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

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

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

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

od 15. do 31. marca 2013.

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

bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem
otrok v vrtec. 
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ŽUPANOV KOTIČEK

Je bela cesta
splužena

Dogodek Datum Ura Lokacija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU MARCU2013KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU MARCU 2013

Sonce postaja močnejše, kar je zelo
pomembno pri spomladanskih opra-
vilih. Kar nekako naveličano pričaku-
jemo, da se zima poslovi. Dovolj je
bilo že porabljene kurjave, dovolj pre-
dolgih noči in daljšanje dneva nam
veliko pomeni. Letošnja dva zimska
meseca sta imela še enkrat manj
sonca kot prejšnje leto. Turobni dnevi
z meglo slabo vplivajo na razpolože-
nje, zato se toliko bolj veselimo pri-
hajajoče pomladi. Zimska služba v
naši občini deluje, plužimo vsem, tudi
tistim, ki do tega niso upravičeni.
Slabe volje je bilo kar nekaj, naša po-
jasnila občanom, da vseh cest in do-
vozov ne moremo plužiti z občinskim
denarjem, pa niso bila uspešna.
Upam, da se bomo za naslednjo zim-
sko sezono bolje dogovorili v želji, da
nam kakšen evro ostane tudi za ob-
novo cest, ki so je že nujno potrebne.
Največ intervencij zimske službe so
zahtevali občani, ki so v pokoju.
Nekatere izmed njih sem tudi vpra-
šal, zakaj morajo prav v teh sneženih
razmerah na cesto, odgovor pa je bil
zmeraj tudi izgovor. Pa naj bo, sem si
mislil, da vam bo le zdravje še dolgo
služilo. Bolj tolerantni so bili zaposle-
ni občani. Postavlja se mi vprašanje,
ali je bilo drugje veliko slabše spluže-
no kot doma ali pa ljudi, ki hodijo v
službo, ni veliko. Včasih težave zau-
pam svojim bližnjim, pa mi odgovori-
jo, da bi bilo brez njih zelo dolgoča-
sno. Zaradi tega lažje razumem tudi
vse vas in vas pozdravljam. 

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 2013 / 2014

VPIS
PREDŠOLSKIH OTROK

V VRTEC CICIBAN
za leto 2013 / 2014

PRIBLIŽEVANJA: Marcos Fink, operni pevec PONEDELJEK 11.3. 19. Kulturni center Litija

Ura pravljic PONEDELJEK 11. 3. 18. Knjižnica Vače

DELAVNICA »Ohranjanje duševnega zdravja« TOREK 12. 3. 16. Knjižnica Litija

Literarni večer: Veno Taufer, ob 80-letnici rojstva TOREK 12. 3. 19. Knjižnica Litija

Podjetništvo v Srcu – Trženje produktov, oblikovanje kampanij SREDA 13.3. 18. – 21. MC Litija

in skrb za potrošnika.

Literarna skupina se predstavi ČETRTEK 14.3. 17. Kulturni center Litija

(razstava rokopisov in prireditev ob prazniku žena) – DU Litija

Ura pravljic ČETRTEK 14. 3. 18. Knjižnica Šmartno

Možnosti prostovoljnega dela (v tujini) – Zavod Voluntariat ČETRTEK 14.3. 18. MC Litija

Letni občni zbor članov MDI Litija - Šmartno PETEK 15. 3. 17. Gostilna Kovač, Litija

10. let delovanja Društva za podeželje LAZ SOBOTA 16.3. 18. Kulturni dom Šmartno

Delavnica Youtube za nevladne organizacije in neformalne skupine TOREK 19.3. 18. MC Litija

Potopis: Borut Vukovič, Romunija TOREK 19. 3. 19. Knjižnica Litija

Pevska gimnazijada (koncert gimnazijskih zborov) SREDA 20. 3. 18. Dvorana Gimnazije Litija 

