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AKTUALNO

Sneg, žled, led
V soboto, 1. februarja 2014, so se tudi v šmarski občini pričele težave zaradi snega, žleda in
ledu. Seveda smo kot vedno v takšnih situacijah na pomoč priskočili prostovoljni gasilci ga-
silske zveze Šmartno pri Litiji. Ker so v času pisanja tega članka gasilske enote še vedno na
terenu, podajamo samo kratko informacijo o intervencijah gasilcev. 

ŽUPANOV KOTIČEK

Vesoljni potop
Počasi se daljša dan, kar  nehote
vpliva na nas z več dobre volje.
Pomladno vreme je prezgodnje in
bega rast ter čebele. Takšno obnaša-
nje narave je vredno zapisa v zgodo-
vino. Po svetu sledimo novicam, ki
nam zbujajo strah, saj v Avstraliji
vročina topi plastenke vode, v
Ameriki pa arktična zima pri -50ºC
jemlje življenja. Večkrat sem razmi-
šljal o vesoljnem potopu, kot na ga
opisuje Biblija, in o njem razmišljal
bolj kot neresno napoved. Danes
nisem več prepričan, da se kaj takš-
nega ne more zgoditi. Kako lahko na
vse to vpliva mali človek? Odgovora
ne poznam. Vem pa, kaj bi lahko
storili z našo državico, da bi bila
zgled v pozitivnem smislu. Ali je
vredno o tem pisati? Ali to pisanje
sploh lahko pripomore k boljšemu
jutri? Ne bo pomagalo, saj tega nihče
ne bi upošteval. Stanje torej lahko
spremeni samo vesoljni potop.
Upam, da ta še ni tako blizu in da
nam bo On dal še nekaj priložnosti
in časa, da se zberemo. S čiščenjem
se je že začelo. Pri vseh. Intenzivno
pri županih. Zakaj pa ne, če je to v
dobro slovenskega državljana?

Vaš župan,
Milan Izlakar

V času od 1. do 4. februarja smo gasilci posredovali na približno 25 intervenci-
jah na celotnem območju Občine Šmartno. Pri tem je na intervencijah sodelo-
valo približno 140 gasilcev, ki so za odpravo posledic žledoloma porabili skupno
50 ur. Največ intervencij je bilo tehnične narave, kjer so odstranjevali podrta
drevesa, ki so zapirali pomembne prometne   površine, nekaj dreves je ogrožalo
tudi stanovanjske hiše. Število intervencij se bo morda komu zdelo majhno,
vendar je ob tem potrebno omeniti, da so gasilci samo na eni intervenciji  na re-
laciji Šmartno - Bogenšperk – Temnica odstranili preko 40 podrtih dreves. Na
vseh intervencijah so prostovoljni gasilci vlagali nadčloveške napore in izposta-
vljali svoje življenje, saj so se drevesa podirala tako pred njimi, kot za njimi,
padec zlomljenega drevesa je občutilo tudi eno izmed gasilskih vozil, vendar do
hujših poškodb ni prišlo. Gasilci trenutno še vedno nudijo pomoč občanom
predvsem na območjih, kjer ni elektrike, in sicer občanom z agregati dovajajo
nujno potrebno električno energijo, katero potrebujejo pri kmetijskih opravilih
v hlevih, prav tako tudi za vzdrževanje zamrzovalnih skrinj. Žal imajo gasilci
agregatov premalo, zaradi česar vsem občanom ne bodo mogli pomagati. Prav
tako se gasilci že aktivno ukvarjajo s prevozi pitne vode, katere na nekaterih
delih občine že primanjkuje. Ob tej naravni katastrofi, ki je sicer prizadela dobr-
šen del Slovenije, se je ponovno izkazalo kako pomembni smo gasilci, saj
vzdrževalci cest in druge službe kljub veliko vloženemu trudu sami ne morejo
zagotoviti normalne prevoznosti cest. 
Upamo, da smo gasilci občanom v teh težkih trenutkih vsaj malo olajšali življenje. Občani se
lahko gasilcem zahvalite tudi tako, da pošljete SMS s ključno besedo GASILEC na telefonsko
številko 1919. Donirali boste 1€ za prostovoljne gasilske enote in tako prispevali k večji var-
nosti vseh nas (prispevajo lahko uporabniki storitev Telekoma Slovenije, Debitela,
Izimobila, Tušmobila in Simobila).

GZ Šmartno pri Litiji

Ledeni okov in njegove posledice

Koncesionar za vzdrževanje občin-
skih cest in izvajalec zimske službe
podjetje Trgograd d.o.o., Litija, je
imel največ dela z odstranjevanjem
podrtih dreves v hribovitem delu ob-
čine (območje naselij Gozd - Reka,
Velika Štanga, Primskovo, Bukovica,
Gradišče pri Litiji, Vintarjevec proti
Planini, ..), veliko dela pa so na terenu
opravili tudi gasilci prostovoljnih ga-
silskih društev.
Najbolj je bila problematična preki-
njena oskrba z električno energijo, saj
so nekatera naselja (Gradišče pri
Litiji, Velika Štanga, Gozd- Reka,
Jelša, Liberga, Preska nad
Kostrevnico, Ježni Vrh, Primskovo,
…) več dni ostala brez električne
oskrbe, posledično pa je bila tudi mo-
tena oskrba s pitno vodo. Zaradi sla-
bih vremenskih razmer je v ponede-
ljek, 3.februarja 2014, odpadel tudi
pouk v OŠ Šmartno pri Litiji.

mag. Tanja Kepa Ferlan

Obvestilo o razmerah zaradi
žledoloma
Na območju Občine Šmartno pri Litiji,  je bila po nastalih izrednih vremenskih razmerah za-
radi žledoloma v začetku februarja 2014, ponovno vzpostavljena prevoznost na lokalnih ce-
stah in javnih poteh.

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija

vabi krvodajalke in krvodajalce, da se udeležijo
krvodajalske  akcije, ki  bo

27. in 28. FEBRUARJA  2014,
v prostorih  Zdravstvenega doma v Litiji.

Vljudno vabljeni !

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI!

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.

Gasilci so med prvimi priskočili na pomoč ob letošnjih nevšečnostih z vremenom

Zavedamo se, da je družina osnovna
celica, v kateri otrok raste, se razvija,
spoznava svet, se vzgaja, se uči... In
tudi  na njegov glasbeni razvoj odlo-
čilno vpliva odnos staršev do glasbe.
Ravno starši so najpomembnejši po-
budniki, kritiki, motivatorji in konec
koncev tudi vzorniki  otroku.
Otrok se bo lahko dobro glasbeno
razvijal, če bo družina živela v prist-
nem stiku z glasbo, ga pri igranju in
predvsem učenju spodbujala, ga z ve-
seljem spremljala na vseh nastopih in
se z njimi veselila novih uspehov.
Glasbena šola Litija - Šmartno ravno
v letošnjem letu praznuje 60 let svoje-
ga obstoja in v tem času smo zame-
njali že kar nekaj generacij otrok.

Naše skupno delo se vleče iz roda v
rod in zato pravzpaprav sploh ni
čudno, da imamo toliko glasbeno iz-
obraženih staršev, ki so se šolali ravno
v naši glasbeni šoli. Seveda pa niso na
odru z našimi učenci zaigrali le starši,
temveč tudi bratje in sestre, trenutno
vpisanih učencev  ter tudi nekaj  biv-
ših učencev. Učitelji smo skupaj z na-
stopajočimi pripravili zanimiv glasbe-
ni program,  pri katerem so izvajalci
in poslušalci lahko uživali. Verjamem,
da ga ni bolj toplega občutka pri srcu,
kot opazovati svoje otroke na odru. Pa
tudi babice in  dedki nastopajočih so
lahko obujali spomine na otroštvo
njihovih otrok.

Brigita Šuler, prof.

Družinski koncert Glasbene šole
V sredo, 22. januarja 2014, smo učitelji Glasbene šole Litija - Šmartno v dvorani Kulturnega
centra v Litiji uspešno pripravili že tretji "Družinski koncert". Starši naših učencev se vsako
leto z veseljem odzovejo našemu povabilu k sodelovanju. Nekateri še vedno aktivno igrajo
na svoje instrumente, medtem ko večina po daljšem premoru žrtvuje svoj prosti čas in se
skupaj z otroki pripravlja na  koncert. Učitelji tovrstno aktivnost staršev zelo cenimo, saj tudi
povežejo in poglobijo odnos in veselje do glasbe tudi njihovim otrokom.

Utrinek iz letošnjega družinskega koncerta

Dogodek Dan Datum Ura Lokacija

KOLEDAR PRIREDITEV V MESECU FEBRUARJU IN MARCU 2014

Vaje za zavedanje telesa četrtek 20.2. 18.00 Mladinski center Litija
z Janom Lajevcem – izkustvena delavnica
U3 - Velikonočna ustvarjalnica četrtek 20.2. 17.00 Knjižnica Litija
Potopisno predavanje: Kanada, Jože Loc četrtek 20. 2. 19.00 Knjižnica Šmartno
Otvoritev fotografske razstave Mitje Groznika petek 21.2. 19.00 Mladinski center Litija
Interaktivna delavnica slikanja sobota 22.2. 16.00 Mladinski center Litija
Približevanja: Rok Rappl - Rocc) ponedeljek 24.2. 19.00 Kulturni center Litija
(umetniški vodja Opere Ljubljana
Predstavitev poklica: kriminalist torek 25.2. 18.00 Mladinski center Litija
Ura pravljic torek 25. 2. 18.00 Knjižnica Litija
Ura pravljic četrtek 27. 2. 16.00 Knjižnica Gabrovka
Reševanje konfliktov II – izkustvena delavnica četrtek 27.2. 18.00 Mladinski center Litija
Ura pravljic četrtek 27.2. 18.00 Knjižnica Šmartno
Literarna čajanka Knjižnice Litija in Društva U3 četrtek 27. 2. 19.00 Knjižnica Šmartno
Draga Potočnjak, igralka in avtorica knjige Skrito povelje
Otvoritev fotografske razstave Mitje Groznika četrtek 27.2. 20.00 Mladinski center Litija
Lahkih nog, s knjigo naokrog, torek 4.3. 18.00 Knjižnica Litija
pravljično-ustvarjalno srečanje z Darinko Kobal 
Okrogla miza o depresiji torek 4.3. 18.00 Mladinski center Litija
Pikove dame, kulturna prireditev  ob dnevu žena, sreda 5.3. 19.00 Šp. dvorana Gimnazije Litija
Gimnazija Litija
Čajanka za dekleta sobota 8.3. 18.00 Mladinski center Litija
BISERI DALMACIJE nedelja 9.3. 19.00 Kulturni center Litija
zaključni koncert seminarja klapskega petja 
Ura pravljic ponedeljek 10.3. 18.00 Knjižnica Vače
Ura pravljic torek 11. 3. 18.00 Knjižnica Litija
Manipulacija v komunikaciji III. del torek 11.3. 18.00 Mladinski center Litija
Novi mediji v mladinskih organizacijah - delavnica četrtek 13.3. 18.00 Mladinski center Litija
Ura pravljic četrtek 13. 3. 18.00 Knjižnica Šmartno
140 let francoskih impresionistov, razstava reprodukcij, četrtek 13. 3. 19.00 Knjižnica Šmartno
avtor Franci Savšek
Otroška matineja: KO BOM VELIK BOM - Sten Vilar sobota 15.3. 10.00 Kulturni center Litija
Dobrodelna dražba vin  sobota 15.3. 19.00 Kulturni center Litija
Fundacija Lojzeta Petrleta (koncert z Nušo Derenda, Otom Pestnerjem in Medicinskim Big Bandom)
Podatke zbira in ureja: KULTURNI CENTER LITIJA, Trg na Stavbah 8a, Litija; E-mail: mateja.sladicvozelj@siol.net; Gsm: 040 992 143
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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. 96/02), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
(Ur.l. RS, št. 111/13) 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 2014

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 2014 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
ljubiteljske 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 2014.

8. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji
do 20.3.2014.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2014«.
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: 611-001/2014
Datum: 23.1.2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

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

IZ OBČINSKE UPRAVE

Problematika urejanja
zemljiškoknjižnih stanj
Občina Šmartno pri Litiji vse od leta 2010 namenja precej aktivnosti v zvezi z urejanjem
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi za občinske kategorizirane javne
poti in lokalne ceste, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste na podlagi sprejetega
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št.
80/10).

Ker navedene občinske javne ceste v pretežni meri še niso odmerjene, v vsako-
kratnem proračunu Občine Šmartno pri Litiji namenimo precejšnja sredstva za
geodetske odmere in ocenitve novonastalih parcel pod kategoriziranimi občin-
skimi javnimi cestami (cca 150.000,00 EUR na leto), prav tako pa Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji ob sprejetju vsakokratnega proračuna občine
sprejme tudi Letni načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine, v katerem so med drugim zagotovljena tudi finančna sredstva za odku-
pe nepremičnin, ki predstavljajo kategorizirane občinske javne ceste (cca
250.000,00 EUR na leto. Na ta način želimo v roku nekaj let urediti neurejena
zemljiškoknjižna stanja občinskih javnih cest in vsa zemljišča pod kategorizira-
nimi občinskimi javnimi cestami odplačno, v nekaterih primerih tudi neodpla-
čno ali pa z menjavo zemljišč, prenesti v last Občine Šmartno pri Litiji, kot to
veleva pozitivna zakonodaja.

Vse stranke, ki so tako ali drugače na občino v preteklih letih vložile vloge za
ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi za občinske
kategorizirane javne poti in lokalne ceste, redno obveščamo kdaj se bodo njiho-
va zemljišča pod občinskimi javnimi cestami najprej odmerila in ocenila po
sodno zapriseženih cenilcih ustrezne stroke, kot tudi kdaj bodo njihove nepre-
mičnine vključene v Letni načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim premože-
njem občine, v katerem so med drugim zagotovljena tudi finančna sredstva za
odkupe nepremičnin. Kot smo že večkrat povedali, so finančna sredstva občine
omejena in v zelo kratkem roku glede na obsežno problematiko, ne moremo za-
gotoviti vseh potrebnih finančnih sredstev za odmere cest, ocenitve in odkupe.
Ne glede na navedeno in na vložen trud ter precejšnja finančna sredstva za do-
končno ureditev opisane problematike, so se nekatere stranke kljub pisnim za-
gotovilom občine, da se bodo v doglednem času rešile tudi njihove neurejene
zadeve na področju občinskih javnih cest, odločile za vložitve tožb zoper občino
za plačila odškodnin in uporabnin za njihova zemljišča pod kategoriziranimi
občinskimi javnimi cestami.

Za lažje razumevanje zadeve vas v nadaljevanju seznanjamo z seznamom vlože-
nih tožb zaradi plačila odškodnine in uporabnine za zemljišča pod kategorizira-
nimi občinskimi javnimi cestami:
1. Javna pot JP 709751 Tičar – Spodnji Ščit – Zgornji Ščit, tožba zaradi plačila
odškodnine in uporabnine 53.175,00 EUR s pp,

2. Lokalna cesta LC 208151 Volčja Jama – Jastrebnik - Obolno, tožba zaradi
plačila odškodnine in uporabnine 62.250,00 EUR s pp,

3. Javna pot JP 709881 Gozd Reka – Račica – Velika Štanga, tožba zaradi plači-
la odškodnine in uporabnine 148.275,00 EUR s pp,

4. Javna pot JP 638033 Javorje – Felič Vrh – Gornji Vrh, tožba zaradi plačila od-
škodnine in uporabnine 30.405,00 EUR s pp,

5. Javna pot JP 709541 Sveti Večer - Simončič, tožba zaradi plačila odškodnine
in uporabnine 1.785,00 EUR s pp,

6. Lokalna cesta LC 208311 Cerovica – Bukovica – Dolgo Brdo, tožba zaradi
plačila odškodnine 45.750,00 EUR s pp.

V vseh navedenih zadevah je Občina Šmartno pri Litiji v letu 2013 pri pristoj-
nem geodetu naročila odmere zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi javni-
mi cestami. Odločbe GURS so sedaj že pravnomočne, zemljišča so ocenjena po
sodno zapriseženih cenilcih ustrezne stroke tako, da v postopkih mediacije na
Okrožnem sodišču v Ljubljani sedaj potekajo pogajanja in usklajevanja, do do-
končne ureditve navedenih zadev.

Glede na vse navedeno, Občina Šmartno pri Litiji do nadaljnjega oziroma do
dokončne odločitve v zadevah vloženih tožb, na območjih kjer se nahajajo zem-
ljišča tožečih strank pod  kategoriziranimi javnimi potmi in lokalnimi cestami,
ne bo vlagala nobenih proračunskih sredstev za urejevanje javne cestne infra-
strukture. 

Jurij Klepec

Spoštovani občani,

z mesecem januarjem smo zaključili  z zbiranjem pobud občanov za spremembo
osnovne namenske rabe zemljišča.

Vse prispele pobude bodo obravnavane v smislu skladnosti s hierarhično viš-
jimi prostorskimi akti občine in seveda s  prostorskimi akti, ki so sprejeti na
državnem nivoju. Pregledane pobude bo obravnaval  občinski svet, prav tako
jih bomo objavili tudi na spletu. Vse navedeno se bo predvidoma odvilo do
meseca julija. Nato bo stekel postopek sprememb in dopolnitev prostorskih
aktov občine. Do sprejetja sprememb in dopolnitev prostorskih aktov občine
se nove pobude ne bodo sprejemale.

Andreja Leskovšek

POVZETEK O DELU
OBMOČNE GA ZDRUŽENJA
RDEČEGA KRIŽA LITIJA
Pregledali smo materialne zaloge v
skladišču in pričeli dodatno zbirati
sredstva za nabavo manjkajočih pre-
potrebnih materialnih in prehramb-
nih dobrin, s katerimi bomo lahko
nemoteno pomagali socialno in ma-
terialno ogroženim družinam, ki so
jim te dobrine nujno potrebne.  
V tem času  je velika pripravljenost
prebivalcev iz našega območja, da
poklonijo oblačila in  obutev  OZRK
Litija, ker  jih več ne potrebujejo.
Oblačila  naj bodo čista in zašita, ni
pa potrebno, da so očiščena v kemični
čistilnici.

OBISKOVANJE STAREJŠIH OSAMLJENIH IN
INVALIDNIH OSEB
Ob izteku preteklega leta so, se pro-
stovoljci po krajevnih organizacijah
RK spomnili na starejše , bolne in in-
validne osebe. Z obiskom na domu ali
v domu za starejše, so  s skromnim
darilcem ter prijazno besedo  tudi
tem  osebam  pomagali pri premago-
vanju vsakodnevnih težav. Leto 2014,
ne bo nič drugačno kot preteklo leto,
kljub temu pa terja od slehernega ne-
koliko drugačen pristop pri uresniče-
vanju tekočih nalog in programov pa
tudi odgovornejši pristop pri načrto-
vanju nadaljnjega dela, razvoja in
aktivnosti OZRK Litija. Izkušnje iz
preteklih let, ki smo si jih pridobili na
posameznem področju dela, nam
bodo služile kot dobra osnova, tako
pri organizaciji našega dela, pri krepi-
tvi kadrovske in materialne podlage,
predvsem pa pri dograjevanju že do-
seženega in našem sodelovanju z
državnimi institucijami, lokalnimi
skupnostmi -  občinama in njunimi
organi ter drugimi pravnimi in fizi-
čnimi subjekti na področju delovanja
organizacije RK. Prizadevali si bomo
za dosledno uresničevanje  program-
skih izhodišč za delovanje OZRK
Litija. Te naloge so usmerjene tudi v
pridobivanje novih prostovoljcev in
sodelavcev za obogatitev obstoječih
in novih programov. Namenjeni bodo
za hitro in učinkovito ukrepanje pri
reševanju ter lajšanju socialnih in ma-
terialnih stisk družin in posamezni-
kov. Vse to z namenom, da se poveča
skrb pri uresničevanju ter širjenju hu-
manitarnih načel, ki so namenjena
tudi varovanju in spoštovanju člove-
ka. Za dobro delovanje in izvajanje
sprejetih programov pa je potreben,
po eni strani usposobljen kader, po
drugi strani pa večje število dejavnih
prostovoljcev - aktivistov tudi iz vrst
mladih članov. Tem nalogam smo
tudi za leto 2014 namenili posebno
pozornost. Še naprej mora biti naše
vodilo pomoč brez razlikovanja, brez
predalčkanja po strankah, veroizpo-
vedi ali kako drugače. Videti moramo
le človeka, njegovo trenutno stanje,
njegovo stisko in mu po svojih močeh
pomagati. Po 33. členu statuta
Območnega   združenja  Rdečega
križa Litija krajevni odbori KORK
skrbijo za  opravljanje sprejetih nalog,
med temi je tudi skrb za pobiranje
članarine in prostovoljnih prispevkov.
Vse  krajevne  organizacije RK si za-
dajo nalogo, da prostovoljci organiza-
cije RK v prvih  mesecih novega leta
to nalogo izvedejo. Podajo se od vrat
do vrat in pobirajo članarino oziroma
poprosijo za članstvo. Pri tem se
identificirajo z uradnim obrazcem oz.
pooblastilom RK.

