ki se je posvečal številnim področjem in si srčno prizadeval za svobodo duha in
misli. Njegova nenadna smrt lanske jeseni je presenetila vse, med drugim tudi
pevce  zbora  Alojzija Mihelčiča iz Harij, ki jih je vodil vrsto let. Iz Harij pa je na
prvo službeno pot prišel v naše kraje, v Veliko Štango skladatelj Alojzij Mihelčič
in tukaj začel tudi  bogato glasbeno ustvarjanje. Kako žlahtno nas povezuje kul-
turno ustvarjanje!

Magda Breznikar

Ruski prevod Martina Krpana, delo našega rojaka Martina Hostnika iz leta 1891

NAŠA KULTURNA DEDIŠČINA

Biseri knjižne dediščine za
Hostnikovo zbirko v Šmartnem
Pred dnevi  smo  dragoceni dediščini šmarskega rojaka Davorina Martina M. Hostnika, ki jo
je pred desetletjem prinesla in poklonila zavodu Ustvarjalno središče Breznikar njegova
vnukinja iz Varoneža gospa Jelena Hostnik,  pridružili nove bisere.

Foto: Carmen Breznikar Ruparčič

Slovnica ruska za Slovence iz leta 1867

Foto: Carmen Breznikar Ruparčič

Šestošolci so šest dni preživeli v zim-
ski šoli v naravi na Planini pod Šum-
nikom na Pohorju. V pravem zim-
skem vzdušju so se vsi učenci naučili
dobro smučati. Za tretješolce iz mati-
čne šole in učence tretjega in četrtega
razreda podružnične šole Velika
Kostrevnica je pet januarskih dni
pouk potekal malo drugače. V centru

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Januarske novice iz Osnovne šole
Na srednješolski tržnici, ki jo vsako leto organiziramo na šoli,  so predstavniki srednjih šol iz
Litije, Ljubljane, Ivančne gorice, Novega mesta, Trbovelj in Zagorja  predstavili svoje progra-
me učencem 8. in 9. razredov, ki se odločajo o nadaljnem izobraževanju, in njihovim staršem.

šolskih in obšolskih dejavnosti v Fari
so spoznavali značilnosti gozda, opa-
zovali živalske sledi, tekmovali v šta-
fetnih igrah, tekli na smučeh, se se-
znanjali z astronomijo, lokostrel-
stvom… V januarju so imeli deveto-
šolci kulturni dan, na katerem so spo-
znavali gledališče. Obiskala jih je sku-
pina Ej Mopped, ki sodeluje v impro

ligi. Za učence so pripravili predstavo
in delavnice. V okviru projekta Zdrav
življenjski slog so učencem vaditelji
in tekmovalci Taekwondo kluba
Litija – Šmartno predstavili trening
discipline taekwondo.
V januarju so potekala tudi šolska
tekmovanja iz znanja. V poznavanju
kemije so se na šolskem tekmovanju
pomerili učenci osmih in devetih ra-
zredov. Na regijskem tekmovanju iz
angleščine za devetošolce, ki je zadnji
dan januarja potekalo na naši šoli,  pa
so se pomerili učenci iz Litije,
Gabrovke, Dol, Trbovelj, Zagorja in
Šmartna.

Vanja Adamlje

MLADI ROD USTVARJA IN RAZSTAVLJA

Mala Lila razstavlja v knjižnici
Šmartno
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, v četrtek, 7. februarja 2013, so ob 18. uri,
v Knjižnici Šmartno odprli likovno razstavo učencev skupine Mala Lila. V kulturnem progra-
mu so nastopili učenci Glasbene šole Litija Šmartno.

Razstavljajo: Valentina Anžel, Žana
Brilej, Živa Bučar, Maša Cvetežar,
Dora Dacar, Jera Dacar, Ana Gra -
dišek, Liza Kralj, Taja Malnar, Nika
Marn, Jan Martinčič, Adalina Med -
ved, Matic Miklavčič, Neža Musar,
Jaki Radovanović, Gaja Starc, Anja
Širca in Kaja Tomažič. 

DRUŠTVO LILA

Razstava likovnih del članic
društva
Članici društva LILA Joža Ocepek in Darja Bernik sta v januarju 2013 na ogled postavili vsaka
svojo samostojno razstavo.

Joža Ocepek Josipina od 14. januarja
razstavlja v avli Kulturnega centra
Litija. Razstava Barve prinaša 30 sli-
karskih platen v akrilni tehniki.
Razstavljene so pokrajine, tihožitja in
abstrakcije. Večina slik je nastala leta
2012. Razstava Barve je avtoričina tre-
tja samostojna razstava (Učna leta
2008, Rože 2010) bo odprta do 15. fe-
bruarja.  Odprtje razstave je povezova-
la Mateja Sladič Vozelj, v  kulturnem
programu sta sodelovala vokalistka
Aleksandra Rihtar in instrumentalist
Evgen Malis. Mentor mag. Zoran
Poznič o razstavi pravi: Slikarstvo Jože

Mala Lila je likovna skupina za otro-
ke, ki deluje pod okriljem Društva
Lila. Delujemo že tretje leto. V tem
času je iz pod rok številnih mladih
ustvarjalcev nastalo veliko zanimivih
in raznolikih likovnih del. V letu
2012/13 v skupini sodeluje 18 učen-
cev v starosti od devet do trinajst let.