Podjetništvo v Srcu – Socialna omrežja SREDA 20.3. 18. – 21. MC Litija

v poslovnem svetu in direktni marketing

Primavera! Mednarodni prvi dan pomladi ČETRTEK 21.3. 15. – 19. Park Stavbe

U3 – Kulturna dediščina Občine Litija – 2.del ČETRTEK 21.3. 18. Kulturni center Litija

Prireditev ob Dnevu žena in Materinskem dnevu PETEK 22.3. 18.30 Dvorana na Polšniku 

Pozdrav pomladi – koncert GŠ Litija – Šmartno PETEK 22.3. 18.30 Kulturni center Litija

Klubska scena – večer poezije ob glasbi PETEK 22.3. 20. MC Litija

Otroška matineja: Čudežni pralni stroj – Gledališče Ku-Kuc SOBOTA 23.3. 10. Kulturni center Litija

Voden ogledu po Gozdni učni poti Svibno SOBOTA 23.3. 12. Zbor pred MC Litija

Celovečerna prireditev: Ljubezen je bila, ljubezen še bo SOBOTA 23.3 19. Kulturni dom Šmartno

KUD Folklorna skupina Javorje

Animateka po animateki – KUD ART Litija SOBOTA 23.3. 19. Kulturni center Litija

Prireditev za dan žena in materinski dan NEDELJA 24.3. 16. Ribče

Obisk članov društva diabetikov  v Domu Tisje PONEDELJEK 25.3. 16.30 Dom Tisje

s kulturnim programom pevcev Mlade Lipe

Možnosti mladinskih usposabljanj v tujini, predstavitev PONEDELJEK 25.3. 18. MC Litija

Ura pravljic TOREK 26. 3. 18. Knjižnica Litija

»O tapkanju« oz. EFT, tehnika doseganja čustvene svobode za telebane, TOREK 26.3. 19. Knjižnica Litija

predstavitev knjige in predavanje Pike Rajnar

Predavanje: Sladkorna bolezen, zlo 21. stoletja SREDA 27.3. 15. Društvo diabetikov

Gledališka premiera Teatra 16: Luka se ženi SREDA 27.3. 19.30 Dvorana Gimnazije Litija 

Podjetništvo v Srcu – Podjetniško omizje SREDA 27.3. 18. – 21. MC Litija

Ura pravljic ČETRTEK 28.3. 16. Knjižnica Gabrovka

Ura pravljic ČETRTEK 28.3. 18. Knjižnica Šmartno

160-letnica rojstva Vincenta van Gogha, ČETRTEK 28.3. 19. Knjižnica Šmartno

razstava van Goghovih reprodukcij, avtor Franci Savšek

Spoštovane občanke in občani, drage
sovaščanke in sovaščani. Ko narava
raste, ko oživlja, ko se gozdovi olistijo
in rodovitna zemlja ogreje toliko, da
lahko sprejme vsakršna semena, ta-
krat človek začuti življenje s silovito
močjo in se vanj požene z vsemi sila-
mi. Vse slavi bujno zelenje. Tudi mlaj.
Ta je bil v svoji začetni dobi tako ali
tako le zelena vejica ali večja veja, ki
so jo v tistih časih postavljali na dvo-
rišča in pred hiše, v katerih so živela
mlada in lepa dekleta. V začetku je
bilo takšno izkazovanje privilegij pre-
možnejših, saj do pred stoletja in pol
navadni ljudje tako ali tako niso imeli
pravice do lesa, razen suhljadi in kur-
jave. Da pa ne bi bilo prevelikih ra-
zlik, je mladenka, ki na prvi maj zju-
traj ni imela zelene veje pod svojim
oknom, lahko še vedno nabrala prvo-
majsko jutranjo roso in si z njo umila
obraz, da bi ostala lepa za naslednja
leta. V spomin na krvavo zadušeno

Zavrstniški mlaj
Mlaja se ne postavlja samo za prvi maj, vendar se ga tradicionalno največkrat postavi tedaj.
Mlaj označuje slovesnost ter posebnost dneva in časa. 

