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ŽuPanov KotiČeK

Zima
Mila zima, ki je v decembru obetala
pomladne temperature se je sunkovi-
to spremenila v sibirske. Za nas, ki že
dolgo nismo občutili minus petnajst
in še več, prava nadloga.
Nepripravljenost ne čudi, saj že dvaj-
set let ne pomnimo, da bi mraz vztra-
jal en mesec.  Naftna kriza in s tem
povezno ogrevanje naših prevelikih
domov nas vedno bolj sili v razmišlja-
nje o uporabi alternativnih virov ener -
gije. Na tem področju je še veliko iz-
zivov za naše energetike in tudi nas
občane, da se za naslednjo kurilno se-
zono bolje pripravimo. Strokovnjaki
na eni strani trdijo, da se planet segre-
va, na drugi strani pa sneg in nizke
temperature v obmorskih krajih dela-
jo ogromne težave. Podatke, da je bilo
v Dalmaciji ob sneženju čez petsto
zlomov okončin nam pove, da prebi-
valci teh krajev niso vajeni hoje po le-
denih tleh.
Pa vendarle se vreme hitro spremeni
in že smo na plus deset. Vsa ta niha-
nja slabo vplivajo na razpoloženje.
Čas teče in kliče pomlad, pomlad, ki
jo vsi že težko pričakujemo.

Vaš župan
Milan Izlakar

Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji, Tel.: 01/ 898 73 25
e-mail: os.smartnovrtec@guest.arnes.si

Vpis predšolskih otrok v

VRTEC CICIBAN
za leto 2012/2013

obrazce vloga za vpis otroka v vrtec Ciciban dobite v tajništvu šole 
ali na spletni strani vrtca: www.os-smartnolitija.si/ciciban. 

izpolnjene obrazce pošljite po pošti ali jih oddajte v tajništvu šole od 15. do 31. marca 2012.
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.

Prišle so težko pričakovane počitnice
in z njimi še bolj težko pričakovani
izlet v London. 
V torek smo se zbrali pred šolo, pet-
najst učencev, tri učiteljice in ena
mama. Odpeljali smo se na Brnik,
kjer nas je pričakala vodička Mersi ja.
Ob pol treh  smo poleteli proti Lon -
donu, kamor smo prispeli ob petih.
Namestili smo se v hotelu in že smo
se peš odpravili na oglede. Spre ho dili
smo se mimo Bucking hamske palače,
kjer domuje britanska kraljica, se tam
fotografirali, odšli na večerjo in se iz-
mučeni vrnili v hotel.
Naslednji dan smo zgodaj vstali, po-
zajtrkovali in se odpravili na postaja-
lišče turističnega avtobusa. Zname niti
britanski avtobus double decker nas je
popeljal po Londonu, mimo največjih

Bili smo v Londonu

V knjižnici vsak četrtek dopoldan poteka računalniško opismenjevanje v točki
vseživljenjskega učenja. Kandidatov za učenje je mnogo, tako da je morala men-
torica Danjela krčiti sezname prijavljenih oz. prerazporejati prijave na 14 dni.
Ker pa se sredstva krčijo, bodo organizirane učne ure z mentorico od meseca
marca dalje finančno podprte le še vsak drugi četrtek.
Glede na pozitivne izkušnje in vse želje ter potrebe udeležencev, želimo, da se
samostojno učenje nadaljuje, in sicer vsak četrtek dopoldan, kot doslej. Če me-
nite, da bi lahko tudi vi pomagali aktivnim upokojencem  pri samostojnem uče-
nju oz. spoznavanju računalniškega sveta, se nam, prosim, oglasite v knjižnici.
Veseli bomo sodelovanja z vami!
Mentorica Danjela bo pripravila krajše usposabljanje za nove mentorje, ki bi kot
prostovoljci delovali v točki vseživljenjskega učenja. Računalniška pismenost
postaja del vsakdana tudi za starejše, želimo si, da se nadaljujejo dobre prakse in
koristna druženja za računalniškim ekranom. 

Andreja Štuhec

Prostovoljci – vabljeni v knjižnico!

Razstava ob 8. marcu, 
prazniku žena
Tradicija je že, da se ob dnevu žena  z razstavo in krajšim kulturnim programom
spomnimo na dan, ki je nekoč pomenil več kot danes. Ob tem se zazremo v
zgodovino, ko so se ženske borile za svoje pravice. Na prelomu 19. in 20. stoletja
ženske v večini evropskih držav niso imele volilne pravice. Leta 1907 so v
avstroogrski monarhiji volilno pravico dobili samo moški. 

Dan, posvečen ženskam, se je sicer od
začetka 20. stoletja praznoval skoraj
vsako leto, vendar ob različnih datu-
mih; šele Generalna skupščina OZN
je z resolucijo decembra 1977 določi-
la 8. marec kot mednarodni dan

žensk, z njim pa povode za zborova-
nja, ki zahtevajo pravice žensk in nji-
hovo sodelovanje v političnih in go-
spodarskih procesih.
Ženske v Sloveniji so volilno pravico
dobile šele z ustavo Federativne ljud-
ske republike Jugoslavije leta 1946.
Nekateri  menijo, da je dan žensk
fosil iz obdobja delavskega gibanja,
socializma in komunizma. Vendar se
spomnimo,  da sodi tradicija delav-
skega gibanja v pomembno politično
tradicijo, ki je  prispevala k stabilnosti
zahodnoevropskih demokracij po
drugi svetovni vojni in k pridobitvi
vrste političnih in socialnih pravic. 
Čeprav se danes te pravice zaradi
moči in nadvlade kapitala vse bolj
zmanjšujejo. Zaradi tradicije in po-
mena tega praznika vas vabimo na
razstavo skupine »Akvarel«, Litij ske -
ga likovnega ateljeja, ki je v šmarski
knjižnici na ogled od četrtka,  8.
marca 2012. Posvetili smo jo prav
mednarodnemu dnevu žensk. 

Potopis o delu na 
ekološki kmetiji v Avstraliji

Gibanje WWOOF se je začelo leta
1971 v Angliji, beseda pa je angleška
kratica za World Wide Opportu -
nities on Organic Farms ali svetovne
priložnosti na ekoloških kmetijah.
Gre za svetovno mrežo izmenjave, ki
prostovoljcem v zameno za pomoč
ekološkim pridelovalcem na kmetijah
daje brezplačno nastanitev in prehra-
no. Kmetije, ki gostijo prostovoljce,
ponavadi na ta način premostijo teža-

ve s pomanjkanjem delovne sile, širijo
idejo o ekološkem kmetijstvu, omo-
gočajo spoznavanje ljudi iz drugih
dežel in njihove kulture ter še mnogo
več, kot bosta na potopisu predstavila
Anita in Erik. V Avstralijo sta šla po-
gledat, preizkusit, ali bi jima bilo všeč
živeti tam. Šla sta januarja 2010 in
ostala do oktobra istega leta. V tem
času sta spoznala ogromno prijaznih
ljudi, videla naravne lepote, ki jih je
res obilo in jemljejo dih. Taka je
Avstralija za tiste, ki jih bolj zanima
narava.Vse kmetije, na katerih sta ži-
vela, spadajo v zvezno državo
Queensland. Več boste izvedeli na
potopisu, ki bo v torek, 20. marca ob
19. uri, v Knjižnici Litija. Z vami
bosta Anita Ostrič in Erik Nedelko
iz Lendave. 

Aleksandra Mavretič

turističnih znamenitosti. Po vožnji, ki
je trajala skoraj dve uri, smo se z ladji-
co odpeljali po reki Temzi do Green -
wicha. Tam smo skakali z vzhodne na
zahodno poloblo in obhodili muzej.
Po kosilu smo se prvič peljali s pod-
zemno železnico. Pred slovensko am-
basado, ki je v bližini Westminstrske
opatije, smo zapeli Zdravljico. Odprla
so se vrata in prijazna uslužbenka am-
basade nas je povabila noter, pa še pi-
škote smo dobili. Zvečer smo dve uri
nakupovali spominke in oblačila na
znameniti londonski nakupovalni uli -
ci Oxford Street.
Tretji dan smo si najpogumnejši
ogledali London Dungeon. Kar ne-
kajkrat smo se prestrašili, a vseeno je
bilo super. Kasneje popoldan smo
končno obiskali muzej voščenih lutk
Madame Tussauds. Fotografirali smo
se s slavnimi igralci, pevci, športniki,
politiki… Pot nas je pripeljala tudi v
4D kino. Po ogledu smo šli na večer-
jo, v trgovino, nato pa v hotel.
Zadnji dan smo se sprehodili do
Buckinghamske palače, kjer smo si
ogledali menjavo straže. Tudi kraljica
je bila doma, saj je na vrhu palače vi-
hrala britanska zastava. Obiskali smo
še znameniti Covent Garden, nato pa
smo se z avtobusom odpeljali na leta-
lišče in nato z letalom proti Brniku,
kamor smo prispeli zvečer ob osmih.
Z minibusom smo se odpeljali do
Šmartna, kjer so nas pričakali starši.
Izlet je bil zares super!

Anita Jurič, 8. b

Društvo univerza za tretje Žo Litija in šmartno

Predavanje dr. Mojce Drčar Murko
V sredo, 25. januarja 2012, smo v prostorih Knjižnice Litija prisluhnili zanimivi
gostji, publicistki, političarki, Slovenki leta, poslanki v evropskem parlamentu in
naši krajanki, dr. Mojci Drčar Murko. Predavanju o problemih in škodljivih po-
sledicah industrializacije na biotsko raznovrstnost in posledično na človeka, je
dodala številne podatke, pridobljene v njenem štiriletnem delovanju v Bruslju.
In prav to svoje delo je osvetlila s svojimi lastnimi izkušnjami. Podrobneje je
predstavila najbolj kritične točke v podnebnem ravnotežju na Zemlji, opozorila
na največje humanitarne katastrofe po letu 2000, iz katerih pa se odgovorni in
posamezniki nismo kaj prida naučili. Naj zaključim z njenim razmišljanjem o
dogajanju na našem planetu: Naša generacija ni prva, ki je ranila planet, a je
prva, ki je razumela razsežnosti problemov in bo prva, ki bo prisiljena ukrepati. 