Mladi člani pri ustvarjanju 

Joža Ocepek Josipina na otvoritvi razstave Joža Ocepek Josipina: Poletni motiv

Ocepek nedvomno predstavlja enega
izmed vrhov ljubiteljskega slikarstva v
Litiji in okolici. Razvoj njenega slikar-
skega mišljenja in samega rezumiranja
problematike slikarskega polja, kaže
na poglobljen in analitični pristop k
temi sami. Njene krajine, tihožitja in v
zadnjem času tudi poskusi abstrakcije
govorijo tudi o nenehni želji po napre-
dovanju, odkrivanju novih meja ter
preseganju le teh.
Darja Bernik od 22. januarja pa do 5.
februarja razstavlja v galeriji Delav -
skega doma Trbovlje.  Na štiridesetih
velikih platnih si lahko ogledamo

akrilno in oljno tehniko ter različne
mešane tehnike. Slike so nastale v
zadnjih petih letih. Razstava je druga
samostojna razstava Darje Bernik.
Leta 2011 je že razstavljala v litijski
knjižnici. Razstavo je predstavila
predsednica Lila Joža Ocepek, glasbo
pa je prispevala Lea Bernik.
Mentor mag . Zoran Poznič pa k raz-
stavi zapiše:  Darja Bernik je na polju
razumevanja likovnega problematike
vsekakor ena izmed, ne samo bolj
produktivnih, temveč tudi uspešnih
likovnih umetnic na Slovenskem.
Čeprav ljubiteljsko, ob vseh svojih
profesionalnih in privatnih obvezno-
stih, se uspeva poglobljeno in analiti-
čno ukvarjati z likovnimi problemi.
Njen pristop omogoča gledalcu vstop
ne samo v Darjin duhovni svet,
ampak mu omogoča nekakšno intro-
spekcijo njemu lastnih, duhovnih ne-
materialnih svetov.

Prihajajo iz osnovnih šol Šmartno,
Litija in Gradec. Našo prvo razstavo
v tem šolskem letu predstavljamo ob
kulturnem prazniku, 8. februarju.
Razstavljamo dela, ki so nastajala vse
od jeseni 2012. Dela izkazujejo raz-
pon risarskih tehnik, ki smo jih sku-
paj spoznavali in usvajali – svinčnik,
barvni svinčnik, pa suhi in oljni pa-
steli, oglje… V naše delo smo vključi-
li tudi mešani tehniki: barvni svinčnik

s tušem, slikanje z oljnimi pasteli v
risbi z lepilom. Motivi so raznoliki –
živalski in rastlinski motivi, ki so
otrokom še posebej ljubi, abstrakcije,
krajina in drugi. Na razstavi si lahko
ogledate izbor del, na katere smo naj-
bolj ponosni!

Mentorica male Lile: Maja Šuštaršič
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Srečanje z Bogdanom Barovičem
Prvi letošnji gost literarnih večerov v Knjižnici Litija je bil Bogdan Barovič, ekonomist, novi-
nar, tv voditelj, bivši poslanec, župan, slikar in pisatelj. V pogovoru je predstavil svojo ži-
vljenjsko pot, risal je rad že od otroštva, a sta mu starša to pot odsvetovala.

PRAVLJIČNA URA ZA NAJMLAJŠE V KNJIŽNICI ŠMARTNO

Sestrice snežinke, kje ste?
Skupna pravljična urica sredi januarja letošnjega leta, je napolnila Knjižnico Šmartno. Igrico
so pripravile zaposlene v osnovni šoli Gabrovka Dole in vrtcu Dole.

Za starša bi bil najboljši poklic mesar,
zlatar ali dimnikar. Pozneje se je
ukvarjal z drugimi rečmi, v zrelih letih
pa začel početi vse to po čemer je hre-
penel kot otrok. Spregovoril je tudi o
svojem velikem razočaranju po odho-
du iz politike, od bivših poslanskih
kolegov so se ga spomnili samo trije,

iz evropskega parlamenta pa ga je kli-
calo kar precej ljudi, ki so ga spoznali
na zasedanjih komisije za evropske
zadeve. Vse več razočaranj pa doživlja
tudi pri iskanju zaposlitve. Medtem
se ukvarja s slikanjem, izdal pa bo
drugo knjigo, morda nadaljevanje
prve, Barabe živijo dolgo ali pa drug