delavsko zahtevo, da je osem ur dela
na dan več kot dovolj za požrtne ka-
pitaliste, pa je prvi maj postal 1889.
leta po sklepu II. internacionale praz-
nik dela in delavskega razreda, posle-
dično pa sta prvomajski mlaj in rdeči
nagelj postala simbola dela in delav-
stva. Tako se za mlaj poišče najbolj
vitko in čim višjo smreko iz bližnjih
gozdov ter se jo pred postavljanjem
oklesti, obeli in le na vrhu ohrani
krošnjo vejic. Pod krošnjo se obesi ze-
leni venec, ki ga spletejo vaščanke in
je bil v preteklosti trofeja plezalcev na
mlaje. Izkušeni plezalci se plezanja
nikoli niso lotili med prvimi. Počakali
so, da so se zaletavi mladci nekajkrat
zasopli na spodnjem delu mlaja in
tako z njega obrisali mastnost lesa in
deblo že skoraj osušili. Mnogi so se
plezanja lotili z velikimi krpami, da so
pred seboj brisali mastno površino, a
to jih je dodatno utrudilo tako, da
marsikdo v silnem navdušenju nad
preplezanimi prvimi metri odstopi in
prepusti prostor drugemu. Pravica
plezanja je bila namreč natančno do-
ločena: dokler si na deblu in se ne do-
tikaš tal, te ne sme nihče poditi. Ko
pa zdrsneš, je na vrsti drugi in tako
naprej. Če si kaj moči še ohranil, si se
lahko spet postavil v vrsto. Ob večini
gasilskih domov stojijo mlaji in nade-
jam se, da bo letos ponovno stal tudi v
Zavrstniku; slikovite slovenske vasice
bodo tako poleg obveznega visokega
zvonika v majniku dobile še vitko
konkurenco mlaj. 
V Zavrstniku zvonika ni, pa naj vsaj
mlaj spet stoji.

Bogomir Bučar

Zagriški fantje na Primskovem
Kot vsako leto, smo tudi letos prišli med svoje zveste poslušalce na Primskovo Zagriški
fantje, KUD Marije Kmetove iz Šentlovrenca.

Letos smo  nastop obeležili v sklopu 20-letnice  aktivnega delovanja. Ker po-
znamo svojo zvesto publiko, se za  udeležbo nismo bali. Moramo priznati, da
smo se to pot zbrali najbolj vroči ljubitelji Slovenske pesmi ter skečev, ki so dod-
obra nasmejali prisotne. Sneg je padal kot za stavo. Praktično v nemogočih po-
gojih je organizator poskrbel za nemoten potek prireditve. Tako ni bilo nobene
prepreke za prijetno vzdušje. Na Primskovem je še košček pravega medgenera-
cijskega sodelovanja. Če kje, znajo tu  stopiti skupaj mladi in stari ter si v teh
težkih časih ustvariti vsaj kako urico veselega razpoloženja. Fantje se z dramsko
skupino Prima vox, pod vodstvom Rahele Sinigoj, čutimo kot pobrateni. Naša
želja je, da se sodelovanje z njimi samo še poglablja. Zagriški fantje skupaj z vo-
diteljem  Borutom Severjem, ki je prireditev povezoval, se iskreno zahvaljujemo
vsem in vsakemu posebej, ki so na kakršen koli način pripomogli, da je priredi-
tev potekala v tako prisrčnem vzdušju. 

Z velikim ponosom pa smo spremljali tudi letošnje Prešernove nagrade. Med
prvimi je letošnjo nagrado  prejel baritonist Darko Vidic, v januarju so mu pode-
lili študentsko Prešernovo nagrado, po sklepu komisije za umetniško dejavnost
Akademije za glasbo. Med prejemniki nagrad Prešernovega sklada pa sta prav
tako domoznanski osebi: baritonist Jože Vidic iz Šmartnega ter  pisatelj, scena-
rist, igralec, režiser, Metod Pevec. Slednji je bil gost projekta Rastem s knjigo za
sedmošolce in gimnazijce, ker njegovi stari starši in starši izvirajo iz Liberge, Jože
Vidic pa svoj umetniški dar rad deli tudi s svojimi sokrajani.V Knjižnici Litija se
veselimo z nagrajenci, jim čestitamo za nagrade in želimo še veliko ustvarjalne-
ga nemira. 

Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič

Prešernovi nagrajenci
Z velikim ponosom pa smo spremljali tudi letošnje Prešernove nagrade. Med prvimi je letoš-
njo nagrado prejel baritonist Darko Vidic, v januarju so mu podelili študentsko Prešernovo
nagrado, po sklepu komisije za umetniško dejavnost Akademije za glasbo.

Foto: M.J.
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Občina Šmartno pri Litiji

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo
RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa
gospodinjstva v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel
Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija
Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Naklada: 1700 izvodov 
Avtorji člankov v tekočem izvodu Mg: Občinska uprava občine Šmartno
pri Litiji: Karmen Sadar, Andreja leskovšek, Peter Lovšin, Aleš Kerže.
OŠ Šmartno: Vanja Adamlje. VVZ Ciciban: Alenka smuk Dušak, Alenka
Zupančič. Glasbena šola Litija - Šmartno: Janja Galičič, Polonca Demšar.
Knjižnica Litija - Šmartno: Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič.  OZRK: Dani
Sveršina. JZK Litija: Mateja Sladič Vozelj. Zavodi in društva: Boris Žužek,
Bogomir Bučar, Katarina Možina, Marinka Vidgaj, Minka Savšek, Katarina
Kragelj, Minka Savšek, Andreja Kastelic, Rudolfa Pogačar, Bajc Mojca, Tina
Cirar, Joža Ocepek, Dunja Gorišek, Tjaša Cvetkovič, Petra Firm, Anka Kolenc,
Miha Novak. Šport: Janja Repina, Borut Vukovič, Aleš Hauptman.

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 2013 (Ur. l RS, št.

106/12), 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. 117/04, 44/06) in Letnega

programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 15/13)

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa

v občini Šmartno pri Litiji v letu 2013

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 2013. 

4.Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo 
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 načrtovanih 
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 dokumenta- 
cijo, 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 52.000 EUR.

7.Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno 
pri Litiji do 12.4.2013.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis 
Šport 2013«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:

- oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljene,
- nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku 

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

8.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 programov na področju 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.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-003/2013
Datum: 25.2.2013

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Javno podjetje
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA d.o.o. Litija, Ponoviška c. 15

OBVESTILO
KSP Litija d.o.o. kot upravljavec vodovodnih sistemov Kostrevnica-Obla Gorica, Gradiške Laze-Spodnja

Jablanica, Grilovec-Podroje, Račica-Velika Štanga, Leskovica-Vrata, obvešča uporabnike pitne vode,
da v nujnih primerih odkritih napak in okvar na vodovodnem sistemu

ali hišnem vodovodnem priključku, pokličete dežurno službo

na telefonsko številko:  041 349 181 - DEŽURNI VODOVOD KSP Litija d.o.o.

Stanje vodomera - porabe vode nam lahko tudi sporočate ob koncu tekočega meseca
na telefonsko številko: Obračun KSP Litija d.o.o.:, Tel: 01 890 00 28 ali Epošta: stevci@ksp-litija.si 

V sklopu dnevnega reda so svetniki
med drugim brez posebne razprave
obravnavali in sprejeli Odlok o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Šmartno sever – 3. del v
drugem branju, Odlok o ureditvi na-
selja Razbore in meje med občinama
Šmartno pri Litiji in Trebnje v dru-
gem branju ter Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero ko-
munalnega prispevka za območje ure-
janja OPPN Šmartno sever – 3. del v
prvem branju. Nekaj več razprave je
bilo namenjene predlogu Pravilnika o
višini in načinu določanja plač oziro-

ma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delov-
nih teles občinskega sveta in drugih
organov Občine Šmartno pri Litiji
ter o povračilih stroškov, ki je stroške
sejnin zniževal za 50%. Predlog
Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo,
turizem in finance je bilo znižanje za
25%, svetniki pa so izglasovali umik
predloga župana, saj po njihovem
mnenju njegov predlog ni usklajen s
predlogom Nadzornega odbora, ki
zahteva nekatere nagrade za udeležbo
na seji občinskega sveta. Občinska
uprava bo pripravila nov predlog pra-