Danica Sveršina 

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
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V minulem letu je godba, kakor naše društvo pogovorno imenujemo, nadaljeval
s svojim ustaljenim delom. Kljub krizi, ki vlada v svetu in z minimalnimi finan-
čnimi sredstvi je orkester svojo dejavnost še razširil. Ob 81 vajah, ki potekajo
redno dvakrat tedensko, smo godbeniki imeli tudi 21 nastopov. Sezona priredi-
tev se začne s karnevalsko povorko, kar je vsekakor vesel začetek »delovnega«
leta. Vsakoletna nastopa sta sodelovanji na župnijskem dnevu ter decembra na
žegnanju in obletnici posvetitve nove cerkve v Litiji. Ta je bila lani posebno slo-
vesna, kajti ob tej priložnosti je kardinal dr. Franc Rode blagoslovil mozaik p.
Marka Rupnika na steni prezbiterija v cerkvi Sv. Nikolaja. S svojimi inštrumen-
ti godbeniki pomagamo tudi pri nastopih pihalnega orkestra Glasbene šole
Litija-Šmartno. Tradicionalna nastopa sta prvomajska budnica v Litiji in
Šmartnem ter sodelovanje na žalnih slovesnostih ob dnevu spomina na mrtve.
Nekaj let že tudi igramo na zaključku šolskega leta z naslovom »Mavrične igra-
rije« v Dolu pri Ljubljani. S svojim igranjem smo bili prisotni na proslavi na
Jančah, decembra pa je orkester sodeloval v sprevodu dedka Mraza v Litiji.
Razveseljivo je, da smo igrali tudi na nekaj rojstnodnevnih  zabavah, kamor so
nas vabili ljubitelji naše glasbe.
V čast pa nam je bilo zaigrati na 80-letnici dolgoletnega umetniškega vodje li-
tijskega pihalnega orkestra Jožeta Dobravca. Osrednji dogodki pa so vsekakor
spomladanski koncert v dvorani KC na Stavbah, nastop na prireditvi »Slovo po-
letju«, kjer smo lani sodelovali z gostjo Nino Pušlar ter novoletni koncert, s ka-
terim godba zaključi svoje delo v jesenski sezoni. Prav novoletni koncert je pri-
kaz dela v preteklem letu. K sodelovanju vsako leto povabimo bolj ali manj
znane glasbenike. V lanskem letu je naš koncert s svojim glasom in stasom po-
pestrila mlada pevka Eva Černe. Eva se je širši javnosti prvič vtisnila v spomin
leta 2006, ko je v televizijski oddaji »Bitka talentov« s svojim nastopom prepri-
čala gledalce in žirijo ter premagala hudo konkurenco mladih, talentiranih soli-
stov. Ta zmaga je Evi prinesla tudi nastop na EMI 2007, kjer je s prisrčno pe-
smijo »Čudeži smehljaja« in izvirno koreografijo zasedla odlično drugo mesto.
Piko na i je istega leta dodala z nastopom na Slovenski popevki, kjer ji je čutna
balada »Pomlad v mestu« prinesla zmago po izboru gledalcev. Obe pesmi smo
ob spremljavi pihalnega orkestra Litija slišali tudi na novoletnem koncertu.
Orkester je Evo spremljal še pri pesmih »I will allways love you«  ameriške avto-
rice Dolly Parton ter »Energy«, s katero je Nuša Derenda leta 2001 sodelovala
na Pesmi Evrovizije. Poslušalci so lahko uživali ob še eni evrovizijski skladbi
»Love symphony«, ki jo je pred štirimi leti v Moskvi izvedla skupina
Quartissimo, za pihalni orkester pa jo je priredila Helena Vidic. V skladbi »We
are the Champions« je svoje znanje na kitari predstavil Tomaž Fojkar, sicer kla-
rinetist naše godbe. Seveda pa na novoletnem  koncertu ne gre  brez skladb dru-
žine Strauss. Tokrat se je orkester izkazal z izvedbo skladb »Morgenblätter
waltz« in »Češka polka« Johanna Straussa sina. Za optimističen zaključek na-
stopa pa je zazvenela »Florentinska koračnica« Juliusa Fucika. 
Ob tej priložnosti  se zahvaljujemo vsem našim poslušalcem za podporo. Vaši
aplavzi predstavljajo potrditev našega dela in so motivacija za nadaljnje ustvar-
janje. Tudi v prihodnosti se bomo trudili za pomlajevanje orkestra ter raznovr-
sten glasbeni izbor, v katerem bomo skupaj uživali na prihajajočih prireditvah.

Vasja Namestnik

DRUŠTVA

Pihalni orkester Litija
Pihalni orkester Litija bo v letošnjem letu obeležil 115 let svojega obstoja, čeprav naj bi bil
po nekaterih na novo odkritih dokumentih celo starejši.

Tokrat smo se obrnili na starejše prebivalce iz območja Jablaniške doline ter
Polšnika ter jih povabili, da z nami delijo svoj recepte.  Na delavnico, smo pova-
bili tudi vse ponudnike na tem območju saj je bil namen delavnice umestitev
tradicionalnih jedi v sodobni preobleki na turistične jedilnike. Kako zelo po-
membna je kulinarika za turističen razvoj območja je 20-im udeležencem na
primeru dobre prakse predstavila etnologinja Mija Bokal iz Razvojnega centra
Srca Slovenije. Jedi kot so žganci, močnik, zelje in podobno so za lokalne prebi-

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Tradicionalna kulinarika
Jablaniške doline in Polšnika
V četrtek, 16. januarja 2014 je v gostilni Pustov Mlin v Cerovici potekala kulinarična delavni-
ca »Tradicionalne jedi in njihova sodobna uporaba«.  V sklopu projekta »Dobrote iz srca«, ki
je sofinanciran s sredstvi LAS Srce Slovenije in ga skupaj izvajata Društvo za razvoj podeželja
LAZ ter Društvo deklet in žena Polšnik je tako potekala že druga kulinarična delavnica.

Udeleženci delavnice preizkušajo tradicionalne jedi

Tradicionalne jedi v sodobni obliki

valce nekaj vsakdanjega, kar pa ne
velja za naše obiskovalce.Posebnosti
lokalne kulinarike so del našega ob-
močja in so lahko odlična priložnost
za  popestritev turistične ponudbe.
Obiskovalec lahko tako naše območje
ne samo doživi ampak tudi okusi.

Na delavnici so tako udeleženci pre-
gledali vrsto receptov ter jim dodali
lokalne posebnosti na podlagi svojih
kuharskih izkušenj. Med zapisova-
njem receptov je oživela marsikatera
pozabljena zgodba kot tudi imena
jedi, ki jim danes rečemo povsem
drugače. Za boljšo predstavo o tem,
kaj se je včasih jedlo je poskrbela ku-
harska mojstrica Darja Povše iz go-
stilne Pustov mlin, ki je za udeležence
pripravila tradicionalne jedi  v sodob-
nejši obliki, ki je privlačnejša za da-
našnjega gosta. Manjši prigrizki iz
tradicionalne hrane so več kot navdu-
šili in z umestitvijo v ponudbo bodo
zagotovo navdušili tudi obiskovalce
našega območja. 

Katarina Možina

DRUŠTVA

Za nov gasilni dom na Primskovem
že padajo smereke
Primskovški gasilci so se priprav na gradnjo lotili z vso paro. Zbirajo denar in material in v
zadnjem mesecu na Primskovem padajo smreke kot za stavo.

Zbrali so že precej denarja, krajani pa so obljubili tudi pomoč v materialu in
prostovoljnem delu. Do pomladi bodo v društvu izbrali izvajalca za gradnjo in z
njo tudi takoj pričeli, načrtujejo pa, da bodo letos lahko postavili smrečico na
novo streho. Gasilci se zavedajo, da nihče nima denarja na pretek, veseli pa
bodo, če boste pobrskali v kotičku denarnice in našli kakšen evro. V tem pri-
meru jim denar lahko nakažete na naš bančni račun, odprt pri NLB, d.d.,
IBAN SI56 0202 3025 7845 893, kot namen pa vpišite »donacija za gradnjo«.
Po prejemu nakazila boste dobili račun.
Kdor pa lahko prispeva kakšne smreke, lahko pokliče člana gradbenega odbora
Slavka Pancarja na številko 031 857-390, saj bodo takšno pomoč rade volje
sprejeli. PGD Primskovo se vsem zahvaljuje za pomoč.

Rudi Bregar

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE LITIJA IN ŠMARTNO

Novo vodstvo DPM Liš
Zopet je leto naokoli in člani Društva podeželske mladine Litija in Šmartno smo se zbrali na
letnem občnem zboru v Bistroju Valvazor v soboto, 25. januarja 2014. Udeležilo se ga je 45
članov. Pridružila se nam je tudi predsednica Mladinskega sveta občine Litija (MSOLi), ki je
predstavila namen in delovanje sveta. Po pozdravnih govorih so bila podana poročila uprav-
nega in nadzornega odbora ter finančno poročilo o delu v preteklem letu.

Ker se je mandat dosedanjega vodstva DPM LIŠ iztekel, smo izvolili novo vod-
stvo za naslednji dve leti. Za predsednika je bil izvoljen Marko Firm, za pod-
predsednico Saša Biaggio, za tajnico Marija Tomšič, za blagajnika pa Miha
Biaggio. Ostali člani upravnega odbora so postali Borut Slapničar, Peter
Dobravec, Gregor Dobravec, Jernej Knez in Bernard Štrus. V nadzorni odbor
so bili izvoljeni Aleš Šinkovec, Peter Savšek in Martin Tori, v disciplinsko ko-
misijo pa Franci Firm, Urška Vehovec, Jožica Stipič, Matej Hauptman in Urban
Berčan. Po končanih volitvah je novoizvoljeni predsednik Marko Firm predsta-
vil plan dela za leto 2014. V prvi polovici leta društvo namerava sodelovati v pu-
stni povorki v Litiji, se udeležiti 26. Pohoda po nagelj na Limbarsko goro, regij-
skega in državnega kviza »Mladi in kmetijstvo«, paintballa ter regijskih in
državnih kmečkih iger. V drugi polovici leta bomo sodelovali na Kmečkem
prazniku v Moravčah, organizirali vzpon na Triglav, se predstavili na kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji Radgoni, se udeležili tradicionalnega pohoda Od
Litije do Čateža, organizirali bomo tudi jesenski seminar na temo zaposlovanja
mladih ter strokovno ekskurzijo na Bizeljsko. Tekom leta se bodo zvrstile še šte-
vilne aktivnosti v okviru Zveze slovenske podeželske mladine, v katero je dru-
štvo včlanjeno: zimske in poletne športne igre, skupščina ZSPM, spomladanski
in jesenski seminar, posvet predsednikov, okrogle mize, ekskurzije,…
Vključevali se bomo tudi v aktivnosti lokalnih društev in organizacij ter pre-
ostalih društev znotraj ZSPM, saj se trudimo povezovati vse mlade, predvsem
tiste s podeželja. Dolgčas nam zagotovo ne bo!
Če se nam želite pridružiti ali o nas izvedeti kaj več, se obrnite na predsednika
Marka Firma (040 865 965) ali pa nam pišite na naš elektronski naslov
dpm.lis@gmail.com.

Petra Firm

Vabilo
na brezplačno predavanje

»Prenova mansarde 
na kaj

moramo biti pozorni«,

ki bo potekalo v torek,
18. februarja 2014, ob 16. uri ,

v Energetski pisarni Srca Slovenije,
v prostorih JUB Design Studia,

v Dolu pri Ljubljani. 