Ogledali smo si DVD avtorja Milana
Amona, zanimivo predavanje pa nam
je pripravila prof. Mija Bernik.
Ustvarjalnica bo odprla svoja vrata
12. februarja ob 17. uri (Knjižnica
Litija) z zanimivo vsebino: velikono-
čna dekoracija, voščilnice in še kaj. Še
eno srečanje bo 19. februarja.
14. februarja ob 17. uri pa se v
Knjižnici Litija začne delavnica kali-
grafije. To je umetnost lepega pisanja.
Tokrat bodo člani vadili gotico. Vse,
kar je potrebno za delo, se bo dobilo
na delavnici in tudi peresa bo mogoče
kupiti. Kuharstvo bo na Osnovni šoli
Gradec v sredo, 20. 2. ob 17. uri. Če
vas zanimajo zanimivi recepti in
zdravo kuhanje, se lahko pridružite.
Udeleženci pokrijejo stroške za
nakup sestavin iz jedilnikov. 
Kulturna dediščina z novim letom
poteka ob 18. uri. Zaradi  zanimivih
tem in gostov  strokovnjakov
so se predavanj želeli udeležiti tudi še
zaposleni in tisti, ki v dopoldanskem
času zaradi obveznosti ne morejo so-
delovati.  Srečanje bo tokrat 21. 2. ob
18. uri v Kulturnem Centru Litija,
Helena Hauptman bo spregovorila o
kulturnih spomenikih lokalnega po-
mena v občini Litija. V januarju je bila
zelo obiskana delavnica zeliščarstva,
udeleženci so spoznali osnove izdela-
ve mil. Februarska delavnica s temati-
ko izdelovanja zdravilnih mazil bo
potekala po 20. februarju,  slušatelji
bodo o datumu še obveščeni. 

Za univerzo:
predsednica

Milena Dimec

Glasbena popestritev večera

Otroci so v predstavi neskončno uživali

Otroštvo je preživel v Žireh, kjer je končal tudi osnovno šolo. Še kot osnovnošo-
lec je pisal recenzije računalniških iger. Končal je kranjsko gimnazijo - smer ra-
čunalništvo. Že tedaj je dobro obvladal računalniško programiranje, saj sta s ko-
legom ustvarila računalniško igro The President, ki sta jo uspešno prodala v
Švico.  Razvil pa je tudi prve zaslone na dotik v preddverju Cankarjevega doma,
ki so obiskovalcem predstavili osnovne informacije. Ker je želel postati krimina-
list se je nato vpisal na študij prava, diplomiral je leta 1996 na Pravni fakulteti v
Ljubljani, magistriral pa leto pozneje na Harvardu. Študij si je plačal z denarjem
zasluženim z računalniškim programiranjem. Prvič se je zaposlil leta 1996 kot
asistent na ljubljanski pravni fakulteti. Po nekaj službah ga je septembra 2010
predsednik Republike Slovenije, Danilo Türk za dobo šestih let imenoval za
predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. (vir: wikipedija)

Približevanja
z Goranom Klemenčičem
Gost večera bo predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije. V ponedeljek,
11. februarja 2013, ob 19. uri v modri sobi Kulturnega centra Litija.

Rodil se je v Ljubljani kot edini sin
učitelja Venčeslava (Gradec – Litija)
in uradnice Marije (Breg pri Litiji),
rojene Bizjak. Oče je bil leta 1936 za-
radi svojega sokolstva premeščen iz
Litije v bližnje hribe, v vas Dole, tu je
Veno obiskoval osnovno šolo (1939-
1941) in jo med vojno nadaljeval v
Gabrovki (1941-1943). Oče je bil
aktivist OF od 1941; ker je bil pri lju-
deh kot učitelj znan in priljubljen, ga
je vodstvo OF prosilo, naj ostane »na
terenu«, dokler more. Tako je bil kot
terenec, aktivist OF oktobra 1943 leta
ujet in skupaj s šestnajstimi moškimi
iz Gabrovke in sv. Križa zaprt v lede-
nico, v katero so potem Nemci zme-
tali bombe in poslopje zažgali. Med
takoj ubitimi je bil tudi oče Vena
Tauferja, nekaj pa je bilo hudo ranje-
nih in so umirali zaradi posledic še
nekaj let po osvoboditvi. Ta hud zlo-
čin je še dolgo odmeval in ostal pod
Moravško goro globoko v spominu.
Od leta 1944 je Veno Taufer obisko-
val gimnazijo v Ljubljani. Kasneje je
na Filozofski fakulteti v Ljubljani štu-
diral svetovno književnost in literarno
teorijo in leta 1960 diplomiral z
delom Prvi odmevi Maksima
Gorkega v slovenski javnosti. Leta
1984 je postal tajnik in leta 2011

predsednik Društva slovenskih pisa-
teljev. Leta 1986 je zasnoval
Mednarodni literarni festival Vilenica
in ga vodil do leta 1998. Leta 1989 je
bil med soustanovitelji prve slovenske
demokratične stranke in soavtor
Majniške deklaracije, ki velja za te-
meljni dokument samostojnosti
Slovenije. Med leti 2000 - 2004 je bil
predsednik Slovenskega centra PEN
in od leta 2000 do leta 2006 predsed-
nik Komiteja pisateljev za mir pri
Mednarodnem PEN. Je tudi redni
član Evropske pesniške akademije.
(Académie Européenne de
Poésie).Svojo prvo pesniško zbirko
Svinčene zvezde je objavil leta 1958.
Veno Taufer je ponosen na nagrado
Branka Miljkovića, ki je bila v nekda-
nji Jugoslaviji zelo prestižna nagrada
za poezijo in jo je dobil kot edini slo-
venski pesnik; 1986 za knjigo »Svirač
pred paklom« kot najboljšo pesniško
zbirko leta, je tudi prejemnik sred-
njeevropske nagrade za pesniški opus.
Veno Taufer bo 19. februarja prazno-
val 80. rojstni dan. 3. februarja 2013,
je bil slavnostni govornik pri pomni-
ku Geoss na prireditvi ob slovenskem
kulturnem prazniku, gost literarnega
večera v Knjižnici Litija pa bo 12.
marca ob 19. uri. 