Pričetek tega prostorskega akta sega v
leto 2006. V zadnjih sedmih letih je
država preizkušala različne zakonske
pristope na področju prostorskega na-
črtovanja. Vsakič, ko se je napovedo-
vala racionalizacija in pospešitev po-
stopkov se je zapletlo, saj tovrstni po-
stopki niso bili nikjer preizkušeni.
Občani, podjetja so bili le deležniki v
tem procesu, ki so vsakokrat prišli na
občino in spraševali le eno: »Ali je
prostorski akt že sprejet?« Izvedbeni
del občinskega prostorskega načrta
Občine Šmartno pri Litiji bo končno
sprejet predvidoma sredi marca letoš-
njega leta.  Občina oziroma občani
dobimo dokument, ki bo nadomestil
prostorske akte iz daljnega leta 1986.
Prav tako se s prostorskim načrtom
nadomeščajo izvedbeni prostorski
akti iz leta 2004, ki so bili podlaga za
izdajo gradbenih dovoljenj in druge
posege v prostor. Izdelava in postopek

sta bili zares dolgotrajna. Pri spreje-
manju je sodelovalo preko 30 ministr-
stev, zavodov, inštitutov, ki jim zakoni
omogočajo da podajo usmeritve, zah-
teve pri vsebinskem delu prostorskega
akta. Mnogokrat so si bili tudi kon-
tradiktorni, tako da je morala občina
usklajevati navzkrižne interese držav-
nih nosilcev urejanja prostora.
Področje urejanja prostora na občin-
ski ravni strateško in izvedbeno po-
krivata dva medsebojno ločena doku-
menta vendar vsebinsko dopolnjujoča
in usklajena odloka. Strateški del
predstavlja Odlok o strategiji prostor-
skega razvoja Občine Šmartno pri
Litiji in govori o ciljih prostorskega
razvoja, drugi prostorski akt, ki se ga
sedaj sprejema, je Odlok o izvedbe-
nem delu občinskega prostorskega
načrta občine Šmartno pri Litiji in
konkretizira cilje in usmeritve prvega
odloka. Cilji so zapisani dolgoročno,

Zadovoljstvo občanov je s tem precej
večje, predstavlja pa to veliko, v letoš-
njem letu nepremostljivo oviro v ob-
činskemu proračunu. V kolikor se bo
sneženje nadaljevalo, bo strošek zim-
ske službe dosegel 10% odhodkov
proračuna. V situaciji, ko občino čaka
več velikih investicijskih projektov
(obvoznica, čistilna naprava, v prime-
ru uspeha na razpisu energetska sana-
cija osnovne šole,…) in poleg izredno
visokih tekočih stroškov, je tako stanje
nevzdržno in ga bo potrebno že pri-
hodnjo zimo korenito spremeniti.
Kako organizirati zimsko službo? Naj

se koncesionarju naroči pluženje le
kategoriziranih cest? Naj se naroči
pluženje do vseh hiš in z upanjem  po
mili zimi izpeljati službo? Kako bo na
zimsko službo, če uporabimo prvi pri-
mer, gledala množica ljudi, ki bodo
odrezani od sveta, ker jih kategoriza-
cija ni zajela.  Občinski svet je na svoji
seji sprejel sklep o sofinanciranju plu-
ženja nekategoriziranih občinskih
cest in zasebnih dovozov, do ½ stro-
škov po predhodni sklenitvi tripartit-
ne pogodbe. Stvar bi bila sprejemljiva,
če bi bile nekategorizirane ceste vsaj
približno primerljive. Kako razložiti