Iva Slabe



Smo podjetje z 22 letno tradicijo
in bogatimi izkušnjami zaposlenih
na področju računovodstva
za samostojne podjetnike, podjetja,
društva in kmetije.
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2012 (Ur. l RS, št.
108/2011), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) in Letnega
programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 

Javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju športa 

v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
• športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
• športna rekreacija,
• kakovostni šport,
• vrhunski šport,
• šport invalidov,
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
• delovanje društev,
• promocijske športne prireditve.
3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2012. 
4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje: 
• imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija

– Enota s prilagojenim programom,
• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtova-

nih programov,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa

Zakon o društvih,
• da so registrirani kot pravni subjekti.
5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba
št. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.
6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na
področju športa iz točke 2. javnega razpisa, je 61.000 EUR.
7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji do 10. 4. 2012.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj –
razpis Šport 2012«.
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,
nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po iz-
teku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopol-
nitvi. 
8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanci-
ranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini
Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlaga-
telji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na po-
dročju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa
športa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), 
tel.: 01 896 27 70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-005/2011
Datum: 27. 2. 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

12. seja Občinskega sveta
Svetniki so se dne, 16.2.2012 zbrali
na svoji 12. redni seji. Obravnavali so
sedem točk dnevnega reda (gradivo se
nahaja na spletni strani občine
http://www.smartno-litija.si/obcin-
ski-svet). Dodatne točke, ki jo je
predlagal svetnik Peter Avbelj in se je
nanašala na spremembo Pravilnika o
plačah, delih plač in sejninah funkcio-
narjev Občine Šmartno pri Litiji, čla-
nov delovnih teles občinskega sveta in
župana ter članov nadzornega odbo-
ra, svetniki niso obravnavali.
Po razpravah sta bila z manjšimi po-
pravki in dopolnitvami sprejeta dva
nova pravilnika in sicer Pravilnik o
sofinanciranju programov in projek-
tov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Šmarno pri Litiji, ki nado-
mešča stari pravilnik iz leta 2004, ter
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Ciciban S prvim pravilnikom se na
novo določajo kriteriji,  pogoji,  po-
stopki in merila za vrednotenje in
razdelitev sredstev, namenjenih za so-
financiranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini. Pravilnik
o sprejemu otrok v vrtec Ciciban pa je
bilo potrebno uskladiti zaradi vse več-
jega vpisa otrok v vrtec, nekaterih pri-
tožb staršev in ne nazadnje tudi zara-
di spremembe zakonodaje. Novi  pra-
vilnik podrobneje opredeljuje posto-
pek vpisa otrok v vrtec, sestavo in
način delovanja komisije za sprejem,
kriteriji za sprejem otrok so bolj razč-
lenjeni, poudarek pa je dan tudi obli-
kovanju prednostnega vrstnega reda
otrok, sestavi pogodbe med starši in
osnovno šolo, možnostmi vpogleda v
dokumentacijo idr.
Svetniki so sprejeli še Letni program
športa Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2012, ki bo podlaga za objavo
javnega razpisa za sofinanciranje
športnih programov v letošnjem letu,
ter posamični program razpolaganja s
stvarnim premoženjem.

Cestna infrastruktura
V mesecu januarju je bil popravljen
del bankin v Jablanici in na cesti

Gradiške Laze-Gradišče. Zimska
služba je bila na delu 6 dni v drugi po-
lovici meseca. Spluženih je bilo 20 km
asfaltnih in 1,5 km makadamskih
cest, posutih pa 243 km asfaltnih in
10 km makadamskih cest.
Za leto 2012 je v planu adaptacija
ceste Liberga-Tisje. Izbran je ponud-
nik za izdelavo dokumentacije.
Adapta cija se bo izvedla v primeru, če
bo občina pridobila sredstva, ki so na
voljo  na podlagi po 21. členu ZOF
(Zakon o financiranju občin).
Z vzdrževalcem javne razsvetljave je
bil opravljen pregled javne razsvetlja-
ve. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno
zamenjati več drogov. V letošnjem
letu naj bi zamenjali 4.

Urejanje premoženjsko pravnih
zadev na področju občinskih javnih
cest
Na občinski upravi občine Šmartno
pri Litiji se zavedamo, da v marsikate-
rih primerih zemljiškoknjižno stanje
občinskih javnih cest ni urejeno z de-
janskim stanjem le teh v naravi.
Navedeno problematiko je naša obči-
na podedovala od bivše občine Litija,
saj se v bližnji preteklosti pri določitvi
občinskih javnih cest, njihovi izgrad-
nji ali pa rekonstrukcijah, ni polagala
posebna pozornost za ureditev zem-
ljiškoknjižnega stanja javnih cest z
dejanskim stanjem v naravi, oziroma
ustrezno ureditev lastništva.
Tako je v občini še kar nekaj občin-
skih javnih cest, ki so kategorizirane
kot lokalne ceste ali pa javne poti in
so neodmerjene, ter v lastništvu fizi-
čnih in pravnih oseb.
Podlaga za urejanje navedenega sta-
nja je letni načrt pridobitve in razpo-
laganja s stvarnim in finančnim pre-
moženjem občine za leto 2012, ki je
bil sprejet z Odlokom o izvrševanju
proračuna občine Šmartno pri Litiji
za leto 2012 (Uradni list RS, št.
108/2011).
Za nakupe zemljišč, ki v naravi pred-
stavljajo zemljišča pod lokalnimi ce-
stami in javnimi potmi, je v proračunu

Novice in obvestila z občinske uprave

za leto 2012 predvidenih dobrih
84.000,00 EUR, približno 70.000,00
EUR pa za geodetske odmere, parce-
lacije in ocenitve teh zemljišč, saj je v
marsikaterem primeru najprej potre-
bno zemljišča, ki predstavljajo v nara-
vi občinske javne ceste odmeriti in na
to pred sklenitvijo ustreznih pravnih
poslov z lastniki zemljišč tudi oceniti
po sodno zapriseženih cenilcih ustre-
zne stroke.
Gre predvsem za zemljišča, kjer pote-
ka lokalna cesta Mulhe, lokalna cesta
Sobrače – Sela – Ježce in del lokalne
ceste Stranje – Kopačija – Mala Ko -
strevnica, ter lokalna cesta Pleskovec
– Gradiške Laze – Jablanica.
V letošnjem letu smo delno že reali-
zirali odkupe zemljišč po katerih po-
teka lokalna cesta Velika Kostrevnica
– Liberga – Tisje, lokalna cesta
Stran  je – Kopačija – Mala Kostrev ni -
ca in javna pot Tomazinova ulica.
Za uresničevanje letošnjega letnega
načrta pridobitve in razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine in tudi
bodočih letnih načrtov, je seveda po-
trebno soglasje lastnikov zemljišč, za-
čenši že z izjavo o dovolitvi uvedbo
postopkov geodetskih odmer in par-
celacij zemljišč pod javnimi cestami,
ter na to sklepanje pravnih poslov za
prenos zemljišč na občino Šmartno
pri Litiji.
Glede na dosedanjo in letošnjo prak-
so upamo, da bomo lahko letni načrt
realizirali v pretežni meri in, da se
nam ne bo potrebno zatekati k vlaga-
nju zahtevkov za razlastitev zemljišč
javnih cest.

Poškodovana cesta proti Tisju.

V okviru poziva so podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja
na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov,
spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraže-
vanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju.
Rok za oddajo projektnih predlogov je 16.�april�2012 do 12. ure.
V prejšnjih letih je bilo z naslova teh sredstev izvedenih veliko zanimivih pro-
jektov, ki so jih lahko ogledate na spletni strani www.razvoj.si/las, kjer je na
voljo tudi razpisna dokumentacija. 

Objavljen prvi javni poziv LAS Srce
Slovenije za leto 2012
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je objavila odprtje prvega javnega poziva za
izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za
leto 2012. Prijavijo se lahko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci
navedeni v javnem pozivu. Projekti se lahko izvajajo na območju občin Dol pri
Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (izključeno je
območje mesta Kamnik). 

Zgodilo se je:
Ker rubrika v prejšnji številki po-
motoma ni bila objavljena, tokrat
podajamo poročilo za nekoliko
daljše obdobje.

Požari:
25. 1. ob 8.50 so v naselju Lupi ni -
ca zagorele saje v dimniku stano-
vanjske hiše. Posredovali so gasilci
PGD Kostrevnica. Pogasili so
ogenj, počistili dimnik in prezrači-
li prostor. Zaradi možnosti širjenja
požara so bili v pripravljenosti tudi
gasilci PGD Šmartno.
11. 2. ob 22.00 uri so bili gasilci
PGD Kostrevnica pozvani na
pomoč pri gašenju požara na
Kamnem Vrhu občina Litija. Ga -
silci so ostali v pripravljenosti,
pomoč ni bila potrebna.   

Razlitje�nevarnih�snovi:
12. 1. ob 22.30 so bili gasilci PGD
Šmartno obveščeni, da na Usnjar -
ski cesti v Šmartnem izteka gorivo
iz parkiranega vozila. Odkrili so,
da je neznana oseba namerno po-
škodovala rezervoar na vozilu.
Gorivo so posuli z vpojnim sred-
stvom in parkirišče očistili.

Drugo:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
V času od 25. 12. 2011 do 20. 2.
2012 so gasilci PGD Šmartno
opravili 13 prevozov pitne vode in
PGD Kostrevnica 22.

GZ Šmartno
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V Osrednjeslovenski regiji usklajuje
delo občinskih koordinatorjev Sti -
čiš če NVO osrednje Slovenije v so-
delovanju z Ekologi brez meja. V teh
dneh občinski koordinatorji sklicuje-
jo sestanke za izvedbo akcije, kamor
so vabljena društva, prostovoljci,
predsedniki krajevnih skupnosti in
predstavniki občin. Po zadnjih po-
datkih se je v akcijo Očistimo Slove -
nijo vključilo 24 občin iz osrednje-
slovenske regije, razen dveh – občine
Šmartno pri Litiji in občine Horjul.
Na Občini Šmartno pri Litiji so od-
govorili, »da imajo z občinskim
vzdrže valcem glede pobiranja od-
padkov zadevo precej dobro rešeno,
poleg tega pa občina odpadke odvaža
v regijski center v Logatec, ki pa je
tik pred zaprtjem.« Za dodatne ob-
razložitve se lahko občani Šmartna
obrnejo na pristojne na občinski
upravi. 

Iz registra divjih odlagališč za obe
omenjeni občini je razvidno, da se v
občini Šmartno pri Litiji nahaja 32
odlagališč v občini Horjul pa okoli 60. 
Akcija ni osredotočena samo na čiš-
čenje odlagališč, temveč se ji lahko
priključite tudi preko različnih oza-
veščevalnih aktivnostih kot so Eko -
karavana, ki se bo najbliže nam ustavi-
la v Zagorju ob Savi dne 16. 3. 2012.
Vsi posamezniki imate možnost da
vpisujete divja odlagališča v spletni
register divjih odlagališč, v ta namen
bodo Ekologi brez meja pripravili
Eko izziv: Nauči se prijaviti divje
odlagališče, ki bo potekal od 16. 3. do
31. marca 2012.
Vse o akciji in kontaktni podatki ob-
činskih koordinatorjev so objavljeni
na spletni strani www.očistimo.si. 

Barbara Možina, regijski koordinator
akcije Očistimo Slovenije 2012

Stičišče NVO osrednje Slovenije

Odziv občin Osrednje Slovenije na
akcijo očistimo Slovenijo 2012
Priprave na akcijo Očistimo Slovenijo 2012, ki bo 24. marca 2012 so v polnem teku. 

V okviru Stičišča NVO osrednje
Slovenije vzpostavljamo regionalno
mrežo nevladnih organizacij z name-
nom povezovanja nevladnih organi-
zacij v regiji in sooblikovanja razvoja
naše regije. Konferenca Mreže NVO
osrednje Slovenije je tako potekala v
torek, 6. 3. 2012, ob 16. uri v konfe-
renčni dvorani Ministrstva za pravo-
sodje in javno upravo v Ljubljani.
Mreža NVO osrednje Slovenije na-
staja kot odgovor na potrebe po pove-
zovanju med NVO v regiji in soobli-
kovanju razvoja naše regije. Poglavitni
namen mreže je povezovanje in uskla-
jevanje NVO v regiji na področju raz-
vojnih vprašanj 26-ih občin Osred -

Konferenca Mreže NVO 
osrednje Slovenije 

njeslovenske regije. Nova zakonodaja
o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja predvideva načelo partnerstva
vseh treh sektorjev pri upravljanju  in
trajnostnem razvoju regije. V svetu re-
gije bodo tako poleg županov in go-
spodarstvenikov imeli svoj glas tudi
predstavniki NVO. Posvetovalni
organ regijskih svetnikov iz vrst NVO
bo kolegij mreže, Stičišče NVO
osrednje Slove nije pa mrežo vzposta-
vlja in je njen upravitelj.
Vljudno vabimo vsa društva, zasebne
zavode in ustanove iz Osrednje -
slovenske regije, da se udeležite konfe-
rence in pristopite v regionalno mrežo
NVO. Poslovnik mreže in pristopno
izjavo dobite na spletni strani Stičišča
NVO osrednje Slovenije na povezavi
www.srce-me-povezuje.si/mreza-nvo. 