Predstavil bo zadnjo knjigo Popotnik
in film v režiji Aleša Žemlje, večer bo
kombinacija najboljših fotografij in
filmskih utrinkov s potovanj po
Papui, Namibiji ter Afriki. Zvone Še-
ruga se že marca odpravlja novim do-
godivščinam naproti. Zanimiv in

iskriv sogovornik bo s svojimi ko-
mentarji ob gledanju filma popestril
večer, po promocijski ceni pa bo na
voljo tudi knjiga. Vabljeni v Knjižnico
Litija, v torek, 26. februarja, ob 19. uri.
Prireditev je posvečena kulturnemu
prazniku. 

POTOPISNI LITERARNI VEČER

Zvone Šeruga
V mesecu kulture bomo pripravili zanimiv literarno potopisni večer, katerega gost bo znani
svetovni popotnik in motorist Zvone Šeruga.

Javni sektor je v zadnjih letih dobil
zlovešč prizvok, zahteve zaposlenih
pa so dostikrat ožigosane kot neosno-
vane. Pri tem se pozablja, da v javnem
sektorju niso zaposleni le uslužbenci-
strokovnjaki s solidnimi plačami,
ampak tudi ljudje, ki prejemajo mini-
malno plačo. Tako je lahko razumeti
čistilce, hišnike, pomočnike v kuhi-
njah, manipulante, strežnike in drugo
osebje, katerim vsako zniževanje
osebnih prejemkov zamaje njihov svet
in obstoj. Žal nam je, da ozka tolma-

čenja stavk in razmer v družbi poraja-
jo še hujši razkol med ljudmi: med ti-
stimi v gospodarskem, zasebnem sek-
torju in tistimi v javnem. Znašli smo
se vsak na svojem bregu, drug druge-
ga obtožujemo, razmere pa se le še
poslabšujejo. Ker v knjižnici nismo
stavkali, smo prav gotovo želeli, da vsi
tisti, ki so namenjeni k nam po duho-
vno bogastvo, ne pridejo zaman. Naj
bo knjiga še naprej orožje – tudi za
premagovanje obtožb in nesoglasij! 

Andreja Štuhec

POJASNILO

O stavki...
V sredo, 23. januarja je potekala stavka javnega sektorja. Nekaterih javnih storitev ni bilo
mogoče koristiti, nekatere institucije javnega sektorja pa so delovale normalno. Knjižnica
Litija ni zaprla svojih vrat niti ni kakorkoli drugače omejevala svojega delovanja. To pa seve-
da še ne pomeni, da se ne strinjamo s stavkajočimi.

IZ DOMOZNANSKE ZBIRKE

Veno Taufer praznuje 80. jubilej
Kot pesnik je Taufer predstavnik modernizma in obenem tudi najizrazitejši predhodnik slo-
venskega pesništva avantgarde v 60. letih. Tradicija mu rabi kot vir eksperimentalnih iskanj
in preskušenj. Pomembna je tudi njegova prevajalska dejavnost, ki je delno vplivala tudi na
njegovo lastno poezijo. Prevaja iz srbske, hrvaške in makedonske poezije, predvsem pa iz an-
gleške poezije in dramatike. V svojih dveh pesniških dramah je Taufer variiral dva temeljna
evropska mita- Prometej in Odisej. Piše tudi literarne, predvsem pa gledališke kritike in eseje.
(vir: Portal slovenskih pisateljev)

Pravljične urice v februarju
Pravljična urica v Knjižnici Šmartno bo 14. in 28. februarja, ob 18. uri. Na
Vačah bo 11. 2. ob 18. uri, v Gabrovki pa 28. 2. ob 16. uri. Vabljeni!

roman. Večer je minil v sproščenem
vzdušju, za lepo glasbeno popestritev
večera pa so poskrbeli pevci Vokalne
skupine učiteljev OŠ Litija, Melita
Rozina, Sandra Rihter in Vili Guček.
Razstavo slik Bogdana Baroviča si
lahko ogledate v Knjižnici Litija še v
februarju.

Barovičevo likovno delo

DRUŠTVO
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE
LITIJA IN ŠMARTNO

Februar smo v
U3 pričeli
kulturno
V ponedeljek, 4. februarja, smo skupaj z DU
Litija in pod okriljem Kulturnega centra
Litija, pripravili pester kulturni večer. 



16.2.2013 Valentinov pohod na Bohor plan. sekcija DU
16.2.2013 Sv. Jošt nad Kranjem sekcija Sava
17.2.2013 Turska gora - sekcija Litija
22.2.2013 Planinski večer z diapozitivi vse sekcije
23.2.2013 18. spom. pohod F. Štrusa vse sekcije
2.3.2013 Jurčičev pohod plan. sekcija DU
9.3.2013 Brunk plan. sekcija DU
16.3.2013 Črni kal- Dragonja sekcija Litija
17.3.2013 Občni zbor na Jančah vse sekcije
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Pavel Smolej: Turska gora, akvarel

PLANINCI  VABIJO

PLANINSKO DRUŠTVO

Planinski “rekordi” leta 2012
Čeprav je planinstvo tudi šport, pa je hkrati tudi mnogo več. Od drugih športnih panog se ra-
zlikuje predvsem po tem, da v njem ne tekmujemo, kdo bo najhitrejši, najmočnejši in pod-
obno. Prav tako v planinstvu ne ugotavljamo rekordov. Kljub temu pa tudi pri planinstvu
lahko govorimo o nekaterih presežkih. Preteklo leto je bilo za PD Litija zelo uspešno, zato
bomo tokrat predstavili nekaj takšnih »rekordov« leta 2012.