Spremeniti podstreho v bivalni prostor je lahko
želja po dodatnem prostoru ali potreba po
novem domu. Da se pod streho lahko počutimo
odlično, nam dokazujejo uspešne prenove
mansard tako v mestnem kot podeželskem
okolju. Zato moramo zagotoviti ustrezno osvet-
ljenost prostorov ter primerno izolacijo za pri-
jetno klimo pozimi in poleti. Koliko ogrevanja
bomo potrebovali, je poleti nujna klimatska
naprava in kako do ustreznih količin svežega
zraka? Skrbno načrtovanje je zelo pomembno
saj je lažje in ceneje je reševati dileme pred pri-
četkom del kot se kasneje pregovarjati z moj-
stri. 

Izkušen energetski svetovalec Simon Brlek bo
na predavanju pozornost posvetil naslednjim
temam: 

• primernost prostora za bivanje pod streho,

• arhitekturna zasnova z vidika svetlobe

in energijske učinkovitosti,

• pravilna vgradnja oken in izvedba izolacije

brez toplotnih mostov,

• ustrezno dimenzioniranje ogrevanja.

Več informacij:
Telefon: 01 / 89 62 710
E-mail: energetska.pisarna@dol.si 
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Zgodilo se je …

V soboto, 4. januarja, smo izvedli v
deževnem vremenu tradicionalni no -
voletni pohod v Jelšo, kjer pa je bila
udeležba kljub slabemu vremenu, kar
dobra. Drugi rekreacijski pohod pa je
bil v ponedeljek, 20. januarja. Iz
Šmartna smo se podali čez Roje in
Grmače do konca Rakovnika in se po
isti poti vrnili v Šmartno.
V četrtek, 16. januarja, pa smo imeli
kar dve dejavnosti: naši prostovoljci,
ki sodelujejo v projektu »Starejši za

starejše« so se udeležili tradicio nal -
nega zasavskega srečanja v Trbovljah,
ki ga je organizirala  koordinatorka
ga. Marjana Bajda. Iz Šmartna se ga
je udeležilo 8 prostovoljcev, kjer so
bila podana poročila  o opravljenem
de lu v preteklem letu po posameznih
društvih. Po večerji se je druženje za -
ključilo v prijetnem vzdušju ob
zvokih harmonike. Prav tako so
prostovoljci in prostovoljke  v času
no voletnih praznikov obiskali vse
starejše nad 80 let, ki sodelujejo v
projektu »Starejši za starejše«. Za
ljubitelje gledališča pa smo pripravili

obisk ljubljanske Drame, kjer smo si
na velikem odru ogledali komedijo
Dušana Jovanoviča »Boris, Milena;
Radko«, v kateri so nas zabavali že
upokojeni igralci Boris Cavazza,
Milena Zupančič in Radko Polič.
Redno se tudi v  tem letu, to je šti -
rinajstdnevno, sestajajo  vezilje in
Šmartinke. Sekcija Nove korenine
Primskovo pa se je udeležila praz -
novanja življenjskega jubileja ene
izmed članic, ki jih je povabila na
dom. Članarino lahko poravnate vsa -
ko sredo od 9. do 11. ure v društveni
pisarni; za posmrtnino pa je rok
plačila že 30. april. Prosimo vas, da ne
zamujate, saj so na Zvezi društev
upokojencev Slovenije glede da tu -
mov zelo dosledni.

Boris Žužek

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavnosti v društvu diabetikov
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Vabimo vas na redni letni občni zbor društva diabetikov Litija in Šmartno, ki bo
v sredo, 12. marca 2014, ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Litija.

Dnevni red:
- Otvoritev in pozdrav predsednika
- Izvolitev organov občnega zbora – delovno predsedstvo, verifikacijska komisi-

ja, zapisnikarja, 2 overovatelja zapisnika
- Poročila o delu društva za leto 2013 – predsednice društva in poslovne sekre-

tarke, blagajnika in NO
- Razprava in sprejem poročil.
- Sprememba pravil Društva diabetikov Litija in Šmartno
- Program dela za leto 2014 in finančni plan
- Razprava in sprejem programa finančnega plana
- Beseda gostom
- Razno   
Gradivo za občni zbor je na vpogled v času uradnih ur na sedežu društva od
3.3.2014 dalje. Prav tako je na vpogled čistopis Pravil DD Litija in Šmartno.

EDUKATIVNO OKREVANJE
Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 22. 4. do 29. 4. 2014.
Namestitev 6 polnih penzionov 6 pol penzionov

Hotel Svoboda **** 497,00 € 427,00 €

Vile *** 378,00 € 308,00 €

Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 1,01 €  na osebo na dan. Doplačilo
za enoposteljno sobo znaša v hotelu Svoboda 17,50 € na dan ter v vilah 10,00 €
na dan. Društvo prispeva rednim članom 40 €, podpornim članom pa 20 € en-
krat v letu. 

SOCIALNI PROGRAM
Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430,00 € ( potrdilo o
izplačilu mora biti priloga ), prispeva društvo enkrat v letu 100,00 €. Avtobusni
prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v kolikor je prijavljenih naj-
manj 20 oseb. Odhod v Strunjan bo 22. 4. 2014 izpred železniške postaje.
Prijavite se lahko v društveni pisarni ali preko društvenega telefona. Zaradi za-
sedenosti hotela in vil, vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 3. 4. 2014.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA,
V društveni pisarni  v sredo 5.3.2014 in 2.4.2014 od 8. do 10. ure.
V DU Šmartno 19. 3. 2014 od 8.do 10.

OBISK DOMA TISJE
Kot vsako leto bomo tudi letos (25. 3. 2014) obiskali naše člane in oskrbovance
doma, jim popoldne popestrili s kratkim kulturnim programom.

TELOVADBA
Poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.30 v športni dvorani Litija.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z MDI organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo
med 16. in 17. uro, cena je 2 € na udeleženca.

USTVARJALNE DELAVNICE
Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17. uri.

POHODI
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!

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih v Krkinih ba-
zenih. Cena karte je 9 €, vsak član pa jih lahko kupi 10, do konca leta 2014. V
kolikor bo zanimanje (vsaj 15 udeležencev) vam v društvu organiziramo tri
urno kopanje s prevozom.

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko
namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, 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 čla-
nom ali prijateljem. Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

PLAČILO ČLANARIN
Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste poravnali članarine za
leto 2013 , zato vas prosimo, da to poravnate. Članarina za leto 2014 znaša 12 €.V
kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

URADNE URE
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure 
V torek in četrtek ni uradnih ur – razen naročil za lističe.
Od 22. 4. 2014 do 29. 4. 2014 bo zaradi edukativnega okrevanja pisarna zaprta.

Rudolfa Pogačar

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

Letovanje Starigrad 2014
Starigrad je malo dalmatinsko mesto pod Velebitom, pred  Zadrom. V mestecu, ki je izhodiš-
če za obisk sotesk  Velika in mala Paklenica, je uprava Nacionalnega parka Paklenica.
Starigrad, kjer se stikata blago sredozemsko in ostro gorsko podnebje, je središče 20 km
dolge Pakleniške riviere s peščenimi plažami. 

Nastanitev v Hotelu Alan ***
od 19. – 26.avgusta 2014.
Hotel se nahaja: 800 m do centra
Starigrada, 40 km od Zadra, 2 km od
nacionalnega parka Paklenica. Plaža
50 - 200 m od hotela, prodnata, delno
skalnata ob kateri je zunaji  bazen s
sladko vodo.

Cena: 400 EUR na osebo za člane
društva, za nečlane 420 EUR.
Prosim, da ob prijavi sporočite s kom
boste bivali v sobi. Vse sobe imajo
klimo. Pri zadnjem obroku, doplačio
zavarovanje Coris 7,50 EUR. Cena
velja za starost do 75 let. Nad 75 let je
cena 11,50 EUR. Aranžma preko na-
šega Društva je približno 20% cenejši
od ponudb v agencijskih katalogih.
Osebne prijave s plačilom akontacije
v višini 100 EUR/ osebo sprejemamo
v društveni pisarni do 15. 2. 2014,
Oziroma do zasedbe mest.

Način plačila:
Prvi obrok 100 EUR
bomo sprejemali med 7 in 11. apri-
lom 2014.
Drugi obrok 100 EUR
bomo sprejemali med 5. In 10.
majem 2014.
Tretji obrok 100 EUR + zavarovanje
Coris 7.5 EUR bomo sprejemali med
7. in 11. julijem 2014.
Cena po osebi vključuje:
• 7 x All Iinclusive
(All inclusive vključuje)
• avtobusni prevoz
• pozdravno pijačo
• samopostrežni zajtrk, samopostre-

žno kosilo in samopostrežno večerjo
s solatnim bifejem

• popoldanski prigrizek
(čaj, kava, pecivo)

• pijačo v času obrokov
• domače brezalkoholne in alkoholne

pijače, kavo, čaj v All inclusive baru 
(od 10.  do 23. ure)

• uporabo zunanjega bazena ter ležal
nikov in senčnikov ob bazenu (do 
zasedbe mest)

• predstavnika, ki bo skrbel za jutra
njo telovadbo, , animacijo, športne 
aktivnosti. . .

• Avtobus bo ostal z nami  v Paklenici
in nam bo na razpolago po ugodni
ceni za izlete, za katere se bomo spro-
ti dogovorili po željah udeležencev.

Udeleženci imajo možnost vplačati
odpovedni riziko v višini  20 EUR.
Odpovedni riziko pomeni zavarova-
nje za primer odpovedi aranžmaja, če
nastopi:
- smrt, nesreča ali  nepričakovano po

slabšanje zdravstvenega stanja
- hujša nesreča ali ožjih svojcev, kar 

zavarovancu onemogoča potovanje.
- potniki morajo to sporočiti 24 ur 

pred dnevom, ki je določen kot pri
četek potovanja.

Mojca Bajc

Hotel Alan

Nadvse zanimiva je tudi okolica hotela

V nacionalnem parku Paklenica je bilo nekoč posnetih nekaj zanih kadrov iz f ilmov Vinetou.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

Aktivnosti društva upokojencev
Prvi mesec v letu 2014 smo nekoliko počivali, saj smo imeli manj dejavnosti kot običajno.
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DOM TISJE

Pevsko obarvan januar
Toplo januarsko vreme, ki  nas spominja na spomladanski čas, je spodbudilo naravo k pred-
časnemu prebujanju iz zimskega spanca. V domu s pomočjo raznovrstnih dogodkov ohranja-
mo tople nasmeške na obrazu in skrbimo, da je zimsko obdobje čas topline in zadovoljstva,
ne glede na zunanje temperature. 

Toplino domačnosti in sodelovanja ustvarjajo gospodinjske skupine, ki delujejo
na enoti Lokvanj in Vrtnice. Stanovalcem se tako ponuja možnost sodelovanja
pri pripravi obrokov in uživanju ob spominih, ki jih prikliče vabljiv  vonj  in
odlično ter okusno pripravljene jedi.