Klara Kržišnik, 
Stičišče NVO osrednje Slovenije

Aktivnosti
društva
upokojencev
Zgodilo se je
V prvi polovici januarja smo izvedli
dva rekreacijska pohoda.
V soboto, 7. 1. 2012 smo organizirali
tradicionalni novoletni pohod na
Jelšo, kjer smo našteli 23 udeležen-
cev, deset dni pozneje pa smo se po-
dali čez Roje do Jazbin in se skozi
Črni Potok vrnili v Šmartno.
V soboto, 27. januarja, smo si v Mest -
nem gledališču ljubljanskem ogledali
Molierovo komedijo Na miš lje ni bol-
nik, kjer nas je navdušil zlasti igralec
Boris Ostan v naslovni vlogi.
V februarju smo si ogledali snemanje
televizijske oddaje Na zdravje, za ka-
terega je bilo veliko zanimanja, saj
nas je bilo 40; izvedli pa smo tudi dva
rekreacijska pohoda v bližnjo okoli-
co, a nam vreme ni bilo naklonjeno. 
Člani sekcije Nove korenine – Prims   -
ko vo so v januarju pregledali delo za
preteklo leto, oblikovali letni pro-
gram za leto 2012 in urejali članstvo;
zdaj jih je že 39. Na srečanju so pri-
sluhnili članu Marku Kordišu, ki je
opisal vtise s potovanja po Afriki in
članici Majdi Miklavčič, ki se je
vrnila z letovanja v Fojnici, zdrav-
stveni ustanovi Revmal v BIH.
V februarju so se člani spet srečali v
osnovni šoli, kjer so druženje pope-
strili z raznimi igrami in petjem, ki
je še posebno ubrano takrat, ko se
jim pridruži Rahela Sinigoj.

Pripravljamo…
V marcu se bo zvrstilo veliko akcij:
dva rekreacijska pohoda v okolico (5.
in 19. marca), dve tekmovanji (13. 3.
pletenje in 27. 3. streljanje z zračno
puško), ogled operete Vesela vdova v
mariborski Operi (18. 3.), planinski
izlet na Šmarno goro (16. 3.), občni
zbor (20. 3.) merjenje holesterola,
krvnega pritiska in sladkorja (21. 3.)
ter popoldanski izlet na Dolenjsko
(Muljava, Krka, Zaplaz – 29. marca).
Sekcija Nove korenine – Primskovo
pa ima v tem mesecu namen, da po-
vabi svoje člane na občni zbor  DU v
Šmartno.

Bo ris Žužek

meDoBČinSKo Društvo invaLiDov oBČin Litija in  šmartno Pri Litiji

Dejavnosti društva

Spomladanski izlet  
Spomladanski izlet  bo v smer  Laško
– Celje – Planino nad Sevnico.
Odhod iz Litije 29. 3. 2012 ob 7.30
uri izpred Društva invalidov. 
Ogledali si bomo Pivovarno Laško z
degustacijo piva, ogled muzeja.
Po ogledu se odpeljemo v Celje, kjer
si bomo ogledali Stari grad, Stari pi-
sker in staro mestno jedro.
Sledi panoramski ogled Šentjurja, pot
pa nas bo vodila do Planine nad Sev -
nico, kjer bo tudi zaključek s kosilom.
Prihod domov v večernih urah
Prispevek za člane je 25 € za nečlane
30 € in se plača ob prijavi!
V ceno je všteto: prevoz, vse vstopni-
ne, degustacija, kosilo…

Dvodnevni izlet na Madžarsko
Je predviden 15. in 16. maja.
Na pot bomo krenili v zgodnjih jutra-
njih urah.
1. dan:  ogled Budimpešte in polpen-
zion v hotelu 3* (večerjo, nočitev, zajtrk)
2. dan: Budimpešta – Blatno jezero.
Po zajtrku voden ogled mestnih zna-
menitosti, po kratkem odmoru nada-
ljevanje poti proti Blatnemu jezeru-
ogled in krajši postanek. 
Prihod domov v večernih urah.
Cena izleta znaša 70 € za člane in 75 €
za nečlane. Izlet bomo izvedli, če bo
prijavljenih vsaj 46 udeležencev.
Cena vključuje: prevoz z udobnim tu-
rističnim avtobusom, nastanitev v
dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, 1x
polpenzion, zunanje oglede po pro-
gramu, osnovno nezgodno zavarova-
nje, vodenje in organizacijo izleta.

Prijavite se lahko v društveni pisarni, s
plačilom akontacije v višini 30 €.
Prijave sprejemamo do zasedenosti
avtobusa.
Podrobnejše informacije dobite v
društveni pisarni oziroma v prihod-
njih obvestilih.

V mesecu marcu bo za člane društva
na voljo tudi Bownowa terapija. 
Terapija je namenjena izboljšanju te-
lesnega in čustvenega počutja. Vpliva
na zmanjšanje bolečin, sprošča nape-
tosti, kar prispeva k izboljšani kako-
vosti življenja. Uporabljamo jo za
zdravljenje že navzočih motenj, pri
lajšanju bolečin in kot preventivno ter
sprostitveno terapijo. Bownova tera-
pija je zelo uspešna pri zdravljenju ali
obvladovanju motenj, kot so: artritis
(bolečine, oteklina, zmanjšana mobil-
nost), astma (dopolnilna terapija), bo-
lečine (po poškodbah, motnje v  miši-
čno-vezivnem sistemu, vključno z
miofascialnimi prožilnimi točkami,
fibromialgija), bolečine med lopatica-
ma, v lumbalni regiji (križu), križnici,
trtici, išias, glavoboli in migrene, ipd.
Vse pogosteje se uporablja tudi pri
lajšanju simptomov Parkinsonove bo-
lezni, multiple skleroze, sindromu
kronične utrujenosti in drugih si-
stemskih obolenjih. Primerna je za
vse starosti.
Cena bo vključevala 30 min terapije
in 15 min osebne anamneze. Terapijo
bo izvajala usposobljena fiziotera-
pevtka, z večletnim  izkušnjami.
Za  informacije nas lahko pokličite na
tel.: 01 898 12 84, gsm: 031 676 768
e-mail: pomoc.inv.litija@gmail.com.

V zadnjih letih smo nastopili v
Avstri ji, Bosni in Hercegovini, Črni
gori, Franciji, Italiji, Litvi, Srbiji, na
Hrvaškem, Slovaškem, Češkem… 
Samostojno društvo smo ustanovili ja-
nuarja 2010, do takrat pa smo delovali
v okviru KUD FS Javorje. V letu 2011
smo sodelovali na 28 različnih dogod-
kih in dobrodelnih koncertih v doma-
čem kraju in bližnji okolici ter drugje
po Sloveniji. Udeležili smo se tudi
dveh mednarodnih srečanj in sicer ju-
nija na Slovaškem in septembra na
Češkem. S tradicionalnim koncertom
Latino Martini smo napolnili domačo
Športno dvorano Pungrt. 
V zadnjih letih se je delovanje orke-
stra razširilo v tri sekcije in sicer sta se
oblikovali mladinska skupina in sku-
pina začetnikov, orkester pa je najšte-
vilčnejša skupina. 

KuLturno Društvo tamBurašKi orKeSter šmartno

Društvo že desetletje vodi
šmarčanka Helena Vidic
V letu 2012 bo minilo 120 let od ustanovitve prve tamburaške skupine v Šmartnem
pri Litiji. V zadnjih devetindvajsetih letih delovanja je skupina tamburašev prerasla
v enega številčno največjih in najuspešnejših orkestrov v Sloveniji. 

Kulturno društvo
TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO

Vabi
na letni koncert:

VEČER FILMSKE GLASBE
ki bo, 24.3. 2012, ob 19. uri              

V KULTURNEM DOMU 
Šmartno pri Litiji.

Vstop je prost, prisrčno vabljeni!

Orkester umetniško in dirigentsko že
deseto leto vodi Helena Vidic, aka-
demska glasbenica, komponistka in
profesorica glasbe, obetavna skladate-
ljica, doma iz Šmartnega pri Litiji.  V
letu 2008 je bila njena priredba ljud-
skih z naslovom Ob Kolpi sem doma,
izbrana kot obvezna skladba za vse
orkestre na tekmovanju. Ta  skladba
je bila izbrana tudi za tretjo najboljšo
noviteto na Tamburaškem festivalu v
Osijeku. V letu 2009 je Helena preje-
la študentsko Prešernovo nagrado za
izvirno komorno opero Izgubljeni
nasmeh, isto leto pa je na državnem
tamburaškem tekmovanju prejela
priznanje strokovne komisije za naj-
boljšo dirigentko srečanja. V delo s
šmarskimi tamburaši vlaga veliko
truda, znanja in potrpežljivosti, poleg
tega pa piše tudi priredbe in avtorske

Novice iz 
Doma Tisje
Februar je mesec, ki je nekoliko kraj-
ši, zato je bilo v tem mesecu  manj
prireditev. Obiskali so nas člani
Društva diabetikov. Z njimi so prišli
pevci Mlade lipe. PZ Ladko Korošec
iz Zagorja ob Savi so nam pripravili
koncert. Svoje člane in simpatizerje
so obiskali iz Združenja za ohranja-

nje vrednot NOB. Pustno rajanje so
na » debeli četrtek » začeli Ptujski ku-
renti, na pustni torek smo imeli svoj
sprevod maškar tokrat smo se skupaj
s stanovalci oblekli v Havajske dekli-
ce in dečke. Vse kostume smo izdelali
v kreativni skupini Trobentice, ki jo
vodita gospa Mojca Justin in gospa
Lidija Slapničar – Čož. Za veselo
glasbo je poskrbel naš prostovoljec,
gospod  Roman Jakoš. Na pepelnično
sredo pa so nas obiskali užaloščeni
pustni pogrebci iz Jablaniške doline
in nas obvestili, da je Pust umrl.

Leonida Razpotnik

skladbe. Orkester ima v svojem reper-
toarju priredbe slovenskih in tujih
ljudskih pesmi, priredbe iz klasične,
ciganske in filmske glasbe, zabavne in
narodno zabavne viže ter originalno
glasbo za tamburice. 
Člani orkestra se vsako leto udeleži-
mo tamburaškega seminarja ter ob-
močnega in državnega srečanja tam-
buraških skupin in orkestrov. 
V letu 2008 je orkester na državnem
nivoju prvič osvojil zlato priznanje,
nato pa v letih 2009, 2010 in 2011
zlato priznanje s pohvalo. 
Kulturno društvo Tamburaški orke-
ster Šmartno podpirajo: Občina
Šmartno pri Litiji, Javni sklad za kul-
turne dejavnosti ter podporni člani.                  

predsednica društva, Minka Savšek

Zadnji dan januarja so v
Knjižnici Litija gostili pes-
nika in slikarja, Vladimirja
Garantinija iz Zagorja. Kot
smo že vajeni, mu je v kul-
turnem programu pomagal
vodja skupine Orlek, Vlado
Poredoš s sinom Milošem.
Z glasbenimi točkami sta
lepo popestrila likovno pes-
niški večer. Pesmi je s pesni-
kom brala Sonja Perme.