Najvišje smo se litijski planinci v letu 2012 povzpeli na 3.252m visoki Ankogel v Visokih
Turah. Vseh 44 udeležencev je osvojilo 3.026m visoki Mali Ankogel, večina pa tudi 226m
višji glavni vrh. 

Največ planin na enem izletu smo prehodili na izletu na Zajamnike, verjetno naj-
lepšo slovensko planino. Obenem smo obiskali tudi planine Javornico, Praprotnico in
Uskovnico ter se tako seznanili z bogato tradicijo planšarstva na Pokljuki. 

Kar tri dvatisočake smo v enem dnevu osvojili udeleženci izleta planinske sekcije DU
na Bistriško Špico (2.113m, Feistritzer Spitze), saj smo se povzpeli še na Križnik
(Krischakarkopf ) in Končnikov vrh (Knieps), oba visoka 2.109m. 

Planinsko društvo organizira tri mno-
žične pohode. V preteklem letu je bilo
največ udeležencev na 32. pohodu na
Tisje, ki ima tudi najdaljšo tradicijo. Na
Tisje se je povzpelo okrog 300, startnino
pa je poravnalo 175 pohodnikov. 16.
Štrusovega pohoda v februarju se je ude-
ležilo okrog 120 planink in planincev,
23. poohoda na Geoss pa okrog 130 po-
hodnikov.

Izlet z največjo udeležbo je člane planinske sekcije DU popeljal na pohod po Jurčičevi
poti. Udeležencev izleta je bilo kar 75. Tudi v preteklih letih smo se litijski planinci
množično udeleževali tega pohoda. 

Najvztrajnejša obiskovala Janč v prete-
klem letu je bila Natalija Markovič iz
Jevnice, ki se je v vpisno knjigo doma na
Jančah vpisala kar 179-krat. Med kole-
sarji je bil s 33 vzponi tudi tokrat prvi
Matej Krnec, ki sedaj živi v Tržiču in je
kar nekajkrat prekolesaril celotno pot od
doma do Janč . Oba sta prejela prehodni
palici, na katerih so vgravirana imena
vseh dosedanjih zmagovalcev.

Športno kulturno iz Velike Štange
V novo ustanovljeni med občinski rekreativni balinarski ligi,ki šteje sedem ekip,je bil končan
spomladansko jesenski del tekmovanja za leto 2012. Na zadovoljstvo vseh sedem ekip je po-
tekalo tekmovanje v športnem in fer vzdušju. Organizacija tekmovanja je bila izvedena
vrhunsko in pa strokovno,za kar gre pohvala vsem vodjam ekip, vodji lige in pa seveda vsem
tekmovalcem.

Otvoritev novozgrajene brunarice in
balinišča v  športnem parku Komun

Ekipa K.Š.D. Velika Štanga je dose-
gla v spomladansko jesenskem delu
tekmovanja, za ekipo Športnega dru-
štva Golišče, ki je osvojila prvo mesto
, izvrstno končno drugo  mesto v ligi.
Ob tej priliki vodsvo lige sporoča
vsem za interesiranim za ta  šport ,da
se lahko vključi v ligo vsaka ekipa ,ki
šteje najmanj 4. - 6 tekmovalcev.
Informacije na Gsm: 041 274 211. V
mesecu oktobru, je K.Š.D. Velika
Štanga organiziralo formalno otvori-
tev balinišča z objektom. Po otvoritvi
in blagoslovom župnika Frančiška
Jeranta, smo se poveselili ob dobri

hrani in pijači,  ter razpredali kaj
lahko še naredimo za naš kraj in  naše
društvo. Že naslednji dan smo orga-
nizirali balinarski turnir prijateljstva
med vasmi, V. Štanga, Račica in Mala
Štanga, prijavilo se je šest ekip iz
omenjenih vasi, v odličnem vzdušju
in tekmovalnem duhu je zmagala
ekipa v postavi: Rajko Grozdnik,
Vera Grozdnik in Avsec Dare. V do-
govoru z vodjem ekip je Kulturno
Športno društvo Velika Štaga organi-
ziralo zaključni turnir med občinske
balinarske lige za leto 2012. v mesecu
oktobru , kjer je sodelovalo pet  od
sedmih ekip, zato so se sestavile še
dve ekipe domačih igralcev.
Zmagovalec turnirja je bila ekipa
društva upokojencev Litija B, iz-
vrstno drugo mesto je osvojila ekipa
K.Š.D. Velika Štanga in tretje mesto,
Športno društvo Golišče.Na turnirju
smo tudi organizirali tekmovanje
najbolši bližalec in naj boljši zbijalec.
Najboljši bližalec je postal Godec
Jože st.iz Jevnice,najboljši zbijalec pa
Franci Mešič iz Litije. Koneco okt-
obra smo sodelovali na povabilo
Športnga društva Golišče na balinar-
skem kostanjevem turnirju v Golišču,
kjer je   ekipa Velike Štange v postavi
Grozdnik Brane, Obolnar Viki, Pavle
Končina in Skubic Janko zasedla
med močnimi osmimi ekipami iz-