Pogovor o bolj in manj pomembnih
zanimivostih gradi odnose med posa-
mezniki in ustvarja prijateljske vezi
med stanovalci. Odlična priložnost za
druženje so skupine za samopomoč,
kjer se tedensko povežemo v prijet-
nem pogovoru o vsakdanjih in nevsa-
kdanjih temah. Vsak od udeležencev
ima možnost izraziti svoje mnenje,
doživetja in modrosti. Posebni do-
godki zbližujejo neznance in krepijo
vezi med prijatelji.
Rojstnodnevnih praznovanj in dru-
žabnih iger se z veseljem udeležuje
veliko število stanovalcev, ki se skupaj
poveselijo s slavljenci ob sladkih do-
brotah in pomerijo moči v razvedril-
nih igrah.

Branje knjig krepi domišljijo in nas
popelje po brezmejnih in brezčasnih
poteh fantazije, kjer je vse mogoče. Ta
značilnost privabi številne stanovalce
k bralnim uram gospe Aleksandre
Mavretič, ki s svojim prodornim raz-
mišljanjem  vsakokrat ustvari pogoje
za odlično debato. 

Prostovoljec, gospod Ljubo Tori,
vsak  četrtek  popelje vse zbrane v svet
bajk, kjer se vsi junaki  učijo življenj-
skih naukov in zabavajo poslušalce s
svojim razumevanjem prijateljstva,

DOM TISJE - NAPOVEDNIK PRIREDITEV V FEBRUARJU

• Ponedeljek, 10. februarja, ob 15. uri, PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNEVOV,

• Četrtek, 13. februarja, ob 16. uri, nastop FOLKLORNE SKUPINE DU  VELIKI GABER,

• Četrtek, 20. februarja, ob 13. uri, BRALNA URA Z  višjo knjižničarko  gospo  Aleksandro Mavretič.

dobrote in vsega zabavnega, kar po-
nuja realnost in domišljija. Prvi mesec
v letu je bil zaznamovan s toplino, ki
jo ustvarja zapeta pesem glasbenih
navdušencev. Stanovalci so tokrat
uživali v petju kar treh odličnih zbo-
rov. Pevci iz Primskovega so za stano-
valce pripravili božičen program.
Odlična spremljava k zapetim sklad-
bam je bilo igranje na klavinovo
gospe Rahele Sinigoj. Otroci so z ra-
doživostjo in zavzetostjo doživeto
predstavili svoje pevsko znanje in po-
vezali poslušalce v bučnem aplavzu,
kar je najlepše darilo za mlade pevske
navdušence. 

Obisk in nastop, ki se bo ohranil  v
lepem spominu vseh udeležencev, je
za stanovalce pripravil Pevski zbor
Pragersko. Prav tako je s svojim za-
vidljivim pevskim znanjem in kvali-
teto izvedbe skladb poslušalce očaral
Mešani pevski zbor Zvon Šmartno. 
Tradicionalno petje božičnih pesmi s
sestro Lizo in sestro Vlasto, ki se
ohranja že dolga leta je tudi tokrat
potekalo ob jaslicah in soju sveč. Za
stanovalce je to poseben dogodek, saj
nič ne prikliče lepših spominov kot
božične pesmi. 

Kljub temu, da se je narava to zimo
poigrala z nami in nas prikrajšala uži-
tkov zimskih radosti v prazničnem
času, se nadejamo, da nas v prihodnje
čakajo dnevi veselja, meseci uspeha in
letni časi razcveta in topline. 

Renata Ozimek,
Romana Volič Vukadin

Pri ustvarjanje v gospodinjskih skupinah je najpomembnejše druženje

Dobrodošla popestritev praznovanj

Petje je naporna reč...

ZANIMIVOSTI

V Srcu Slovenije razvijamo
edinstveno napravo za starostnike
Projekcije prebivalstva kažejo, da bo leta 2060 že vsak tretji prebivalec Slovenije starejši od
65 let, skoraj vsak osmi pa starejši od 80. S tem izzivom se sooča ves razviti svet, posebno po-
zornost pa temu področju namenjamo tudi v Srcu Slovenije. Skupaj s podjetji želimo razvija-
ti nove izdelke in storitve za starostnike, spodbujamo občine, da postanejo starostnikom
prijazne in v prostor prenašamo dobre prakse iz tujine.

Nova samostojna naprave za starost-
nike, ki jo razvijamo v Srcu Slovenije,
bo integrirana v dom določene osebe
in ji bo preko različnih komunikacij-
skih naprav (TV, računalnik, dlanč-

nik) omogočala branje izbranih in lo-
kaliziranih novic, dostop do storitev,
ki so na razpolago v lokalnem okolju
in jo obveščala, kdaj je čas za vsako-
dnevna opravila. Naprava, ki bo te-

stno predvidoma razvita do letošnje-
ga aprila, bo starostniku omogočala
tudi zvočno in video povezavo s so-
rodnikom ali lokalno info točko za
starejše na daljavo.
Pri razvoju omenjene naprave sode-
luje posebna delovna skupina stro-
kovnjakov, ki smo jo poimenovali
eko-inovacijska pisarna in je bila
vzpostavljena na pobudo Razvojnega
centra Srca Slovenije. Aktivnosti se
izvajajo v okviru evropskega projekta
Innovage, ki je sofinanciran s strani
programa INTERREG IVC in
Razvojnega partnerstva središča
Slovenije.

Ana Savšek

Promocija telovadne skupine
Pungrt
Odzvale smo se na povabilo ga. Milene Žnidaršič, poslovodkinje trgovine Mercator Pri šoli v
Šmartnem, da  podjetje Mercator povabi skupino ali društvo (v lanskem letu Vrtec iz Šmartna)
iz kraja, kjer je trgovina, z namenom promoviranja svojo dejavnost oziroma aktivnost.

Našo skupino si je izbrala, ker so ji v
oči padle oranžne majice, ki jih vsako
jutro srečuje v Domžalah, Litiji in
Šmartnem, ter tako želela kaj več iz-
vedeti o nas. Pri določanju datuma
srečanj smo se odločile za Miklavžev
dan z razlogom, ker je naš ustanovi-
telj društva Šola zdravja dr. Grishin
Nikolaj. Pripravile smo Miklavževe
dobrote, pred trgovino izvedle jutra-
njo telovadbo, zapele tudi svojo
himno, ter strankam razlagale po-
membnost jutranjega razgibavanja,
druženja in prijateljstva starejših, saj
sta že po nekaj mesecih ravnotežje in
gibljivost veliko boljša. Izboljša se
psihično stanje, zmanjša občutek
osamljenosti skratka s telovadbo člo-
vek lahko veliko naredi zase. Hvala g.
Mileni Žnidaršič za povabilo!

Za skupino Pungt,
Ančka Ulčar

Otroci so dobili tudi domačo nalogo.
Pri "Pikapolonicah" smo izdelali
zdrav krožnik (spoznali sadje, zele-
njavo, žitarice in beljakovine), spekli
domač kruh, pripravili sadne in sadno
zelenjavne napitke.
Opremili smo zdravstveni knjižni
kotiček ter se preizkusili v vlogi
zdravnikov. Preko zgodbice smo us-
vojili tudi temeljito umivanje rok, kar
je najpomembnejše za preprečevanje
širjenja okužb. Vsakoletno pa sodelu-
jemo z Zavodom za zdravstveno var-
stvo Ljubljana, kjer se strokovne de-
lavke izobražujemo ter v kolikor je
potrebno, posredujemo priporočila za
starše.
V vrtcu si želimo predvsem, da se
otroci na igriv način seznanijo o po-
menu zdravja.

Maja Toplak Primc, dipl. vzg.

VRTEC CICIBAN

Zdravje, naše največje bogastvo
Tudi letošnje leto v vrtcu Ciciban, Šmartno pri Litiji, nadaljujemo z vsebinami na temo zdra-
vje. Zopet sodelujemo z zdravstvenim domom Litija, le da tokrat z drugimi sodelavci. V vrtcu
nas je obiskala sestra Lidija, ki se trudi najmlajšim približati zdravstvene vsebine. Obiskala
nas je tudi zobna asistentka Vesna ter predvsem poudarila pomen čiščenja zob.

VRTEC CICIBAN
Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji,

Tel.: 01/ 898 73 25,
os.smartnovrtec@guest.arnes.si

VPIS
PREDŠOLSKIH

OTROK
VVRTEC
CICIBAN
ZALETO

2014 / 2015

Obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ciciban
dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca

(www.os-smartnolitija.si).
Izpolnjene obrazce pošljite po pošti

ali jih oddajte v tajništvu šole
od 15. do 31. marca 2014.

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.

Informativni dan
12. marec 2014

Informativni dan bomo v vrtcu Ciciban pričeli
ob 17. uri. Ogledali si boste prostore vrtca in
dobili želene informacije, za otroke pa bomo

pripravili presenečenje.

Zaključili bomo ob 19.0 uri.      
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V januarju so petošolci obiskali Muzej rudarstva in splavarjenja v Litiji, kjer so
si ogledali film, slike in makete, ter tako spoznavali življenje v Litiji nekoč. V so-
delovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti so teden dni kasneje obi-
skali Ljubljano, se sprehodili po njej, se seznanili z njeno bogato zgodovino in
ugotavljali, zakaj je kulturno in upravno središče Slovenije.
Šestošolci so prvi teden v januarju preživeli v zimski šoli v naravi na Pohorju, v
hotelu Jakec pri Treh kraljih. 
Devetošolci so imeli kulturni dan kar v šoli. Spoznavali so gledališče, predvsem
improvizacijsko, saj jih je obiskala ljubljanska skupina Ej, mopped, ki jim je na
zanimiv način predstavila tovrstno gledališče. Na delavnicah, ki so sledile, so se
naučili nekaterih prijemov in vaj, ki jih igralci tudi sicer uporabljajo, ko se pri-
pravljajo na uprizoritve.  

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Januar v naši šoli

Rudno polje pozimi

V soboto, 18. januarja, so se učenci, ki
obiskujejo Zdrav življenjski slog, in še
nekateri drugi, udeležili Pokljuškega
maratona. Kljub ne preveč lepemu
vremenu je ena skupina pretekla 2
km na tekaških smučeh, drug pa se je
odpravila na pohod preko Rudnega
polja do planine Uskovnice in nazaj.
Vsi pa so vzpodbujali tekmovalce in
glasno navijali z ragljo, za kar so si
prislužili različne praktične nagrade.
Sredi januarja so prostore šole zasedli
natakarji, frizerji, računalničarji,
gradbeniki, bodoči znanstveniki…
Predstavniki različnih  srednjih šol in
srednješolskih centrov  so na tradicio-
nalni srednješolski tržnici predsta-
vljali svoje izobraževalne programe.
Njihove predstavitve so si ogledali
devetošolci, osmošolci pa tudi sed-
mošolci skupaj s starši.
Na 7. mednarodnem likovnem nate-
čaju Igraj se z mano so sodelovali tudi
naši učenci. Strokovna komisija je  na
razstavo v Cankarjevem domu uvrsti-
la likovna dela devetih učencev naše
šole. Učenci so se skupaj z mentorica-
mi udeležili svečane otvoritve razsta-
ve v Ljubljani in vsi prejeli priznanja.
V januarju so potekala tekmovanja iz
znanja: šolsko tekmovanje iz znanja
kemije, regijsko tekmovanje deveto-
šolcev iz znanja angleščine in regijsko
tekmovanje iz slovenščine za
Cankarjevo priznanje. 