Gostovanje slikarja in pesnika
Vladimirja Garantinija
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Seveda pogoji dela še niso optimalni,
vse pa se bo uredilo s selitvijo v kom-
pleks SVC, kjer bo svoje namensko
zgrajene prostore v bližnji prihodno-
sti našla tudi naša glasbena šola. 
Selitev v začasne prostore je glasbeni
šoli omogočila lažje in nemoteno
vzgojno-izobraževalno delo ter načr-
tovanje in realizacijo mnogih dogod-
kov, na katere v prejšnjih pogojih de-
lovanja v stavbi Osnovne šole Litija
nismo mogli niti pomisliti (prva jazz
delavnica, predavanje za učence petja,
vikend vaja godalnega orkestra…).
Zaposleni in starši smo se po dolgem
času prenehali ukvarjati z reševanjem
prostorske problematike in se še v
večji meri in z novim elanom osredo-
točili na uspešno strokovno delo.
V šolskem letu 2010/11 smo tako ve-
liko razpravljali o poslanstvu naše
šole, v izmenjavi mnenj in predlogov
smo se usmerili v oblikovanje dolgo-
ročnega programa razvoja, ki bi vsem
udeležencem vzgojno-izobraževalne-
ga procesa prinesel še bolj kvalitetno
delo, šoli pa večjo prepoznavnost in
vključenost v okolje obeh občin usta-
noviteljic. Pri svojem delu z učenci
smo med drugim ugotavljali, da veli-
ko staršev ne kaže dovolj interesa za
delo in napredek svojih otrok,  zato
smo se dogovorili, da bomo več po-
zornosti namenili prav povezanosti
naših učencev z njihovimi ožjimi in
širšimi družinskimi člani. Zavedamo
se namreč, da vsak otrok pri svojem
delu nujno potrebuje podporo staršev
in družine, za doseganje zastavljenih
ciljev pa ugodno in spodbudno
ustvarjalno okolje. 
V program razvoja Glasbene šole
Litija-Šmartno smo tako zapisali svoj
moto: učitelj�–�učenec�–�starši�–�sode-
lujmo. 
Prvi večji rezultat poglobljenega dela
v smislu sodelovanja vseh je prvi dru-
žinski nastop, ki smo ga priredili 26.
januarja 2012 ob 18.30 v dvorani
glasbene šole. Zahtevno organizacijo
koncerta je uspešno izpeljala prof.
mag. Olena Novosel, vodja aktiva za
instrumente s tipkami. Program kon-
certa je bil zelo obsežen,  saj je v ko-
mornih zasedbah dveh ali treh izva-
jalcev nastopilo več kot 70 glasbeni-
kov različnih generacij. Pri oblikova-
nju skladb so sodelovali naši sedanji
učenci, njihovi bratje, sestre, bratranci
in sestrične, ki so šolo obiskovali v
preteklih letih, ter seveda očetje, ma -
me, strici in tete. Glasbene točke so
bile izvrstno pripravljene, vsi nasto-
pajoči so se za ta nastop še posebno
potrudili, pridno vadili doma in brez
negodovanja obiskovali številne do-
datne vaje v šoli. 
Priprava takšnega koncerta je seveda
zahtevala tudi veliko dodatnega dela
učiteljev, saj so skupaj oblikovali ko-
morne točke svojih učencev in njiho-
vih sorodnikov. Koncert je v celoti
dosegel svoj namen, saj je spletel
nitke sodelovanja med učenci, njiho-
vimi starši in drugimi sorodniki,
spodbudil je oblikovanje najrazličnej-
ših komornih skupin ter poglobil so-
delovanje in timsko delo med zapo-
slenimi. 
Z družinskimi nastopi bomo nadalje-
vali tudi v prihodnje, zaradi lažje or-
ganizacije pa se bomo za ta dogodek
najbrž preselili v večjo dvorano.

Ravnateljica GŠ Litija-Šmartno:
Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

Družinski nastop
V letu 2010 je Glasbena šola Litija-Šmartno
pridobila nadomestne prostore v poslov -
ni stavbi Predilnice Litija in tako smo
začeli delovati na eni lokaciji, v precej
boljših delovnih pogojih, z zadovoljivim
številom učilnic, zbornico in lastno
dvoranico. 

Zapustil nas je dragi oče, tast in ata

ANTON KAŠTIGAR
(1934 - 2012)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za izrečena sožalja, darovano cvetje in
sveče. Zahvala osebju doma Tisje za trud in skrb, župniku g. Janezu Kvaterniku za lep pogrebni obred ter

pevcem in trobentaču. Hvala še enkrat vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0232012

V 80. letu starosti, nas je zapustila draga teta

CIRILA METODA PONIKVAR
rojena Dobravec, po domače Kajetova Cirila

(9.2.1932 - 4.1.2012)

Zahvaljujemo se za izrečena sožalja in darovane sveče.
Zahvala župniku g. Janezu Kvaterniku za pogrebni obred in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Kajetovi

ZAHVALA

0432012

Vsi, ki jih imamo radi, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo.

Ob boleči izgubi
naše drage mame, babice in prababice

FRANČIŠKE VODIŠEK
(1928 - 2012) iz Bukovice pri Litiji

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom Bukovice, sosedom, prijateljem in znancem,
za darovano cvetje ter ustna in pisna sožalja. Hvala g. župniku za pogrebni obred, g. Danilu Cvetežarju za

besede slovesa, pevcem za sočutno zapete pesmi in Janiju Izlakarju za odigrano Tišino.
Posebej se zahvaljujemo zdravnici ga. Hauptmanovi za vložen trud in pomoč pri zdravljenju.

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

Žalujoči: sin Franci ter hčerki Mari in Majda z družinami

ZAHVALA

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

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

V 83. letu starosti nas je zapustila
naša draga mama in babica

JOŽEFA SMRKE
iz Šmartnega pri Litiji

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečeno sožalje, sveče in
tople besede, ki so nam v teh trenutkih lajšale bolečino.

Hvala osebju doma Tisje, predvsem sestri Lizi, za nego in skrb v zadnjih dneh njenega življenja.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hčerka Vida z možem Viktorjem, vnuka Matevž in Tina

ZAHVALA

0832012

Zapustil nas je

ANTON SEVER
(1940 - 2012)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje,
bili z nami v težkih trenutkih ter darovali cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi KSP Litija in

gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0632012

V meglo grem - 
neznano, gosto...

Sonce gre z menoj;
pod roko me drži,

se zlato smeji:
"Nič se ne boj!"
(Neža Maurer)

Po dolgotrajni bolezni nas je zapustil
naš dragi mož, oče, dedek in tast

ALOJZIJ PODLOGAR
(1931 - 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in nekdanjim sodelavcem
za izrečeno sožalje, darovane svete maše, cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičiču

za skrb in nego v času njegove bolezni in družini Poklar za pomoč, ki ste nam jo nudili v najtežjih trenutkih.
Hvala tudi župniku Janezu Kvaterniku in gospodu Cirilu Oražmu za poslovilne besede in opravljen obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0132012

Pomlad bo na tvoj vrt  prišla
in čakala, da prideš ti

in sedla bo na otožna tla
in jokala, ker te ni.

(S.Gregorčič)

Nepričakovano in mnogo prezgodaj, nas je v 77. letu
zapustila naša draga žena, mama, sestra in babica

MARTINA ZAMAN
(2.10.1935 - 31.1.2012) iz Preske nad Kostrevnico 16 (Tisja)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za nesebično pomoč in tolažbo,
vse izrečene sočutne besede sožalja, denarne darove namesto cvetja, darovane svete maše, cvetje in sveče.

Posebna zahvala župniku g. Janezu Kvaterniku za lepo opravljen cerkveni obred, moški vokalni skupini Lipa
za lepo zapete žalostinke, g. Petru Avblju za ganljive besede ob odprtem grobu ter domačim pogrebcem.

Hvala vsem, ki ste posvetili delček spomina naši dragi mami in jo v tako velikem številu pospremili na njeni
zadnji poti, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo imenovali.

Žalujoči: mož Stane, sinova Slavko in Janez z družino ter brat Ivan

ZAHVALA

0332012

Glej prihajam, 
da izpolnim tvojo voljo, Gospod!

(Psalm)

Ob odhodu v večnost naše drage tete

MARIJE ČOPAR
(1921 - 2012)

se iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji zemeljski poti in se je spominjate
v molitvi. Posebna zahvala g. Slabetu za ganljive besede slovesa in duhovnikom somaševalcem

za udeležbo na pogrebnem obredu. Iskrena hvala pevcem, ministrantom in zastavonoši.
Hvala osebju doma Tisje za nego in skrb v letih bivanja v tej ustanovi.

Žalujoči: nečakinje in nečaki ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

0532012

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega

TONETA GRILCA
(1942 - 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in faranom, za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Hvala ga. Marinki Vidgaj in ga. Petri Kovačič za poslovilne besede,

PGD Primskovo, organizaciji RK, društvu upokojencev Primskovo, pevcu in g. župniku
za opravljen pogrebni obred. Hvala vsem in vsakemu posebej, da ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0732012

POMOČ NA DOMU
• Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih

• Gospodinjsko pomoč
• Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

vse potrebne informacije lahko dobite:  
v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 14.  do 16. ure, od torka do petka od 8.  do 13. ure,  ali pa se za sestanek dogovorite

po telefonu: (01) 890 01 03, (01) 890 01 06, (01) 890 01 01pri vodji/koordinatorici pomoči na domu, uni. dipl. soc.
delavki, Leonidi razpotnik. Ceno storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Litija in šmartno pri Litiji v

višini 75% stroškov storitve,  zato je osnovna cena za upravičenca 3, 80 €/ uro, upravičenci pa lahko uveljavljajo dodatne
olajšave pri plačilu storitve (oprostitev plačila) pri pristojnem centru za socialno delo Litija .

Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 šmartno pri Litiji
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Če se na kratko dotaknemo mejnikov
zgodovine Slovenskega katoliško iz-
obraževalnega društva Šmartno izve-
mo, da je bil ustanovljeno 17.2.1907,
njegov prvi predsednik pa je bil ta-
kratni šmarski župan Leopold
Hostnik. Šteri leta kasneje je bil zgra-
jen Društveni dom z dvorano, kjer so
se odvijale najrazličnejše dejavnosti;
gledališke igre, pevski in tamburaški
koncerti, predavanja, telovadbe in ra-
zlične kreativne dejavnosti. Leta
1935 je Društveni dom kupila župni-
ja, nato so ga zaplenili Nemci, po
vojni pa še takratna oblast, tako da je
bogato delovanje društva zamrlo za
dobrega pol stoletja. Leta 1995, so
pevci župnijskega zbora skupaj s ta-
kratnim šmarski župnikom g. Fran -
cem Kaduncem ponovno uresničili

105 let Prosvetnega društva
Šmartno
V soboto, 17. februarja 2012, je minilo 105 let od ustanovitve Slovenskega katoliško
izobraževalnega društva v Šmartnem. Ob tej priložnosti so člani moškega zbora Fantje
od fare – ki so člani Prosvetnega društva Šmartno, v goste povabili še Ljudske pevke iz
Polšnika in skupaj priredili nepozaben večer v počastitev tega visokega jubileja.

žel jo po društvenem udejstvovanju in
ustanovili Prosvetno društvo, ki danes
šteje preko 100 aktivnih članov.
Ta večer smo bili obiskovalci te prire-
ditve deležni lepega ljudskega petja,
do katerega gojijo posebno ljubezen
tako člani moškega pevskega zbora
Fantje od fare, kakor tudi njihove
gostje, Ljudske pevke s Polšnika.
Nastopajoči so nam predstavili s svo-
jim repertoarjem svoje delo in trud
pri petju lepih ljudskih pesmi. Prav
predpustni čas je bil pred desetletji
čas porok in veselih trenutkov, ko so
se fantje vedno zbrali pri nevesti ali
ženinu in vedno zapeli kakšno obred-
no oz. svatovsko pesem. Iz tega časa
smo bili priča tudi kratki pripovedi,
zanimivo pa je bilo slišati tudi mne-
nje mlajše generacije, ki se z zanima-
njem ozira na pretekle dogodke in z
veliko mero odgovornosti skrbi, da
lepe ljudske pesmi in običaji ne bodo
pozabljeni.
Prisrčen in domač večer nam bo ostal
v lepem spominu. V hladnem zim-
skem večeru nas je ob vračanju na
svoje domove grel zven pesmi in
želja, da bi znali ceniti našo zgodovi-
no, ter spoštovati trud posameznika
ob ohranjanju naše bogate dediščine.