vrstno tretje mesto. Naj se dotaknem
še nogometne ekipe malega nogome-
ta na travi  O.L.M.N. v prvi ligi, kjer
nastopajo prvo leto,oziroma v sezoni
2012/2013, kjer so po izvrstnem za-
četku in dobrih igrah in seveda z
podporo zvestih navijačev, zasedali
nepričakovano visoko mesto. Po do-
brih igrah in mogoče pre velikih pri-
čakovanjih in hotenjih je prva liga
primat kjer,sedmo mesto doseženo v
jesenskem delu lige O.L.M.N., po-
meni izvrsten rezultat in iztočnica za
še boljšo spomladansko uvrstitev v
ligi. Navijači smo z vami. Na kultur-
nem področju naj  omenim organizi-
rano poučevanje kitare in klavirja v
župnišču po vodstvom Rahele
Sinigoj, konec septembra smo posku-
šali organizirati kostanjevo nedeljo,
vendar nam jo je že tradicionalno
zagodlo vreme. Na področju starih
običajev ohranjamo navado “Ofiranja
na dan”, oziroma večer osebe,ki ima
naslednji dan god. Zbermo se na
športnem parku Komun,od koder
odidemo do godovnikove hiše,kjer
poropotamo z raznimi predmeti,zai-
gramo na harmoniko in voščimo vse
najboljše godovniku. V zahvalo za ro-
potanje okoli hiše in veselih zvokih
harmonike, nas nato godovnik pogo-
sti z vsemi svojimi dobrotami. Hvala
vsem godovnikom K.Š.D. Velika
Štanga. Spomladi in vse do jeseni
2013, bo K.Š.D. Velika Štanga odda-
jalo v najem brunarico v športnem
parku Komun, ter dvorano v kultur-
nem domu. Informacije o najemu na
Gsm: 041 274 211.

Predsednik K.Š.D. Velika Štanga:
Marjan Lukančič

Tekwovanje je potekalo v borbah, tehniki in "kick"-u za začetnike najmlajše. Za
Šmarski taekwondo klub je v kategoriji tehnika od 31-40 let, črni pasovi, nastopil
Rok Mohar, 5.dan. V finalnem nastopu je osvojil najvišje število točk in zasluženo
osvojil 1.mesto. Za seboj je pustil tudi aktualnega hrvaškega državnega prvaka. 

Janja Repina

TEAKWONDO

Pokal Maksimir Zelingrad
V soboto, 24.11.2012, je v neposredni okolici Zagreba, potekalo zadnje lanskoletno medna-
rodno taekwondo prvenstvo, 10. Maksimir Zelingrad kup 2012.

Pripravil: Borut Vukovič

Otroci, ki so redno prihajali na smu-
čarski poligon, so bili najsrečnejši, ko
je »zarohnela« vlečnica. Zaradi vztraj-
nosti in veselja do zimskih radosti na
snegu jih je bilo prijetno opazovati,
ko so iz dneva v dan izboljševali svoje
znanje. Največji napredek je bilo opa-
ziti pri najmlajših, ki so imeli decem-

Smučarski poligon “Lisjak”
Letošnja zima je zopet omogočila ureditev smučišča za otroke in smučarje začetnike v ŠRC
Reka. Nekaj smučarskih dni smo izvedli decembra, januarski sneg pa je prinesel veselje tudi
prvi mesec letošnjega leta.

bra še veliko »spoštovanja« do »reške
strmine«. V januarju pa so se spuščali
in zavijali okoli količkov kot pravi
smučarji. V nedeljo, 27. 1. 2013, smo
izvedli trening tekmo v mini velesla-
lomu. Udeležilo se jo je nekaj otrok iz
naše doline. Pravo tekmo za najmlaj-
še pa bomo organizirali v februarju ali
marcu, če bodo pogoji to omogočali.
Na smučišče v ŠRC Reka oz. na smu-
čarski poligon Lisjak, ki poleg smuča-
nja okoli količkov omogoča tudi
skoke na skakalnici »Ka«, vabimo vse
otroke, ki imajo veselje do alpskega
smučanja in gibanja v naravi.
Informacije o obratovanju smučišča
dobite na spletni strani ŠD Dolina,
občasno pa tudi na družabnem
omrežju facebook ŠD Dolina.