Vanja Adamlje

Gimnazijci smo na poseben način
obeležili 27. januar, dan spomina na
holokavst. Priključili smo se projektu
Srednje ekonomske šole  Maribor,
kjer so se odločili, da bodo izdelali
šest milijonov papirnatih ladjic za šest

milijonov žrtev holokavsta. Projekt, ki
se bo zaključil v mesecu marcu, ni na-
menjen le ohranjanju spomina, ima
tudi človekoljubno noto: zbrana sred-
stva bodo nakazana v poseben sklad
»Star papir za indijske otroke«.

Gre za dogodek, ki ga za dijake pripravijo bivši dijaki v sodelovanju s profesor-
jema za kemijo in fiziko. V prvem delu je 19 nadobudnih mladih kemikov uži-
valo ob demonstraciji številnih kemijskih eksperimentov, ki jih je izvedel Matic
Lozinšek, dijak 2. generacije Gimnazije Litija, sedaj že doktor kemijskih znano-
sti. Ni manjkalo pokanja, neprijetnih vonjev in zanimivih kemijskih reakcij, te-
kočega vodika, kisika in dušika, ognja, solate v črepinjah ter drugih stvari, ki jih
pri rednem pouku žal ne moremo preizkusiti. Nato smo se imeli možnost izka-
zati še dijaki pri fizikalno-kemijskem kvizu, ki sta ga pripravila oba profesorja.
Razdeljeni v naključne skupine, mešane po spolih in letnikih, smo tekmovali za
simbolične sladke nagrade. Po kvizu smo se preselili v kemijski laboratorij, kjer
smo v parih samostojno eksperimentirali; vsak par je izvedel 7 različnih kemij-
skih eksperimentov, ki jih je pripravil Nejc Petek, dijak 11. generacije in trenut-
no študent 3. letnika kemije. Zadnji del dogodka je bil astronomsko obarvan.
Anja Dobravec, študentka fizike, v dijaških časih Nejčeva sošolka, je pripravila
predavanje o astronomiji in simulirala opazovanje zvezdnatega neba na svetov-
nem spletu, saj je na žalost pravo opazovanje zvezd s šolskim teleskopom, zara-
di sneženja, odpadlo.

Maja Deniša

Skozi vsa štiri obdobja so nas ob skriv-
nostni življenjski zgodbi drevesa pope-
ljale baletke in jazz band glasbene šole,
pevci zbora Cum Anima ter dijaki re-
citatorji pod vodstvom profesorice
Špele Novljan Potočnik. Gostje so v

prijetnem ambientu prisluhnili pe-
smim v slovenščini, angleščini, nemšči-
ni in španščini, ki so jih recitirali dijaki
četrtega letnika. Vsem sodelujočim se
zahvaljujemo in se veselimo prihajajo-
čih umetniških večerov.

GIMNAZIJA LITIJA

Ena ladjica - eno življenje
Gimnazijci smo na poseben način obeležili 27. januar, dan spomina na holokavst. 

GIMNAZIJA LITIJA

Umetniški večer
V sredo, 22. januarja 2014, smo na Gimnaziji Litija v sodelovanju z Glasbeno šolo Litija -
Šmartno in pevskim zborom Cum Anima iz Šmartnega pri Litiji priredili umetniški večer z
naslovom Letni časi.

GIMNAZIJA LITIJA

Naravoslovni petek
V petek, 24. januarja 2014, se je na šoli odvil drugi Naravoslovni petek, namenjen vsem ra-
dovednim in naravoslovnega znanja željnim dijakom.

Tako smo se na filmske večeru naužili kinematografskih mojstrovin Quentina
Tarantina. Ob Klišejevi izobraževalno-zabavni soboti smo v izobraževalnem
delu ponudili kratko predstavitev programa Erasmus +, ki je novi program
Evropske Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport za obdobje
2014-2020, zabavni del, ki je sledil pa smo obarvali z družabnimi igrami. Konec
meseca smo se na Klišeju zabavali ob večeru Bearponka ter klišejevi spajkalnici.
Prav slednja je s prvim večerom ponudila kratko predstavitev o svetu elektro-
tehnike ter prvi stik s spajkanjem.
Pester program pa vam bomo nudili tudi v februarju. 8. februarja  bomo kliše-
jevci nadaljevali s prenovo naših prostorov ter se tako lotili priprav na spomla-
dansko preureditev zunanje okolice Klišeja, oziroma naše terase za Klišejem.
Vsi člani ste seveda vabljeni k sodelovanju. Prvo polovico meseca pa bo seveda
zaznamovalo tudi valentinovo. Tako se bo na Klišeju 14. februarja odvijal speed-
dating. Zabavni večer bo ponudil priložnost spoznavanja novih oseb, ob druža-
bno-tekmovalnem delu se boste imeli priložnost povezati v pare, zmagovalni
par pa bo dobil tudi prisrčno nagrado: večerjo za dve osebi! Še vedno v duhu va-
lentinovega dne bomo 15. februarja na klišeju predvajali tudi romantične filme.
V drugi polovici meseca bomo klišejevci nadaljevali s spoznavanjem sveta elek-
trotehnike, 21. februarja v drugem delu Klišejeve spajkalnice. V tem mesecu pa
prav tako začenjamo s posebno novostjo našega stalnega programa – Klišejeva
ustvarjalna čajanka! Od 13. februarja  naprej vabljeni na Klišejevo ustvarjalno
čajanko vsak četrtek od 17. do 20. ure, kjer bomo ustvarjali v dobri družbi,
sproščenem vzdušju, okusnem čaju ter slastnih piškotih in seveda ob kopici
ustvarjalnega materiala. Za potešitev kreativnosti bo vsak udeleženec imel na
voljo katerikoli material za to namenjen na Klišeju, seveda bo vsak imel prilož-
nost na ustvarjalno čajanko prinesti tudi kaj svojega in nam tako predstaviti
nove ideje, s tem obogatiti znanje ostalih udeležencev in popestriti našo ponud-
bo za naprej. Konec meseca pa bo zaznamovala Pustna zabava. Klišejeva pustna
zabava se bo odvijala 28. februarja v sklopu litijskega (proti)korupcijskega kar-
nevala. Za divje ritme bosta poskrbela DJ Sinart in Mc DJ Berny. Vstopnine ni,
zabava pa bo gotovo nudila še en, zdaj že tradicionalni, nepozaben žur.
Najboljše pustne maske celotnega večera bodo nagrajene s privlačnimi nagrada-
mi. Zato tudi ne pozabite spremljati naše facebook strani, kjer vas bomo obveš-
čali o posameznih dogodkih. Ne bo nam dolgčas, se vidimo!

Anamarija Kamin

KLIŠE - KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

S KLIŠE - jem
novim zmagam naproti
Novo koledarsko leto smo klišejevci začeli s še dodatnim zagonom.

Spodbudila nas je vseevropska pobuda
Europeane (portal digitalne kulturne
dediščine), katere del smo tudi mi s
svojimi zgodbami na Kamri, da ohra-
nimo spomine na prvo svetovno
vojno. Smo namreč zadnja generacija,
ki še lahko naveže stik s sorodniki svo-
jih prednikov, ki so vojno doživljali na
različne načine.Prva svetovna vojna je
naše kraje le navidezno obšla, saj se
vendarle najdejo pričevanja o zanimi-
vem dogajanju pri nas. Imamo številna
obeležja, velike umetniške in zgodo-
vinske vrednosti, ki jih skorajda ne
opazimo, časopisje poroča o vojni bol-
nišnici v Litiji, sorodniki hranijo dnev-
niške zapise vojakov s fronte, našle so
se zanimive fotografije, nadejamo pa
se še kakšnih novih zanimivosti. 
Upali smo, da bomo objavili vsaj eno
digitalno zgodbo, zdaj vemo, da je gra-
diva za več samostojnih. Vabimo vas,
da skupaj strnemo naš litijsko-šmarski
spomin na prvo svetovno vojno, ki je
pred stotimi leti pretresla svet, ki po
njenem zaključku ni bil nikoli več
enak… 
Če imate gradivo ali informacije o
Litiji, Šmartnem in okolici oziroma
zgodbe o ljudeh, povezanih z vojno iz
leta 1914 in kasneje, bomo izredno ve-
seli sodelovanja z vami!
Jeseni bomo naša spoznanja delili tudi
s šolarji, saj jih bomo povabili na obisk
knjižnice, kjer jim bomo pokazali,
kako se je vojna dotaknila naših krajev
in ljudi ter jih spodbudili k raziskova-
nju in iskanju informacij v domačem
kraju. 

Andreja Štuhec

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Nastajajo nove digitalne zgodbe

2014 - 100 letnica
prve svetovne
vojne
Z zbiranjem dokumentov, fotografij, infor-
macij, pisem in osebnih zgodb, ki so pove-
zane s prvo svetovno vojno, smo v Knjižnici
Litija pričeli že lani.

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Ogled predstave in srečanje s
policijskim orkestrom
V petek, 17.1.2014, so se učenci in učitelji Podružnice s prilagojenim progra-
mom odpravili v Cankarjev dom na ogled glasbene predstave Peter in volk, sre-
čanje s Policijskim orkestrom. Na predstavo so se pripravljali ves teden, saj so se
morali naučiti dve pesmi, ki so jih na predstavi zapeli skupaj s Policijskim orke-
strom. Pogovorili so se tudi o pravilnem vedenju na kulturni prireditvi ter se za
obisk predstave tudi primerno, lepo oblekli. Kot vsako leto, so tudi letos domov
odšli z lepimi spomini in navdušeni nad kvalitetno in zanimivo predstavo.
Sigurno si bodo kaj podobnega ogledali tudi naslednje leto.

Sandra Rihter

Med 5200 prispelimi likovnimi izdelki iz Slovenije in tujine, so izbrali 900
ustvarjalcev, katerih dala bodo krasila razstavo v Cankarjevem domu. Med njimi
so bili tudi učenci OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Zaključni
kulturno-likovni dogodek s podelitvijo priznanj  je bil v četrtek, 30. januarja
2014, v Cankarjevem domu v Ljubljani, katerega so se udeležili Sandi Glušič,
Denis Agović in Ažbe Kolman skupaj z mentoricama Sašo Šeško in Barbaro
Klanšek. Učenci so se ta dan zelo zabavali. Ustvarjali so v likovnih delavnicah, se
družili ob jazz glasbi, uživali v animacijah klovnov, plesali z reperjem Zlatkom
in si ogledali predstavo Martin in Gregor. Za sodelovanje pa so prejeli diplome. 