Uroš Pušnik

Profesor Bogino izhaja iz znane mo-
skovske glasbene družine, ki je bila
prijateljsko in poklicno povezana s
slavnimi imeni pianistov, kot so Emil
Gilels, Arthur Ribinstein, Arturo
Benedetti Michelangeli, Svjatoslav
Richter in drugi. Takšno okolje je
imelo odločilen vpliv na profesorja in
je v njegovem glasbenem razvoju pu-

Jubilejni klavirski seminar
Letošnji jubilejni 10. Seminar v Sloveniji pod vodstvom svetovno priznanega pianista
in pedagoga Konstantina Bogino, je potekal na koncu januarja v prostorih Zavoda
Sv. Stanislava.

Janja Šuštaršič s profesorjem.

stilo globoke sledi. Njegov prvi učitelj
klavirja je bil oče, Georgij Bogino,
pianist in pedagog, avtor številnih
knjig in znane klavirske metode.
Konstantin Bogino je pri enajstih
letih prvič nastopil z orkestrom. Štu-
dij klavirja je končal z najvišjimi oce-
nami v razredu prof. Vere Gorno -
stajeve na Konservatoriju P. I. Čaj-
kovskega v Moskvi. Poklicna pot ga
je, kot solista in člana oz. ustanovitelja
slavnega tria Čajkovski, peljala na
svetovne koncertne odre. Poučeval je
na inštitutu E. Gnesine v Moskvi, od
leta 1980 pa ima predavanja na med-
narodnih Akademijah na Fin skem,
Japonskem, v Italiji, Nem čiji, Južni
Koreji, v državah bivše Jugo slavije in
v nekdanji Sovjetski zvezi. Profesor
deluje tudi kot član žirije na številnih
tekmovanjih ter ustanovitelj mnogih
festivalov. Njegov pristop h klavirski

pedagogiki in delo z učenci in štu-
denti odkriva popolnoma nove po-
glede in dimenzije pri interpretaciji
in doživljanju glasbene literature.
Tudi letošnji jubilejni 10. Seminar je
postregel z zanimivimi predavanji iz
neizčrpne zakladnice idej profesorja.
Zato smo poslušalci, profesorji in
učenci z vseh koncev Slovenije hvale-
žni tej priložnosti, da lahko svoja spo-
znanja in izkušnje, ki smo jih prido-
bili na seminarju, uspešno uporablja-
mo pri svojem pedagoškem delu.
Iz GŠ Litija – Šmartno so se semi-
narja udeležili: Gašper Vidic in Urban
Slap ničar (mentorica Veronika
Haupt man) ter Janja Šuštaršič (men-
torica Olena Novosel). Z velikim za-
dovoljstvom smo sodelovali na semi-
narju. Vsi, tako učenci, kot tudi men-
torji, smo bili deležni pohval strani
profesorja, ki je potrdil, da je splošni
nivo pripravljenosti v Sloveniji zelo
zrasel. Hvaležni smo ravnateljici GŠ
Litija-Šmartno, Janji Galičič, ki je
omogočila našo udeležbo na 10.
Jubilejnem klavirskem seminarju
Konstantina Bogino.
Vodja oddelka inštrumentov s tipkami, 

prof. mag. Olena Novosel

Mesec februar so Klišejevi aktivisti
preživeli v ustvarjalnem in zabavnem
duhu – v prostorih kluba so vzdušje
zaznamovale delavnice, na katerih so
se aktivisti pripravljali na litijski pu-
stni karneval. Tako kot ostale sodelu-
joče skupine na karnevalu, so tudi
Klišejevci v organizacijo in izpeljavo

Klišejevi Modri korenjaki

No pa smo ga le priklicali, pomladan-
sko sonce namreč! Toliko ljubkih,
strašnih, čarobnih, pravljičnih, po-
gumnih in še kakšnih pustnih šem je
na pustni torek že navsezgodaj priko-
rakalo v naš vrtec. Skupaj smo se po-
dali na popotovanje po šmarskih uli-
cah, kjer smo ob skupnem prepevanju
pesmi pregnali mrzle zimske dni. 
Preživeli pa smo tudi pestro otroško
popoldansko pustovanje v Kulturnem
domu v Šmartnem, kjer nas je zabavala

Plesna šola Urška. Skupaj z vzgojitelji-
cami in starši smo se zazibali ob odlični
glasbi, kjer smo uživali in se imeli res
super. Za konec pa smo se še posladkali
s pravimi sladkimi pustnimi krofi.
Zagotovo bomo pustovali tudi nasled-
nje leto, zato le pripravite šivanke…
Zahvaljujemo se občini Šmartno, ker
nas že vrsto let podpira v tem našem
projektu.

Tjaša Rozina, vzgojiteljica vrtec
Ciciban

Pustovanje v vrtcu Ciciban

skupinske maske vložili ves svoj trud
in kreativno energijo. V politični noti
karnevala so ustanovili svojo stranko
– Stranko modrih korenjakov, ki naj
bi predstavljala novo politično silo v
Litiji, ki iskreno in vzneseno obljublja
nove in boljše čase za vse občane
Litije. V svojem programu so pred-
stavili svoje pikre politične obljube -
od dveh novih osnovnih šol, 275 pod-
županov do prenove asfalta pri Frtici.
Opremljeni z modrimi majicami, po-
slikanimi obrazi in belimi kapicami
so svoje obljube nosili na tablah,
predsednik stranke pa jih je po mega-
fonu sporočal vsem občanom Litije,
ki so se udeležili karnevala. Karneval
je uspel, prav tako so aktivisti Klišeja
ponosni na svojo udeležbo in izved-
bo, kljub temu, da nagrade za najbolj-
šo masko niso osvojili - pa drugo leto! 

Tjaša Cvetkovič

Po skupinah smo se pogovarjali o
kulturnem prazniku in skozi prekra-
sno slikanico o povodnem možu spo-
znavali Prešernovo poezijo. Odkrivali
smo, da je Prešeren napisal pesem
Zdravljica, ki je postala naša, sloven-
ska himna. Otroci so raziskovali in se
hkrati učili o Sloveniji, slovenski za-
stavi in grbu ter o zastavi in grbu naše
Občine Šmartno pri Litiji.
Otroci so izdelali plakate s slikami
Prešerna in njegove Julije ter prijate-
lja Mitje Čopa ter Prešernovo rojstno
hišo v Vrbi na Gorenjskem.
Da smo kulturni teden res praznovali
v pravem duhu, smo se v torek 7. 2.
dopoldan odpravili v kulturni dom
Šmartno, kjer smo imeli kulturno pri-
reditev ob kulturnem dnevu. Najprej
so otroci iz skupine Petelinčkov in
Mravljic zapeli himno, nato je g. žu -
pan Milan Izlakar nagovoril otroke in
vzgojiteljice.
Gledališka skupina Vajkard je skozi
deklamacijo Povodnega moža prika-
zala zgodbo, kjer so otroci lahko »do-
živeli« pravo Urško in povodnega
moža. Ga. Andreja Štuhec, direktori-
ca Knjižnice Litija-Šmartno je bila
navdušena nad našo prireditvijo.
Otrokom pa je na prav poseben način
razložila besedo kultura.
V Kulturnem domu je bilo čuti ponos
in prav je tako, saj smo Slovenci edini
narod v Evropi, ki praznujemo kul-
turni dan.

vzgojiteljica Bernarda Smrekar

Povodni mož v
vrtcu Ciciban
V kulturnem tednu so otroci v vrtcu
spoznavali zgobo o Povodnem možu in
našega velikega pesnika dr. Franceta
Prešerna.

»Za permisivno vzgojo velja, da je ključna beseda ‘DA’, kar pomeni: vse je dovo-
ljeno in starši so sužnji otroka. Vse mu je dopuščeno, otrok prevzame vodenje,
starši se ne vmešajo in mu popuščajo, ker tako ustvarjajo na videz demokratično
vzdušje. Otrok je brez omejitev, sam je za vse ‘odgovoren’, starši mu ne postavlja-
jo nobenih zahtev. Zelo veliko je pojasnjevanja, argumentov in pregovarjanja.
Otroka se sprašuje tudi stvari, ki so jasne in niso v njihovi pristojnosti. Tovrstna
vzgoja je tavanje v megli brez opornih točk. Otroci so zahtevni, nimajo občutka
za potrebe drugih, nezahtevni so do sebe, zahtevajo ‘preveč’ prostora znotraj
družine. Prepogosto rečejo ‘ne’ drugim in ‘da’ sebi. Taki otroci pogosto nimajo
občutka do meja drugih (posledica so agresija, kriminal in droga) in celo do sebe
(posledica je žal lahko tudi samomor).(vir: http://druzina.enaa.com).« 
Se tudi sami kdaj zazrete vase in ugotovite, da preveč popuščate? Ker ste utruje-
ni, ker se vam ne ljubi »vzgajati«? Med izredno obiskana predavanja dr. Vesne
Vuk Godine sodi  tudi predavanje o permisivni vzgoji. O tem bo govorila v
Knjižnici Litija, v sredo, 21. marca ob 17. uri. 

Predavanje o permisivni vzgoji

Za literarno gostjo meseca marca, ko se še posebej spomnimo na ženske in mate-
re, smo izbrali Mileno Miklavčič. Pisati je začela že v osnovni šoli Žiri. Po konča-
ni pedagoški gimnaziji se je vpisala na novinarstvo. Piše dela, ki so namenjena
tako otrokom kot odraslim. Tako kot veliko drugih pisateljev, ideje za pisanje
črpa iz svoje domišljije in iz resničnih dogodkov. Njena zadnja knjiga Ženske je
vzbudila precej zanimanja. V 52 zgodbah razgalja ženske različnih starostnih ob-
dobij, kot pravi “brez nepotrebnega olepševanja”. Knjiga Ženske zajema ženske
zgodbe, ki zadevajo tako otroštvo, mladost, srednja leta in starost, prav posebno
pozornost pa namenja ženskam v srednjih letih, ki jim želi sporočiti, da se življe-
nje v teh letih šele začenja in ne, kot zmotno mislimo, končuje. Preseneča tudi z
odločitvijo, da v knjigi ohrani erotične prizore – teh je v knjigi kar precej –, ter z
nekaterimi zgodbami, ki so pisane skozi moške oči. Literarni večer z Mileno
Miklavčič bo v torek, 27. marca 2012, ob 19. uri v Knjižnici Litija. 

Milena Miklavčič, pisateljica in
publicistka marca v Knjižnici Litija

V petek, 30. marca bomo v knjižnici Šmartno gostili umetnike Zveze likovnih
društev Slovenije. Razstava Risba in grafika bo predstavila avtorje, ki so sodelo-
vali v natečaju za zlato paleto 2012, na ogled bo izbor sodelujočih del. Zagotovo
bo zanimivo spoznati likovno dejavnost umetnikov iz drugih likovnih društev
po Sloveniji, zato vabljeni na razstavo, odprli jo bodo ob 18. uri. 