Tomaž Rozina

Večerno uživanje na snegu



FEBRUAR 2013 • ŠT. 28 ŠPORT

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

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. februarja 2013

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

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

V mesecu januarju so se odigrala tri
prijateljska srečanja, vsa s prvoligaši,
kjer pa trener Jaka Keše še vedno ni
mogel računati na vse igralce, saj je
bilo v ekipi še vedno nekaj manjših
poškodb in obolenj. 15. januarja je
bila v Trebnjem za Šmarčane prva
pripravljalna tekma v letu 2013. Prvič
sta po polletni odsotnosti, zaradi po-
škodbe, na parket stopila vratar
Midhad Muratovič in levi zunanji
Dejan Berglez. Oba sta se dobro
odrezala. Po dolgem času smo na par-
ketu videli tudi povratnika Žigo
Bergleza. Tekma je bila zanimiva, do-
mači prvoligaš je na koncu zmagal z
minimalno razliko 30:28. Druga
tekma je bila na sporedu le tri dni
kasneje, ko je gostovala v Šmartnem
ekipa RK Krško. Šmarska ekipa je ve-
čino tekme, ko so igrali najboljši, vo-
dila, na koncu pa so Krčani zmagali
31:35. Zadnja tekma v mesecu ja-
nuarju je bila proti RK SVIŠ Pekarna
Grosuplje. Močno oslabljeni Šmarča-

ni so igrali odlično, priložnost so do-
bili predvsem mlajši igralci. Končni
rezultat je bil 28:28. S februarjem se
nadaljuje državno prvenstvo v roko-
metu v 1.B državni rokometni ligi.
RD Herz Šmartno bo odigralo dve
tekmi doma in eno v gosteh. Domači
tekmi bosta na sporedu 09.2.2013
(RK Dol TKI Hrastnik) in 22.2.2013
(ŠD Mokerc IG). V imenu društva
vas vabimo, da si ogledate tekme 1.B
lige v domači Dvorani Pungrt ter tudi
kakšno v gosteh. Hvala navijaški sku-
pini KROKARJI, ki nas tudi v novi
sezoni spremlja doma in na gostova-
njih!!! Seveda vas vabimo tudi na
tekme mlajših selekcij, ki so na spore-
du skoraj vsak vikend. Vse bralce tudi
vabimo, da si ogledate našo Facebook
stran:www.facebook.com/Rokomet.S
martno in Twitter stran http://twit-
ter.com/#!/rdsmartnoherz, kjer lahko
spremljate veliko zanimivih novičk,
fotografij ipd. 

A.Hauptman

ROKOMET

V feruarju nadaljevanje 1.B lige
Po novoletnih praznikih se je članska ekipa 3. januarja zbrala na prvem treningu v letu
2013. Na treningu so bili prisotni vsi igralci, po poškodbah se počasi vračajo Dejan Berglez,
Midhad Muratovič in Marko Simončič, ekipi se je po enoletni odsotnosti ponovno pridružil
tudi Žiga Berglez.

ROKOMET

Mlajše selekcije odične
Na srednješolski tržnici, ki jo vsako leto organiziramo na šoli,  so predstavniki srednjih šol iz
Litije, Ljubljane, Ivančne gorice, Novega mesta, Trbovelj in Zagorja  predstavili svoje progra-
me učencem 8. in 9. razredov, ki se odločajo o nadaljnem izobraževanju, in njihovim staršem.

Odlično nadaljujejo s tekmami tudi
mlajše selekcije, od mlajših dečkov B
do kadetov. Tri ekipe so se že uvrstile
v polfinalne boje (kadeti (letnik
1995/96), starejši dečki A (letnik
1998) in B (letnik 1999)). Kadeti so v
nadaljevanju odigrali dve tekmi,
neodločeno z RD Rudar in z zmago
proti RK Gorenje Velenje. Še bolj
uspešni so starejši dečki A, kateri so
zabeležili dve zmagi, proti RK Dol
TKI Hrastnik in RK Gorenje
Velenje. Starejši dečki B so polfinalno
ligo začeli s tremi porazi, res pa je, da
so imeli za nasprotnike tri kandidate
za naslov prvaka, RK Celje Pivovarna
Laško, MRK Krka in RK Jeruzalem
Ormož. Prav tako so se praktično
uvrstili v nadaljevanje tudi mlajši
dečki A (letnik 2000), ki dva kroga
pred koncem rednega dela zasedajo
3. mesto ter tudi mlajši dečki B (let-
nik 2001), ki so na 2. mestu v skupini
JUG. V sezoni 2012/2013 bo tako
postavljen svojevrsten rekord, saj bo
imelo RD Herz Šmartno v polfinal-
nih ligah (med šestnajstimi najboljši-
mi ekipami v Sloveniji) kar pet mlaj-
ših selekcij. Vse se bodo borile za
državnega prvaka v svojih starostnih
kategorijah. To je uspeh, za katerega
se lahko »pohvali« le peščica sloven-
skih rokometnih klubov oz. društev,
med njimi za primer ni državnega
članskega prvaka RK Gorenje
Velenje. Odlične igre nadaljujejo tudi
ekipe mini rokomega, ki v Zasavju
nimajo pravega tekmeca. Ponavadi
edine poraze doživijo, ko igrajo med-
sebojne tekme, saj tekmujejo pod OŠ
Šmartno štiri ekipe. Vsem našim
mlajšim selekcijam ter njihovim tre-
nerjem čestitamo za prikazane zelo
dobre igre.