Barbara Klanšek

7. Mednarodni likovni natečaj
“Igraj se z mano”
V mesecu novembru so učenci Osnovne šole Litija in Podružnice s prilagojenim programom,
sodelovali na  razpisanem likovnem natečaju, ki ga je organiziral Zavod za usposabljanje
Janeza Levca skupaj z Društvom za kulturo inkluzije. Namen projekta Bodi umetnik-Igraj se
z mano je spodbujati kreativno izražanje in ustvarjalnost otrok.
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Tradicija je, da se člani univerze za tre-
tje življenjsko obdobje v februarju sre-
čajo na literarnem večeru. Tokrat bo v
goste prišla igralka Draga Potočnjak,
ki bo predstavila svojo knjigo Skrito
povelje. »Bilo je 27. junija 1991. Na
uradni prvi dan vojne za Slovenijo.

Njene lepote in zanimivosti nam bo približal Šmarčan, Jože Loc, ki se je k prijate-
ljem v Kanado podal dvakrat. Predstavil bo izkušnje, ko je spremljal lovca v
Karibujeve gore, ko sta čakala na losa. Pridružil se je ribičem iz Kočevja, ki so ob
reki Chillywack lovili losose. Spoznali boste kanadske gozdove v okolici
Smithersa, mesto Vancouver in olimpijski Whistler. Kanada, kot jo je doživel Jože
Loc. Potopis o Kanadi bo v torek, 20. 2. 2014, ob 19. uri, v knjižnici Šmartno.

Aleksandra Mavretič

Gost februarskih Približevanj bo umetniški vodja ljubljanskega opernega ansam-
bla, Rocc.   Rok Rappl je mladost preživel v Litiji, pozneje ga je pot zanesla v tuji-
no, kjer se je umetniško izpopolnjeval, v Brnu je študiral operno režijo in postal
prvi diplomirani operni režiser v Sloveniji. Umetniška ustvarjalnost ga je vodila v
mnoge operne hiše sveta, novembra lani pa v našo nacionalno opero, kjer je prev-
zel vodenje ljubljanskih opernih pevcev. Srečanje z njim bo v ponedeljek, 24. fe-
bruarja ob 19. uri, v KC Litija. Z njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič. 

Delo z naslovom Impresija: vzhajajoče
sonce je viselo na prvi razstavi novega
slikarstva aprila1874, na bulvarju
Capucines v Parizu. V družbo največ-
jih imen impresionizma nas bo pope-
ljal Franci Savšek, ki se je v galeriji
Knjižnice Šmartno že dvakrat predsta-
vil z reprodukcijami. Boudin, Lepine,
Cals, Monet, Degas, Cezanne,

Guillaumin, Pissaro, Renoir, Sisley in
Berthe Morisot so slikarji, ki so ga v
zadnjem letu najbolj zaposlovali in mu
dajali navdih za tretjo razstavo.
Reprodukcije največjih slikarskih im-
presionistov bomo spoznali v četrtek,
13. 3. 2014, ob 19. uri, v Knjižnici
Šmartno. 

Aleksandra Mavretič

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Literarna čajanka 
Tradicija je, da se člani univerze za tretje življenjsko obdobje v februarju srečajo na literar-
nem večeru. 

140 - letnica francoskega
impresionizma 
Besedo impresionizem je kritik uporabil, ko se je posmehoval sliki Clauda Moneta iz leta 1872.

POTOPISNO PREDAVANJE

V kanadski divjini z lovci in ribiči 
Kanada, na zgodovinskem tnalu angleških in francoskih priseljencev, multikulturna družba
zaradi drugih ras sveta je za večino ljudi neka daljna dežela s pestro zgodovino.

Helikopter gazela SA 341, serijska št.
664,  je nad ljubljansko Rožno dolino
izginil v ogromni črni gobi dima.
Proglasili so ga za sovražnega, pozneje
izvrgli, da se je primerila napaka – mi-
tomanska sla »ljudi na položajih« je
nato zdržema klesala lažno propagan-
do, sprenevedanje in glušeči molk. 
Skrito povelje Drage Potočnjak je sve-
ženj, ki se dosledno opira na preverje-
na dejstva, pričevanja in triletno pre-
iskovalno delo. Resnič(nost)na krimi-
nalna pripoved, ki se ne sramuje silovi-
te družbenokritične osti, razgalja ruše-
čo ideologijo (mitologijo?) dela politi-
čne elite, ki je z osamosvojitveno vojno
v panteon povabila oportunizem,
spletkarstvo, ignoranco in laži. «(vir:
www. Sanje.si). Draga Potočnjak je
napisala knjigo o svakovi smrti, knjiga
je razprodana in že ponatisnjena.
Literarna čajanka z Drago Potočnjak
bo v četrtek, 27. 2. ob 19. uri, v
Knjižnici Šmartno. 

Aleksandra Mavretič

Februarska približevanja

Foto: Jože Loc, Jezero Chapman z manjšim otokom

Litijani so sicer v štirinajstem krogu premagali ekipo Radenske v Murski
Soboti in s tem po uspehih proti Parkljem in Postojni, dosegli še tretjo zmago v
zadnjih štirih tekmah. Prvenstvo je sicer zelo izenačeno, cilj Litije pa je še vedno
obstanek v ligi, to pomeni da se morajo izogniti zadnjim petim mestom, saj
bodo zadnje tri ekipe izpadle iz lige, še dve pa bosta igrali dodatne tekme za ob-
stanek v ligi.

Đemo Ibiši

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

Člani na odličnem četrtem mestu
Litijski košarkarji so po štirinajstih krogih tekmovanja v 2.SKL na odličnem četrtem mestu, s
osmimi zmagami in šestimi porazi.

Ekipa Z/P Točke
1. LTH Castings 12/2 26
2. Šenčur Gorenjska gradbena druž. 12/2 26
3. Plama Pur 11/3 25
4. Litija 8/6 22
5. Lastovka Domžale 8/6 22
6. Krka mladi 7/7 21
7. Kolpa Črnomelj 7/7 21
8. Terme Olimia Podčetrtek 7/7 21
9. Parklji 7/7 21
10. Elektro Gorenjska prodaja 5/9 19
11. Hrastnik 4/10 18
12. Postojna 4/10 18
13. Radenska Creativ Sobota 3/11 17
14. UKK Koper 3/11 17

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

Osebni jubilej Mirka Kaplje
Predsednik KK Litija Mirko Kaplja je 30. decembra 2013, praznoval 70 letnico.

Med številnimi področji njegovega
uspešnega in predanega delovanja,
omeniti velja da je bil dolgoletni
župan občine Litija in tudi poslanec
Državnega zbora RS, prav posebno
mesto zaseda tudi košarka.
Košarkarski klub Litija je prav v letu
2013 obeležil 60 letnico delovanja,
Mirko Kaplja pa je edini v klubu, ki je
njegov član od prvega dne, to je od
ustanovitve dalje in ga še vedno tudi
vodi. Ob življenjskem jubileju mu
tako vsi člani kluba iskreno čestitajo
in mu želijo še veliko zdravih let in
športnih užitkov ! Đemo Ibiši

FOTOREPORTAŽA

Šmartno iz nevsakdanje perspektive
Ob obnovitvenih delih na šmarskih zvonikih, se nam je ponudila priložnost pogleda na
Šmartno in njegovo okolico iz nevsakdanje perspektive.

Obnovitev starega in izgradnja novega Vrh enega od zvonikov v polnem sijaju

Za povrtmi in Ustje Staretov trg, Tomazinova ulica in Grmaška cesta Pungrt 

Nova kritina in obstoječ kamnit okrasni detajl

Šmarski zvonovi Notranjost zvonika Obnovitvena dela ob zaključku

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

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. FEBRUARJA 2014

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

V mesecu januarju so igralci Herz
Šmartna odigrali tri prijateljske
tekme. Prvo so odigrali v Trebnjem, v
četrtek 16. januarja. Kljub temu, da je
bil to praktično prvi stik žogo in
tekma proti prvoligašu, so se igralci
dobro upirali in odigrali kvalitetno
srečanje. Domačini so na koncu zma-
gali z rezultatom 33:26, najboljši stre-
lec tekme je bil šmarski kapetan Aleš
Šmejc z osmimi zadetki. 
V soboto, dne 25.01.2014, je članska
ekipa nastopila na turnirju v Škofji
Loki. Poleg naše ekipe in domačinov,
je nastopil še avstrijski prvoligaš Linz.
Trener Jaka Keše je na dveh tekmah
dal priložnost vsem igralcem. Poleg
poškodovanih Petra Bahovca, Dejana
Bergleza in Aljaža Sadarja sta manj-
kala še Žiga Berglez in Filip
Gradišek. Na obeh tekmah je prva
postava igrala do maksimalno 40 mi-
nute.

HC Linz AG – RD Herz Šmartno   35:27 (15:17)
Strelci za Herz Šmartno: Poglajen
Luka in Šmejc po 6, Avsec 5, Novak 4
ter Cestnik, Justin, Močnik, Poglajen
Urban, Ribarič in Virant Tilen po 1
zadetek. Igrali so še: Berdajs, Bučar,
Muratovič, Pregelj Žiga in Virant
Tom.

RD Herz Šmartno – RD Loka  2012   20:30
(11:11)
Strelci za Herz Šmartno: Virant
Tilen 4, Justin, Močnik in Šmejc po
3, Avsec in Novak po 2 ter Bučar,
Pregelj Žiga in Ribarič po 1 zadetek.
Igrali so še: Berdajs, Cestnik,
Muratovič in Virant Tom.
Na tretji tekmi je RD Loka 2012
prmegala HC Linz AG in tako osvo-
jila 1. mesto. Na turniju so bili progla-
šeni tudi najboljši posamezniki.
Najboljši strelec je bil Lehner (HC
Linz AG), najboljši vratar Vrbinc
Anže (RD Loka 2012) ter najboljši
igralec Aleš Šmejc, kapetan RD Herz
Šmartno.
S februarjem se nadaljuje državno
prvenstvo v rokometu v 1.B državni
rokometni ligi. RD Herz Šmartno bo
odigralo eno tekmo doma in dve v
gosteh. Domača tekma bo na sporedu
v soboto 15. februarja proti RD
Moškanjci-Gorišnica, v gosteh pa
bosta 7. februarja proti ŠD Mokerc-
IG in 22. februarja proti RK
Damahaus Cerklje. S tekmami nada-
ljujejo tudi kadeti in starejši dečki,
oboji nastopajo v polfinalni skupini B.
Kadeti so začeli uspešnejše, saj so za-
beležili dve zmagi in poraz. Trenutno
zasedajo 3. mesto in so v borbi za fi-

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

Člani se pripravljajo na nadaljevanje,
kadeti ugnali Celjane
Članska ekipa se je prvič po novem letu zbrala že v petek 3. januarja. Jesenski del je bil za
ekipo prepleten s poškodbami, nekatere so se sanirale, nekatere žal ne. V spomladanskem
delu še vedno ne bo mogoče računati na Bahovec Petra, ki je na rehabilitaciji po operaciji ko-
lena in Sadar Aljaža, ki si je na tekmi v Dobovi strgal prednjo križno vez in ga čaka v nasled-
njih dneh operacija kolena. Po poškodbi kolena počasi okreva Berglez Dejan, za katerega pa
še ni točno znano, kdaj se bo vrnil v normalni proces treninga. 

nalni turnir. Zmagi so zabeležili proti
RK Dol TKI Hrastnik in proti RK
Celje Pivovarna Laško. Posebej na
tekmi proti Celjanom so odigrali zelo
dobro srečanje, kjer je ekipa pokazala
pravo borbenost in znanje.
Nasprotno je bilo v Krškem, ko so
doživeli poraz proti zelo borbeni do-
mači ekipi. Starejši dečki so začeli se-
zono v polfinalni ligi slabše kot so
pričakovali. Doma so izgubili proti
neugodnim Radečanim, ki so jih v je-
senskem delu dvakrat premagali.
Sledila je tesna zmaga v Dobovi in
pričakovan poraz proti zelo močnim
Celjanom. Trenutno zasedajo 6.
mesto na lestvici. 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 sezoni spremlja doma in na go-
stovanjih!!! Seveda vas vabimo tudi
na tekme mlajših selekcij, ki so na
sporedu skoraj vsak vikend. Vse bral-
ce tudi vabimo, da si ogledate našo
novo internetno stran: www.rdherz-
smartno.si in Twitter stran
http://twitter.com/#!/rdsmartnoherz,
kjer lahko spremljate veliko zanimi-
vih novičk, fotografij ipd. 