Razstava 
Zlata paleta 2012
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Na dan pred slovenskim kulturnim
praznikom se na naši šoli že po tradi-
ciji zberemo na prireditvi, s katero
obeležimo ta pomemben dogodek.
Spomnimo se našega največjega pes-
nika, doktorja Franceta Prešerna, in
drugih velikih sinov našega naroda, ki
so obogatili  našo preteklost z deli, ki
so presegala njihov čas in prostor, v
katerem so živeli. 
Eden takih je bil zagotovo baron
Janez Vajkard Valvasor, ki je na bliž-
njem gradu Bogenšperk v drugi polo-
vici 17. stoletja ustvaril znamenito
Slavo vojvodine Kranjske.
Na letošnji prireditvi je tekla beseda o
Valvasorju in njegovem delu, učenci
izbirnega predmeta etnologija, sreča-
nja s kulturami, pa so predstavili svoj
projekt o vraževerju.
Na šoli smo ob tej priložnosti gostili
dva zanimiva gosta, gospoda Primoža
Debenjaka, enega od prevajalcev
Slave vojvodine Kranjske, in gospo
Joži Vovk, direktorico Javnega zavoda
Bogenšperk. 

Valvasor in vraževerje
Gospod Debenjak je v zanimivem
pogovoru predstavil Valvasorjevo naj-
znamenitejše delo in delo prevajalcev.
Slovenci bomo po njihovi zaslugi šele
dobrih 320 let po nastanku Slave do-
bili njen celoten prevod. 
Slava vojvodine Kranjske obsega 15
knjig, vezanih v štiri debele zvezke, ki
obsegajo 3532 strani in 24 prilog. V
njih je Kranjska opisana tako temelji-
to, kot do tedaj še ni bila nikjer. V njej
najdemo opise krajev, gradov, gora,
voda, jam, gospodarstva, prometa;
Valvasor piše o nošah in navadah
ljudi, o verovanju in vraževerju, o vre-
menu, zdravilstvu, rastlinstvu, žival-
stvu, o nenavadnih dogodkih in na-
ravnih pojavih. Za izdajo je naš slavni
rojak žrtvoval skoraj vse svoje premo-
ženje in ko je izšla, je moral prodati
tudi grad Bogenšperk. To izjemno
delo, napisano v nemščini zato, da bi
Evropa spoznala deželo Kranjsko, je
eno temeljnih del naše preteklosti.
Slovenci se sicer radi ponašamo z
njim, a ga razen redkih posamezni-
kov, ne poznamo. Upajmo, da bo novi
prevod našel pot do bralcev in dal
tudi njegovemu avtorju zasluženo
slavo. 
O Bogenšperku, ki je v zadnjih letih
postal pomembno kulturno središče,
in Valvasorjevem delu je povedala veli-
ko zanimivosti tudi gospa Joži Vovk,
ki se v okviru JZ Bogenšperk z vsem
dolžnim spoštovanjem in odgovor-
nostjo skrbi za Valvasorjevo zapuščino.
Pri raziskovanju Valvasorjevega življe-
nja in dela smo ugotovili, da je bila v
njegovim času se zelo živa vera v čarov-
nice, povodne može in celo v hudiča, ki
naj bi po Notranjskem pasel polhe.
Eno od zanimivih zgodb, zapisanih v

Slavi, je uporabil France Prešeren v
znani pesmi o Urški in povodnem
možu S to zgodbo smo tako povezali
dva pomembna Slovenca, Valvasorja
in Prešerna. 
Pogovor z gosti so popestrili učenci z
dramatizacijo o čarovnicah na Bo -
gen šperku, deklamacijo odlomka iz
Povodnega moža, instrumentalnimi
točkami in s predstavitvijo projekta o
vraževerju danes. Najprej so s pomoč-
jo literature in virov spoznali nekatere
pojme s tega področja. Poiskali so od-
govore na vprašanja, kaj je vraževerje
oziroma praznoverje. Spoznali so, kaj
so vraže in v katere vraže so verjeli
ljudje nekoč, ko je bilo vraževerje ve-
liko bolj prisotno med ljudmi.
Obiskali so tudi muzej vraževerja na
gradu Bogenšperk.
S pomočjo anketnega vprašalnika so
želeli ugotoviti, ali so ljudje danes še
vraževerni. Vprašalnike je izpolnilo
108 ljudi, od tega 69 žensk in 39 mo-
ških. Glede na starost se je največja
skupina uvrstila v kategorijo od 10 do
20 let. Presenečeni so ugotovili, da je
od 108 anketirancev le 5 resnično
vra ževernih. Velika večina ne verjame
v horoskope, jih pa berejo za zabavo.
Prav tako ne obiskujejo vedeževalk,
da bi jim napovedovale prihodnost.
Nihče več ne verjame v čarovnice.
Zanimivo pa je, da večina vprašanih
pozna vraže, npr. tiste, povezane s šte-
vilko 13, štiriperesno deteljico, dim-
nikarjem, nekateri še trkajo ob les in
postanejo jezni, če jih srbi nos.
Rezultate svojega dela so predstavili
na panojih.
Ko so učenci izbirnega predmeta et-
nologija potegnili črto pod nekajme-
sečni projekt in prireditev, so zadovolj-
ni ugotovili, da so spoznali zanimive
zgodbe in se naučili veliko novega. 

Danica Sedevčič

Kulturni praznik smo letos na naši šoli
počastili s kar dvema prireditvama.
Najprej so učenci prve triade predsta-
vili pesnika Franceta Prešerna in nje-
govo delo. Nastopili so prav vsi učenci:
nekateri so recitirali Prešer nove pesmi,
spet drugi so jih uprizorili. 
Učenci druge in tretje triade so si ogle-
dali prireditev Valvasor in vraževerje,
ki so jo pripravili člani izbirnega pred-
meta etnologija. Gosta prireditve sta
bila gospa Joži Vovk, direktorica Jav -
nega zavoda Bogenšperk, in gospod
Primož Debenjak, eden od prevajalcev
knjige Slava vojvodine Kranjske.
Ker nam je februar prinesel obilo
snega, so lahko vsi učenci uživali v
zimskih radostih. Učenci prve triade
so se sankali, kepali in izdelovali sne-
žene kipe v okolici šole, učenci od še-
stega do devetega razreda pa so šli na

Februarske 
novice iz šole

pohod v okolici Šmartna in v Tamar,
tekli na smučeh v Tamarju, drsali v
Ljubljani in smučali na Rogli.
Učence devetih. razredov je obiskal
gospod Christopher Wurst, vodja od-
delka za stike z javnostjo na ameriški
ambasadi. Predstavil jim je svoje delo
in življenje v Ameriki. 
Šestošolci so imeli tehniški dan, na
katerem so izdelali leseno stiskalnico
za herbarij in obiskali proizvodnjo
vrtnega pohištva v Mizarstvu Kos na
Veliki Preski.
Tri devetošolke so se udeležile liko-
vne kolonije slikanja na steklo v
Hrastniku.
Na regijskem tekmovanju iz znanja
angleškega jezika za devetošolce je
učenka Klara Avsec osvojila srebrno
priznanje. Čestitamo!
Na šoli je potekalo četrtfinalno tek-
movanje v rokometu za fante. Ude -
ležile so se ga ekipe osnovnih šol iz
Petrovč, Sevnice, Velenja in Šmartna.
Naši fantje so se uvrstili v polfinale.
Čestitke!

Zbrala V. A.

S predstavo in razstavo bomo pred-
stavili slikanico Glinčki. Glinčki želi-
jo, da vsi otroci uživajo v branju. Tudi

Roman Vodeb, dvojni magister in
družinski psihoterapevt, kot mu pra-
vijo , je v litijski knjižnici prav na va-
lentinovo spregovoril o svoji zadnji
knjigi, O spolu. Obiskovalcem je
predstavil svoje poglede na razlike
med spoloma in sprožil tudi nekaj
vprašanj in dvomov. Poudaril je
pomen družine pri vzgoji in vlogo
očeta, ter mame. Njegova predavanja
vedno izzovejo različna mnenja, pri
osebnem svetovanju se mu odpirajo
nove in nove zgodbe, zato bo morda
te izkušnje že kmalu popisal v kakšni
novi knjigi.

Posebna pravljična urica 
v Knjižnici Šmartno
V zadnjem času smo pravljične urice popestrili s posebno, skupno pravljično uro.
Enkrat mesečno, v tednu, ko bi sicer potekali pravljični urici v litijski in šmarski
knjižnici, povabimo ustvarjalce, mlade lutkarje ali gledališčnike. Tudi v marcu bo
posebna pravljična urica. 

pravljične urice Muca Rozalinda, ki so jo v
februarju pripravili otroci OŠ Sostro,
podružnice Besnica, mentorica Maja
Sveršina Dobravec.

tisti, ki se srečujejo z disleksijo. Zato
so se še posebej potrudili. Izdelali so
glinene ploščice in nanje vtisnili
zgodbo v pisanih barvah. Tako črke
veliko manj bežijo in se lovijo. Pridno
stojijo in čakajo, da jih mladi bralci
sestavijo v dogodivščino.
Zgodba Glinčki je nastala pod pere-
som Tine Koščak. Tina že več let vse-
binsko snuje različne ustvarjalne do-
godivščine za otroke in mladino.
Otroci dajejo njeni domišljiji krila s
svojo in spontanostjo ter vzpodbujajo
njeno kreativno udejstvovanje tudi na
literarnem področju. Glina je odličen
medij, ki oblikovalca popelje v skriti
svet domišljije in nepredvidene ustvar-
jalnosti. Prav to jo je navdahnilo, da
napiše zgodbo o Glinčkih. S svojim
pristopom želi odkrivati in ohranjati
ustvarjalnost ljudi vseh generacij,
predvsem pa najmlajših. Posebna pra-
vljična urica bo v četrtek, 29. 3. 2012,
ob 18. uri, v Knjižnici Šmartno. 

Vabimo vas v Knjižnico Vače, kjer bo
14. marca ob 17. uri potekala veliko-
nočna ustvarjalnica. 
Konec marca se bodo člani društva
zbrali na zboru članov, pregledali delo
v letu 2011 in potrdili finančno po-
slovanje. 

Milena Dimec

Društvo univerza za tretje Žo Litija in šmartno

Tokrat o dramatiki

Ljubitelji lepe besede so se ob sloven-
skem kulturnem prazniku zbrali v
Knjižnic Litija, letos že tretjič in malo
pred praznikom prisluhnili profesori-
ci Miji Bernik, ki je govorila o dra-

Napoved
dogodkov na
univerzi za 3ŽO

Literarna gostja meseca kulture
v knjižnici Litija
Za literarno gostjo meseca kulture pa so v Knjižnici Litija izbrali mlado pesnico,
učenko 9. razreda OŠ Litija, Petro Jantol. 

V kulturnem programu je sodelovala
vokalna skupina učenk: Nadja in
Anuša Strle, Pia Lucija Primožič, Lara
in Nina Jamšek, z mentorjema Sandro
Rihter in Vilijem Gučkom.  Petra je
izjemno nadarjena deklica, na žalost
njeno ustvarjalnost in talente večkrat
prekine bolezen. A pred njo so smeli
načrti, v jeseni bo že srednješolka, v
predalu so že čisto sveže pesmi, narisa-
la je že nove ilustracije. Pesniško zbir-
ko Čarobnost trenutka je izdala OŠ
Litija, pri projektu je sodelovalo več
strokovnih delavcev šole. Vse ilustraci-
je za pesniško zbirko je narisala Petra.
Zbirka Čarobnost trenutka  vam je na
voljo na OŠ Litija. Petra je mojstrica
besed, niza in premetava jih kot za
šalo. Marsikaj nam sporoča, zato si le
poglejte njena pesniška sporočila.