RD Herz Šmartno

Prvi miting nove sezone smo imeli
12.1. v Ljubljani. Prva tekma prinaša
veliko ugibanj, v kakšnem stanju si,
kako je pripravljena konkurenca, ali
bo vse šlo tako kot je treba,…? Prvih
pet skokov sem porabil, da sem se ne-
kako sestavil in šele v šestem doskočil
pri 14.98m, kar je bilo dovolj za
zmago. Bil sem zadovoljen saj do te
tekme nisem še veliko skakal. Že na-
slednji vikend 19.1. smo potovali na
mednarodni miting na Dunaj, kjer
sem pričakoval malo težjo tekmo.
Problem te tekme je, da smo štartali
že ob 6 zjutraj, sledilo je 5 ur vožnje
in še 3 ure čakanja na tekmo. Nekako
hočeš ostati zbran, vendar se kmalu
pokaže, da telo ni spočito in maksi-
malno pripravljeno. V ogrevanju je še
vse potekalo normalno, nakar me je
že pri prvem skoku zagrabil krč v levo
mečno mišico, in sem moral spustiti
skok. Nato sem spremljav konkuren-
co, ki prav tako ni blestela in sem se
odločil, da naredim en skok kljub
krčem. Skočil sem 14.38m, kar je bilo
dovolj za vodstvo. Potem sem samo
spremljal, če me bo kdo preskočil,
ampak tudi konkurentje iz Slovaške,
Madžarske, Hrvaške in Avstrije niso

ATLETIKA

Tri tekme, tri zmage
Pa se je začelo. Nova atletska sezona 2013 in uspešna vrnitev po poškodbi. Res, da se je zače-
lo vse “na hitro”, saj sem zaradi poškodbe začel trenirati šele v sredini novembra, navadno pa
s trningi pričnem že v začetku oktobra. Ampak tudi s krajšim pripravljalnim programom se
je začelo kar dobro.

imeli svojega dne, tako, da je bilo do-
volj za končno zmago. Kakorkoli tudi
takšne tekme pridejo, ki pa jih probaš
čim prej pozabiti. In že je sledil nov
vikend 26.januarja.Odprto prvenstvo
Zagreba. Zelo rad se udeležujem te
tekme, saj so pogoji za skakanje tam
zelo dobri. Res, da pričakuješ, da
glede na to kolikšno mesto je Zagreb,
da imajo vsaj oni nek spodoben atlet-
ski objekt za zimo, pa vidiš da ni nič
boljše kot Ljubljana. Velik balon v
centru mesta, v njemu pa prostora za
5 prog 60m, šprinterji imajo samo
10m cone za iztek potem se zaletijo v
ogromne blazine (predstavljajte si, da
pri hitrosti 20m/s priletiš v blazino,
nič kaj nežno..), poleg prog je še za-
letna cona za daljino ter troskok, ter
še malo prostora za skok v višino. Ni
prostora niti za 50 gledalcev. Ampak
pustimo to žalost od objektov in se
vrnimo na tekmo. No ja smo spet pri
objektu, res da je bilo počutje bolje
kot na Dunaju, ampak prostora za
ogrevanje pa ni bilo, pa sem tekel
10m gor pa 10m dol in res se rabiš
kar velikokrat obrnit, da se sploh
malo ogreješ (poleg tega da se izogi-
baš, da ne boš koga pohodil oz podrl).

V tekmo sem šel dokaj sproščeno, že
prvi skok sem skočil 14.73m in sem
vedel, da bo šlo tudi naprej dobro,
presegel sem tudi mejo 15m, 15.06m
v 5 skoku, kar je bilo spet dovolj za
prvo mesto. Vesel sem bil ker sem
opravil vseh 6 skokov med 14.73m in
15.06m, kar kaže neko konstanto. Je
pa še veliko rezerv, ki jih bom dodajal
na naslednjih tekmah, vse do finiša
zimske sezone, državnega prvenstva,
ki bo potekalo 16.2. v Ljubljani.
Do takrat pa športni pozdrav!

Martin Gradišek

Osnovna selekcija (M)

Mini rokomet (M)

Prvi letošnji dvoranski miting. Prva zmaga!

Breg pri Litiji 53, Litija
Gsm: 041 792 740

Mizarimo po željah!Mizarimo po željah!

Vse fante, ki obiskujejo osnovno šolo od 1. do 9. razreda in jih zanima ROKOMET,
VABIMO, da se vpišejo v rokometno šolo. Prav tako imamo v OŠ Šmartno vadbo za
dekleta do 5. razreda, za dekleta v Litiji in vsa starejša dekleta pa skrbi ŽRD Litija.
Vsi zainteresirani, ki imate radi šport in zabavo, se lahko v rokometno šolo vpišete
vsak dan po razporedu treningov v Dvorani Pungrt v Šmartnem in OŠ Gradec.

Za več in for ma cij nas lahko po kličete na gsm šte vilko: 031-375-260 (Tone Ju stin).
www.rd-smartno99.org.
e-pošta: info@rd-smartno99.org

VETERINARSKA
AMBULANTA GABER

Kidričeva 1, 1270 Litija
(stari zdravstveni dom)

Telefon: 05/ 99 26 626, Gsm: 031 209 368
E-mail:info@veterina-gaber.si

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, petek: 8. - 15. ure

Torek, četrtek: 12. - 19. ure
Sobota: 8. - 12. ure

www.veterina-gaber.si