RD Herz ŠmartnoČlanska ekipa RD Herz Šmartno za sezono 2014/2015

PLANINSKO DRUŠTVO

Jubilanti planinskega društva Litija
V letu 2013 so okrogle življenjske jubileje  proslavili tudi trije vidni člani vodstva
Planinskega društva Litija. Tako smo na seji UO PD Litija proslavili 70. letnico Marjana Juga
in 50. letnico Aleša Moharja, v okviru planinske sekcije DU pa 70. letnico Anice Majcen. 

Anica Majcen se je planinski sekciji
DU Litija, skupaj z možem Jožetom
pridružila leta 1994, dve leti po upo-
kojitvi. Za planinstvo jo je navdušila
Verica Hauptman, s katero sta se po-
znali še iz službe. Še sedaj se spomi-
nja prvega izleta; 8. maja so se iz Save
povzpeli na Zasavsko sveto goro in
od tam na Vače. Pri sekciji najbolj
ceni dobro družbo, ki ji da veliko po-
zitivne energije. 
Že kmalu po začetku delovanja so
pričeli s praznovanji okroglih osebnih
jubilejev. Anica je skupaj z Milo
Grošelj poskrbela, da so bili jubilanti
deležni ustrezne pozornosti in da so
prejeli simbolična darilca. Skromno
pove, da je ona pri tem bolj asistirala
in da je za vsebino v glavnem poskr-
bela Mila. 
Anica je tista, ki s svojim lepim roko-
pisom napiše pozdrave tistim članom
sekcije, ki so zaradi bolezni ali drugih
vzrokov ne morejo udeleževati izle-
tov. Tudi sam sem po operaciji prejel
takšne razglednice in sem jih bil res-
nično vesel. Prepričan sem, da enako
velja tudi za ostale prejemnike. Člo-
veku veliko pomeni, če v takšnih tre-
nutnih vidi, da planinski prijatelji
nanj niso pozabili. Tudi sicer Anica
zgledno skrbi, da so odnosi med člani
sekcije pristni in tovariški.  
Anica poje v Mešanem pevskem
zboru DU Litija in Ženskem pev-
skem zboru Mavrica. Aktivna je bila
tudi v socialni sekciji DU Litija.

Anica Majcen

Z Milo Grošelj in Ivanom Blažičem
je sodelovala pri organizaciji mese-
čnih izletov za starejše od 70 let. 
V posebno lepem spominu ji je ostal
izlet na Krn. Utrujene noge so nama-
kali v Krnskem jezeru in v trenutku
jih je obkrožila množica drobnih ribic
pisancev, ki so s kože pobirale odmrle
celice. V koči je bil tudi znani pevec
Andrej Šifrer in hitro se je razvilo iz-
redno prijetno vzdušje. On je pel
svoje pesmi, pevci planinske sekcije,
med njimi tudi Aničin mož Jože, pa
so mu odgovarjali s svojo pesmijo. 

Marjan Jug, član UO PD Litija, ima
bogate planinske izkušnje. Kot 18
letni mladenič je organiziral skupino
mladih z Brega, da so se v zimskih
razmerah povzpeli na Lisco. Tudi
med zaposlitvijo v Predilnici je šel s
sodelavci iz elektrodelavnice vsako
leto na večdnevne izlete na Triglav ali
kam drugam v visokogorje. Večkrat
so za več dni šli smučat na Veliko pla-
nino. Poleti je v visokogorje zahajal
predvsem v družbi štirih družin, ki so
imele sorodne interese. To so bili
Marija in Slavko Molka, Mira in
Franci Majcen, Jana in Toni Grošičar
ter Tatjana in Marjan. 
Po upokojitvi ga je Hauptman pre-
pričal, da se je pridružil planinski sek-
ciji DU. Z njimi je bil prvič na izletu
na Zasavsko sveto goro. Kmalu so ga
prosili, da je pomagal pri vodenju iz-
letov. Pred sedmimi leti je uspešno

opravil tečaj za vodnika PZS A kate-
gorije, to je za vodenje po lahkih kop-
nih  poteh, nato pa je opravil še izpit
za vodnika B kategorije in se s tem
usposobil za vodenje po zahtevnih
označenih poteh. Na tečajih je spo-
znal številne nove planinske prijatelje
iz vse Slovenije. Marjan se dobro za-
veda velike odgovornosti, ki jo nosi
planinski vodnik, zato se na vsak izlet
res temeljito pripravi. Zadovoljen je,
ker vidi, da ga udeleženci sprejemajo
in se radi udeležujejo njegovih izle-
tov. Planinska družba mu veliko po-
meni, saj če dlje časa ni izleta, kar
težko čaka, da se spet vidijo. Kot vod-
nik udeležence najraje pelje v kraje,
kjer še niso bili. 
Marjan je navdušen pevec. Ves čas so-
deluje v pevski skupini planinske sek-
cije DU, sicer pa je preko 40 let pel
pri Lipi, kasneje pa tudi pri Mešanem
pevskem zboru DU Litija. 
V posebnem spominu mu je ostal
podvig, ko so pred šestimi leti preho-
dili celotno, preko tisoč kilometrov
dolgo Pot kurirjev in vezistov.
Najhujša preizkušnja je bil zimski
vzpon na močno zasneženo Peco. Po
15 urah hoje v hudem mrazu in viso-
kem snegu so prišli do zaprtega pla-
ninskega doma, v katerem so sicer
nameravali prenočiti. Ni jim ostalo
drugega, kot da so sestopili v dolino
in po dolgem trkanju zbudili oskrbni-
ka koče v Podpeci. 
Sicer pa je Marjan Pot kurirjev in ve-
zistov prehodil že 9 krat, velikokrat je
prehodil tudi Zasavsko planinsko
pot, Badjurovo krožno pot in druge
obhodnice. Za predano delo v pla-
ninski organizaciji je prejel bronasti
častni znak PZS in priznanje vodni-
ške komisije.

Alešu Moharju je bilo planinstvo
tako rekoč položeno v zibelko.
Njegova mama je znana litijska pla-
ninska in podpredsednica društva
Ana Mohar Čača. Tako je razumljivo,
da se je Aleš udeleževal vseh mladin-
skih planinskih taborov (do prekini-
tve je prišlo šele pred kratkim, po
hudi poškodbi) in da se je že kot
otrok udeleževal planinskih izletov.
Na taboru v Vratih leta 1983, je prvič
nastopil v vlogi vodnika. Na tem ta-
boru je tudi spoznal bodočo soprogo
Heleno, prav tako navdušeno planin-
ko. Nič čudnega, da sta bila tudi oba
otroka, Maja in Matič, že od malega v
taborih, kjer je oče kasneje opravljal
predvsem delo kuharja in ekonoma,
pa tudi Helena je znala poprijeti za
vsako delo. 
Sicer pa Aleša litijski planinci pozna-
jo predvsem kot markacista. Leta
1980 je postal član tehnične skupine
PZS, ki je skrbela za nadelavo in
vzdrževanja najbolj zahtevnih planin-
skih poti v visokogorju. Tako je na
primer sodeloval pri obnovi greben-
ske poti na Triglav, pa tudi pri jubilej-
ni poti skozi zadnje okno na
Prisojniku. V markacijski odsek litij-
skega planinskega društva se je vklju-

Marjan Jug

Aleš Mohar

čil leta 1985, kasneje postal tudi na-
čelnik odseka in to funkcijo opravlja
še danes. Od leta 2000 je tudi vodja
območnega zbora zasavskih markaci-
stov, Planinska zveza Slovenije pa mu
je zaupala vodenje evidence pohodni-
kov, ki so prehodili Slovensko planin-
sko pot. Udeleženci pohoda na Tisje
ga že vrsto let poznajo tudi kot
oskrbnika postojanke na Jelši, kjer
pohodnikom postrežejo s čajem. 
V spominu so mu najbolj ostali vzpo-
ni na Jalovec, na katerega se je veliko-
krat povzpel v družbi Marka
Drnovška, ki je prav tako zaljubljen v
tega „fanta od fare“, kot je ta simbol
slovenske planinske organizacije po-
imenoval Evgen Lovšin, starosta slo-
venskih planinskih pisateljev in zgo-
dovinarjev. 
Za prizadevno delo v planinski orga-
nizaciji je Aleš prejel bronasti in sre-
brni častni znak PZS in srebrni častni
znak Zasavskega MDO. Že več
mandatov je član UO PD Litija.

Vsem trem jubilantom iskrene čestit-
ke in zahvala za nesebično ter preda-
no delo v planinski organizaciji. 

Borut Vukovič

TEAKWONDO KLUB ŠMARTNO

Italijani gostovali v Šmartnem
Domači taekwondo klub Šmartno – Litija že kar nekaj let sodeluje z klubi iz sosednjih držav.

V soboto, 11. 1. 2014, se je na naše povabilo odzval taekwondo klub iz Italije
Free spirit ter sosednji že znani taekwondo klub Kang iz Ivančne gorice.
Sobotni trening je potekal v novih klubskih prostorih taekwondo kluba Šmart-
no – Litija. Ker so naši prostori omejeni na število borcev, so se treninga udele-
žili le po trije najboljši borci iz omenjenih klubov. Namen treninga je bil pripra-
viti naše ter borce iz Trsta na prihajajoča pomembna tekmovanja. Italijanom se
bliža državno prvenstvo, našemu Domnu pa svetovno mladinsko prvenstvo v
Tajvanu. Z italijanskimi borci se Domen dobro pozna, saj se videvajo na večjih
pomembnih tekmah.  Trening je potekal v sproščenem ter tekmovalnem ozrač-
ju, prav vsi pa so nekaj odnesli od treninga, ki ga je vodil domači trener Franci
Šircelj. Na koncu smo se dogovorili, da Slovenci vrnemo obisk Italijanom ter da
se eno od prihajajočih sobot naši borci odpeljejo v Trst.

Janja Repina