Predstavitev nove knjige 
Romana Vodeba v knjižnici Litija

matiki. Lirika, epika in dramatika –
tri temeljne književne zvrsti se pre-
pletajo v besedni umetnosti od začet-
ka pa vse do danes. Liriki, ki izpove-
duje, epika, ki pripoveduje in drama-
tika, ki vnaša v dogajanje potrebno
napetost, dramatičnost. O prvi in
drugi zvrsti je bilo na naših srečanjih
že kar nekaj povedanega. O dramati-
ki manj, saj je tudi slovenskih drama-
tikov sorazmerno malo. Pa vendar je
ravno dramatika tisti čar, ki nikogar
ne pusti neprizadetega. Vse, kar je
zaigrano, je bilo nekoč zapisano.
Kakšni so bili začetki dramatike v
svetu, kako so izgledala prva gledališ-
ča in igralci. Kaj raje gledamo: kome-
dijo, tragedijo, dramo ali kaj druge-
ga…O vsem tem je tekla beseda na
prijetnem srečanju ob letošnjem kul-
turnem prazniku. 
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Že vsa leta se Taekwondo klub
Šmartno – Litija udeležuje hrvaškega
prvenstva M-2 v borbah. Letos je
bilo to tekmovanje zelo močno, saj je
bilo za hrvaške juniorje izborno zara-
di prihajajoče evropskega prvenstva.
V soboto, 4. 2. 2012, je domači klub
zastopalo 5 borcev. Dan je bil uspešen
kljub temu, da je v našem klubu veli-
ko tekmovalcev prestopilo v višje ka-
tegorije. Tadej Pirc je po prvi preprič-
ljivi zmagi, za 3. mesto v zadnjih dveh
sekundah klonil proti hrvaškemu
tekmovalcu. Uspelo je le Aleksandri
Rozina, ki je s svojim trudom prisvo-
jila klubu 3. mesto. Pohvale tudi Sari
Rozina, ki ji žal ni uspelo, kljub dobri
borbi, ter seveda mladima debitanto-
ma Timoteju Bučar ter Davidu
Bilbija, ki sta prvič zastopala naš klub
v tujini. V nedeljo, 5. 2. 2012, pa ni
bilo vreme nič boljše kot v soboto.
Naš domači klub pa je tokrat zastopal
z mladinsko reprezentanco, v katero
je letos vstopil, že vsem dobro znani
Domen Pirc. Kot smo že omenili, so
v nedeljo tekmovali najboljši hrvaški
juniorji. Našemu Domnu je uspelo,
po težki borbi, na koncu z odločitvijo
sodnikov premagati tekmovalca iz
hrvaškega kluba Jastreb, ki je bil tudi
favorit tekmovanja. V borbi za 3.
mesto pa je bil boljši tekmovalec iz
kluba Fox, ki pa je s svojo borbo pre-
pričal le sodnike, za nas pa žal ni bil
tako prepričljiv. 
Vsem tekmovalcem želimo uspešno
prihajajočo sezono, saj se nam obeta
kar nekaj tekmovanj. Eno izmed teh
je Šmartno – Litija pokal (10. 3.
2012), kjer si vsi želimo čim več zmag
in seveda da bi čim več domačinov
navijalo za naše borce.

taeKwonDo KLuB šmartno – Litija

Zasnežena
Hrvaška

Pohod po obronkih jablaniške
doline bo letos 31. marca
Vpis in pogostitev pohodnikov: od 7. do 10.30 ure v Zgornji Jablanici

Društvo za razvoj podeželja LAZ v
sodelovanju z domačini pripravlja že
deveti pohod. Letos bo teden prej,
kot po navadi, ker je prva aprilska so-
bota velikonočna in se na ta dan do-
mačini posvetijo prazniku in družini.
Pohod po obronkih Jablaniške doline

Vodstvo lige bo za nadaljevanje tek-
movanja pripravilo in na uradni sple-
tni strani (www.olmn.si) objavilo tudi
nekaj uskladitev oz. dopolnil pravilni-
kov, kar bo omogočilo še bolj tran-
sparentno delovanje lige.
O izenačenosti in s tem atraktivnosti
lige priča pogled na lestvice vseh treh
lig. Boj za osvojitev prvaka OLMN v
članski in veteranski kategoriji ter na-
predovanja v prvo ligo bo do konca
negotov. Vsa srečanja pa se igrajo tudi
ob prilagodljivih terminih, kar omo-
goča množičen obisk navijačem posa-
meznih ekip. V določenih okrajih so-
delujočih občin tekme spremlja tudi
več sto gledalcev, kar je dokaz, da smo
pripravili uspešno strategijo razvoja
tega športa.
Vodja tekmovanja s predsedstvom pa
ob koncu vsakega tekmovalnega ob-
dobja pripravi še zaključni turnir med
moštvi, ki nastopajo v OLMN in naj-
boljšim podeli zaslužene pokale ter
priznanja.

Mito Kos

oBČinSKa LiGa maLeGa noGometa na travi

OLMN
Po zimskem premoru se bo aprila že po
tradiciji začelo tekmovanje spomla -
danskega dela OLMN na travi. Da bi se
ekipe čim bolje fizično in psihično pri -
pra vile, so se akterji posa meznih moš -
tev udeleževali obilo zimskih aktivnosti
v sklopu Športnih društev v posameznih
delih naših občin (smučanje, drsanje,
plavanje, turnirji v malem nogometu,
rekreacija v športnih objektih…), kar
gre zahvala članom oziroma entuzi jas -
tom, ki soomogočili vse te dejavnosti.

Utrinki s 16. pohoda Franca Štrusa
Zadnjo soboto v februarju je PD Litija organiziralo že 16. spominski planinski
pohod Franca Štrusa. Pohoda se je v prijetnem sončnem vremenu udeležilo
okoli 120 pohodnikov. Pohod je posvečen spominu na priljubljenega litijskega
planinskega vodnika Franca Štrusa, ki je samo dva meseca pred svojo smrtjo od
Senožeti do Ihana vodil svoj zadnji izlet pri planinski sekciji Društva upokojen-
cev Litija. 

Borut Vukovič 

Začetek pohoda je tokrat potekal kar po cesti
iz Senožeti do Velike vasi, saj nam je
lastnik hiše v Senožetih branil, da bi šli po
gozdni poti, po kateri smo hodili na vseh
prejšnjih pohodih. Neprijetno presenečenje
ni moglo pokvariti dobre volje udeležencem
pohoda in tudi ne vodji pohoda Marjanu
Jugu (prvi z leve).

Vseh dosedanjih pohodov se je udeležilo 11
planink in planincev, med njimi so bili tudi
Almira Jelnikar, Vinko Jamnik, Viktor Če-
bela, ki je prvih deset let pohod tudi vodil in
Andrej Namestnik (od leve proti desni). 

Vsa leta se pohodov udeležujejo tudi
najbližji sorodniki Franca Štrusa. Tokrat so
bili z nami Nataša Vrhovec, Tina Štrus,
Demi Vrhovec ter Miha in Iztok Štrus.

Prvi počitek si pohodniki privoščijo pri roj-
stni hiši Jurije Vege v Zagorici. Gospodar je
vsem postregel s čajem.

Največ pohodnikov je bilo iz domačega pla-
ninskega društva, drugi najbolj številni pa
so bili letos prav gotovo člani PD Zagorje
pod vodstvom Franca Fajfarja. 

Na Kuclju nad Konfinom so se odprli veličastni pogledi na Kamniške Alpe. 

Pohod sovpada s slovesnostjo na Oklem, ki jo organizirata borčevski organizaciji iz Domžal
in Ihana v spomin na 57 padlih borcev Kamniško zasavskega odreda. 

Simbol pohoda so zvončki. Razveseljevali
so nas na vseh dosedanjih pohodih in tako je
bilo tudi tokrat, zvončkom pa so se pridru -
žile tudi prve trobentice in spomladanski
podlesek. 

je zanimiv predvsem zaradi prijetne
hoje po gozdnih poteh, lepih razgle-
dov in številne domače ponudbe ob
15 km dolgi poti – kar 12 točk se pri-
pravlja na obisk, od treh cerkva, ki so
ta dan odprte za ogled, tradicionalne
sušilnice sadja, številnih domačij z
domačimi dobrotami do obiska Hiše
spominov v Gradišču z novo temo
razstave. 
Na cilju v Gradišču pri Litiji bo na
domačiji Pr’Kokolj zaključek ob
13.30 s kulturnim programom in po-
nudbo hrane in pijače. Ob povratku v
dolino se pohodniki radi ustavijo še
na Skebetovi domačiji, ki letos praz-
nuje častitljivo obletnico ter v Zgornji
Jablanici, kjer več kmetij pripravi
stojnice s ponudbo domačih dobrot.
Tudi butarice za cvetno nedeljo bodo
na voljo na stojnicah ob poti in na
domačiji Pr’Vovk v Gradišču.

Društvo za razvoj podeželja LAZ

Avtorja razstave Marko in Malči Samec
pravita:

Velika Planina (Pavel Smolej) 

PLANINCI  VABIJO!
17. 3. Goropeke Rovte sekcija Sava
18. 3. Občni zbor PD Litija na Jančah vse sekcije
24. 3. Velika Planina planinska sekcija Du
24. 3. Šmohor družinski izlet
24. 3. Mala Mojstrovka sekcija Litija
25. 3. čistilna akcija na planinskih poteh

vse sekcije in odsek za varstvo narave
31. 3. Pohod po obronkih Jablaniške doline

planinska sekcija Du
31. 3. Slovenska Istra sekcija Litija
9. 4. pohod okoli Slivne planinska sekcija Du

PRVA liga
Ekipa Št.tekem Točke
1. CiFra - KeLme 11 27
2. FrapeBar&Saletr 11 26
3. šD zgornji Log 11 24
4. šD Sava 11 24
5. omahen transport 11 19
6. jang bojs 11 18
7. šD jance 1 11 16
8. šD Polšnik 1 11 14
9. robin mK 11 10
10. Yu team 11 9
11. šD Prežganje 11 7
12. šD šmartno S.jereb 11 0
DRUGA liga
1. KšD v.štanga 11 25
2. nK Dolina 11 22
3. šD Dole 11 22
4. šD Situla vace 11 21
5. Log utd 11 19
6. Gostilna juvan 11 18
7. Sobrače 11 17
8. jesenje 11 13
9. šD Polšnik 2 11 12
10. Liberga 11 11
11. FC jance utd 11 10
12. šD janče 2 11 3
VETERANSKA liga
1. šD Dolina 7 21
2. zL veterani 7 15
3. šD Polšnik vet. 8 15
4. ČDtz 7 12
5. Prežganje 8 12
6. Kandidati 6 7
7. šD Hotič 7 6
8. šD Sava vet 8 6
9. šD jance vet 8 4
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Naročila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Hrbtna ali notranja stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDv Cenik zakupa oglasnega prostora

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. aprila 2011
po e-pošti: martinov.glas@preprinta.si
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.

Cenjene bralke in bralce obveščamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

Končuje se redni del 
1. NLB Leasing lige
Članska ekipa Rokometnega društva Šmartno Herz Factor banka ima za seboj
naporen mesec, saj so odigrali do pisanja tega prispevka že pet tekem, šesto ta
mesec pa bodo odigrali oz. so odigrali 29. februarja. Izmed desetih možnih točk je
ekipa zaenkrat osvojila dve točki, eno na vročem gostovanju v Izoli ter eno doma
proti Krškem pred kamerami Sportkluba.

Prva tekma je bila na sporedu že 1. fe-
bruarja in sicer zaostali 12 krog. V
tekmi, kjer se je, realno gledano, zma-
govalec vedel že v naprej, je bila to
dobra trening tekma za obe ekipi.
Prvih 20 minut so bili domačini do-
stojni nasprotniki vodeči ekipi prve
lige, gostje so malo višjo prednost
uspeli narediti šele v zaključku prvega
polčasa. V drugem polčasu so prišle
na plan večje kvalitete gostov, rezultat
se je višal, zadnjih 15 minut pa je do-
mači strateg Jaka Keše poslal na igriš-
če vse „rezerviste“, ki niso bili dorasli
nasprotniku. Gorenje, ki odkrito cilja
na naslov prvaka, je celotno tekmo
odigralo maksimalno, ter na koncu vi-
soko zmagalo. Pri domačih se je izka-
zal Marko Simončič (10 zadetkov), ki
je bil za goste nerešljiva uganka, med-

tem ko je pri gostih kar nekaj igralcev
odigralo dobro tekmo, tako da so
tekmo zmagali „ekipno“. Zaslužena
zmaga gostov z rezultatom 25:41, do-
mači pa so za borbenost na koncu
vseeno prejeli aplavz domače publike.
Že takoj v soboto 4. februarja se je v
izolski rokometni dvorani v Kraški
navkljub polarnemu vremenu, ki je
osamilo izolske ulice zbralo zavidljivo
število gledalcev. Izolani so v tekmo
krenili poletno in se ekipi iz Šmartne-
ga očitno želeli oddolžiti za tesen
poraz v jesenskem delu prvenstva. Ob
kopici razpoloženih strelcev so kaj
kmalu zagospodarili na igrišču in v
16. minuti povedli že za šest zadetkov
(11:5). Izolski napad je deloval dobro,
na drugi strani pa je goste v obup

spravljal domači vratar Kevič, ki je v
prvem delu zbral devet obramb.
Razlika ob polčasu bi bila lahko še
višja, a so Izolani nekaj napadov za-
ključili preveč lahkotno, tako da je ob
odmoru na semaforju pisalo 14:10.
Po enakovrednem začetku drugega
polčasa, so Šmarčani začutili, da iz
težkega položaja, kljub zaostanku za
6 zadetkov v 42. minuti, vendarle
lahko iztržijo pozitiven izid. Šmejc,
Vodišek in ostali so pričeli luknjati
izolsko obrambo, na drugi strani pa je
izolska igra postajala vse bolj pred-
vidljiva in okorna. Šest minut pred
koncem je bil po zadetku Dobravca
rezultat izenačen in obetala se je
tesna končnica, ki je na koncu postre-
gla z izenačenim rezultatom 27:27.
Desetega februarja se je v Dvorani
Pungrt odvijala prava rokometna po-
slastica, dveh dokaj enakovrednih na-
sprotnikov. V goste je prišla ekipa RK
Krško, ki jo vodi rokometna legenda
Uroš Šerbec, ki je pred tekmo pove-
dal: „Tekma bo težka. Pričakujem
izenačeno igro do konca. Upam, da
bomo parirali domačinom. Njihova
globoka obramba nam ne ustreza, kar
se je videlo že na prvi tekmi, kjer so
bili boljši od nas. Poskušali jim bomo,
kot sem že omenil, parirati in pred-
vsem popraviti napake iz prve tekma
pa bomo videli, kaj bo to na koncu
prineslo.“ Gostje so se ubadali z ne-
katerim poškodbami, prav tako pa so
imeli nekaj težav tudi domači. Trener
domačih Jaka Keše se je zavedal težke
tekme: „V tem trenutku še ne vemo v
kakšni postavi bomo nastopili. Priča -
kujemo težko tekmo. Lestvica pravi,
da je Krško favorit, vendar jim mi ne
bomo kar tako prepustili točke na do-
mačem terenu.“  Tekma je bila od za-
četka do konca zelo izenačena. V za-
četku so prevladovali gostje, ki so si v
13. minuti priigrali najvišjo prednost
štirih zadetkov (3:7), nato pa so sledi-
le minute domačih, ki so do konca
polčasa spreobrnili rezultat v svojo
korist. V drugem delu so domači ro-
kometaši v 48. minuti povedli 23:20,
ko je trikrat zapored zadel Berglez. V
razburljivi končnici je Vodišek najprej
zadel vratnico, minuto pred koncem
pa je Bahovec nato vendarle izenačil.

Lestvica 1. NLB Leasing Lige po 20. krogih:
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke
1. rK Gorenje veLenje 18 17 1 0 630 : 470 35
2. rK CeLje Pivovarna LašKo 18 16 0 2 586 : 428 32
3. rK CimoS KoPer 18 12 1 5 565 : 492 25
4. rK trimo treBnje 18 9 0 9 506 : 497 18
5. roKometni KLuB KršKo 19 8 1 10 467 : 523 17
6. rK mariBor BraniK 18 6 3 9 523 : 528 15
7. rD iStraBenz PLini izoLa 19 6 2 11 463 : 529 14
8. rK jeruzaLem ormoŽ 18 5 3 10 514 : 536 13
9. rD riBniCa riKo Hiše 18 4 3 11 477 : 517 11
10. rD šmartno Herz FaCtor BanKa 18 3 5 10 462 : 581 11
11. mrK KrKa 18 3 3 12 501 : 593 9

Tekma proti Krškem - Alen Markovič

Gostje so zapravili svoj zadnji napad,
domača ekipa pa ni izkoristila prilož-
nost za zmago, delitev točk pa je
glede na prikazano še najbolj pravi-
čna, končni rezultat enak kot teden
prej v Izoli, 27:27.
Zadnji dve odigrani tekmi je ekipa
žal visoko izgubila, težave s poškod-
bami in pa razpoloženi nasprotniki so
bili glavni razlog za poraza. V sredo
15. februarja je ekipa v Celje prispela
zelo oslabljena, saj ni bilo v ekipi ka-
petana Šmejca, Simončiča in Reparja.
Celjski strateg je namenil visoko mi-
nutažo mladim celjskim igralcem, ki
so prikazali dobro igro in Šmarča-
nom prizadeli visok poraz z 31 zadet-
ki razlike, 49:18, ki pa je na koncu
obema trenerjema služil za odpravo
napak na naslednjih tekmah.
Naslednja tekma je bila za naše roko-
metaše na domačem parketu, v sobo-
to 25. februarja je v goste prišla ekipa
RK Jeruzalem Ormož, ki je imela na
lestvici isto število točk kot RD
Šmartno Herz Factor banka. Trener
domačih Jaka Keše je bil pred tekmo
zaskrbljen zaradi poškodb, prav tako
je v ekipi prišlo do nekaterih spre-
memb: „Kljub vsem težavam, ki nas
spremljajo, upam, da se bomo zbrali
in predvsem psihično dobro pripravi-
li na tekmeca ter mu nudili dober
odpor. Po bolezni in poškodbi se v
ekipo vračata Si mončič in Repar, ko-
likšno minutažo bosta dobila, bomo
videli. Z gosti smo nekako na isti
kvalitetni ravni. Danes bodo verjetno
gostje v prednosti.“ In gostje so
tekmo začeli res silovito, že od prve
minute narekovali tempo do visokega

vodstva že ob polčasu, 16:22. Igra do-
mačih ni in ni stekla, veliko je bilo
napak v napadu, za katere so gostje z
hitrimi protinapadi kaznovali doma-
če. V drugem delu so se Šmarčani po-
izkušali približati gostom, vendar to
ni uspelo, zato je na koncu domači
trener ponudil priložnost vsem igral-
cem na klopi. Rezultat se je proti
koncu še višal, do končnih 31:43 za
RK Jeruzalem Ormož.
Meseca marca se bo po odigranem
zadnjem krogu pričela borba za ob-
stanek. V končnici od 7 do 11 mesta
bo nastopilo pet moštev, le zadnjeu-
vrščeno bo zapustilo družbo najbolj-
ših rokometnih ekip. Lansko sezono
smo na koncu spremljali zelo napete
obračune, verjamemo da letos ne bo
nič drugače, saj je razlika v točkah
minimalna.
Vse bralce vabimo, da si ogledate
čimveč zanimivih tekem, ki prihajajo
v marcu in naslednjih mesecih.

RD Šmartno HFB

Otroci so bili razdeljeni v tri smučar-
ske skupine in eno skupino deskarjev, v
času obratovanja smučišča so pod vod-
stvom smučarskih učiteljev izpopol-
njevali svoje znanje. Ko so se vlečnice
ustavile, smo sezuli smuči in nadaljeva-
li zabavo na snegu. Nekateri so se
odločili za tek na smučeh, drugi za
snežni nogomet, tretji pa za dričanje z
vrečami s senom. Podali smo se tudi na
zimski pohod in ustvarjali smo v
ustvarjalnih delavnicah. Večeri so bili

posvečeni skupinskemu druženju. Na
pustno soboto smo se oblekli v maske
in se zabavali na pustnem rajanju, imeli
smo kino večer, pa večer družabnih
iger in zaključni večer na pustni torek,
ki smo ga obeležili s predstavitvami
pustnih mask in izborom najboljše
maske. Vreme nam je dobro služilo, v
sredo pa smo se vrnili domov polni
novih doživetij in prepričani, da se na-
slednje leto spet srečamo na Jakcu.

Špela Sedevčič

Društvo ProSti ČaS šmartno

Zimovanje Trije kralji 2012
Društvo Prosti čas je tudi letos razpisalo zimovanje za osnovnošolce. Od 18. do 22.
februarja smo pilili svoje smučarsko znanje in se družili na Pohorju, v prenovljenem
Hotelu Jakec na Treh kraljih. 

V dopoldanskem času so prvi na spo-
red stopili šprinterji, saj je dvorana
premajhna, da bi lahko potekalo več
disciplin hkrati. V popoldanskem
delu pa so na vrsto prišli skoki, tudi
troskok, katerega sem najbolj priča-
koval, saj je to zaključek zimske sezo-
ne. Že na ogrevanju sem se počutil
zelo dobro, spremljalo me je tudi
nekaj prijateljev, kar je za mene zelo
dobra dodatna motivacija. Seveda je

Martin postal državni dvoranski
prvak v troskoku
V soboto 25.2.2012 je v Celju potekalo dvoransko člansko državno prvenstvo v
atletiki.

bilo tudi malo treme, kar je nekaj obi-
čajnega. Ker sta na prvenstvo prišla
tudi moja dva največja konkurenta
Andrej Batagelj in Jure Šivic sem
vedel, da bo tekma zelo težka. Noben
pa ni vedel kako je kdo pripravljen,
saj se na letošnjih tekmah še nismo
srečali. Pa se je začelo, v prvi seriji se
mi je skok nekoliko ponesrečil in sem
pristal pri 14.71m, toda že v drugi se-
riji popravil daljavo skoka na 15.29m,
kar me je zelo razveselilo, saj je bil to
letos moj najdaljši skok v dvorani. S

tem sem prevzel tudi vodstvo. Andrej
Batagelj se mi je v 3 seriji približal, saj
je skočil 15.21m. Toda v naslednjih 3
skokih ni več popravil rezultata, tako
da sem po njegovem 6 skoku že
vedel, da sem osvojil dvoransko
prvenstvo, zato sem v zadnji skok
odšel čisto sproščeno ter skočil še dlje
(izmerjeno 15.45m), vendar je sodnik
pokazal rdečo zastavico.
In s tem se zaključuje uspešna zimska
sezona s 4 zmagami na mitingih in
zmago na državnem dvoranskem
prvenstvu. Sedaj pa sledi pripravljal-
no obdobje do sredine aprila, ko se
začne poletna sezona 2012, katero pa
že komaj čakam, saj so pozimi zelo
težke razmere za treninge, ker v
Sloveniji primanjkuje atletskih infra-
struktur, priprave v toplejših krajih pa
so zelo drage, saj si jih financiramo
sami.

Martin Gradišek

Tekma proti Ormožu - Jaka Keše in klop