Poročilo s 17. seje Občinskega sveta
Občinski svetniki so se 31. januarja 2013, zbrali na svoji 17. redni seji Očinskega sveta
občine Šmartno pri Litiji

vilnika. Svetniki so sprejeli še Letni
program športa Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2013, ki je podlaga za
objavo javnega razsipa za sofinancira-
nje delovanja izvajalcev športnih pro-
gramov v občini ter Posamični pro-
gram razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem. V okviru kadrovskih zadev so
svetniki potrdili Joži Vovk za direktori-
co JZ Bogenšperk in Katarino Kragelj
za predstavnico ustanovitelja v svet JZ
splošne knjižnice Knjižnica Litija.
Poročilo o delovanju Nadzornega od-
bora Občine Šmartno pri Litiji v letu
2012 je podal predsednik odbora, Jože
Perme. Nadzorni odbor je ugotovil,
da je bilo poslovanje Občine Šmartno
pri Litiji namensko, smotrno, racio-
nalno in gospodarno, nezakonitosti
pa niso bile ugotovljene.

Karmen Sadar

Zimska služba
Letošnja zima je bila za razliko od predhodnih precej bela.  Poleg kategoriziranih občinskih
cest je Občina naročala pluženje tudi  večjemu številu občanov, ki živijo ob nekategoriziranih
občinskih cestah, ali cestah, ki so to le v naravi – zemljiškoknjižno pa so neurejene.

občanu, ki do svojega doma pride po
nekategorizirani cesti v dolžini 4 km
(dejanski primer v občini). Ali se
lahko sklicuje na neenakopravno
obravnavo? Kako določiti plačnika
sofinanciranja, kjer v dveh stanovanj-
skih hišah živita družini, od katerih bi
si ena želela pluženja in bi bila pripra-
vljena sofinancirat, druga pa si tega
ne želi? V letošnjem letu bomo poiz-
kusili reorganizirati zimsko službo.
Predloge bomo objavili v prihodnjih
številkah Martinovega glasu in na
spletni strani občine. Ker se nam v
primeru zimske službe (enako velja
za vzdrževanje občinskih cest) poja-
vlja več vprašanj kot odgovorov, pred-
lagamo občanom, da se z odzivi
vključijo v reševanje problematike na
tem področju. 

Aleš Krže

Izvedbeni del občinskega
prostorskega načrta občine
Napisati povzetek o izvedbenem prostorskem načrtu občine, ki ima v besedilnem delu preko
120 strani odloka in še enkrat toliko prilog, strokovnih podlag in obrazložitev je še težja na-
loga, kot pa spremljati, ter izdelovati takšen dokument.

zato ni samoumevno, da so prikazani
oziroma opisani tudi v izvedbenem
delu. Vsekakor pa so okoljsko prever-
jeni, saj je sočasno z izdelavo izvedbe-
nega dela občinskega prostorskega
načrta potekal postopek celovite pre-
soje vplivov na okolje. Končni rezul-
tat vsakega prostorskega akta je, da so
cilji prostorskega razvoja občine iz-
vedljivi ter varstveni režimi za vsake-
ga investitorja predhodno preverjeni.
Tako o izvedbenem delu občinskega
prostorskega načrta ne govorimo kot
o »razvojnem dokumentu«, ampak o
uravnoteženemu dokumentu, kjer so
jasno zapisana pravila poseganja v
prostor.
In ne nazadnje: prostorska akta obči-
ne Šmartno pri Litiji, tako strateški
kot izvedbeni akt, nista statična pro-
storska akta. Vsekakor bosta morala
oba bolj pogosto odgovarjati na raz-
vojne potrebe akterjev v prostoru,
predvsem izvedbeni akt. Zato je treba
razumeti prostorske akte kot zgodbo
o prostoru na območju občine Šmart-
no pri Litiji, ki se nenehno zapisuje in
dopolnjuje. 

Peter Lovšin
spec. arh. urb., univ. dipl. inž. arh.

in Andreja Leskovšek

e-mail: martinov.glas@siol.com

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

lahko pišete in pošiljate vaše prispevke za tekoče izvode Mg.
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Sprememba obračuna komunalnih
storitev
Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je s 1.1.2013 na podlagi Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva oko-
lja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012), spremenjen način obračunavanja  komu-
nalnih storitev.

Cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 63/2009 z dne 7.8.2009), uveljavljene pa na podlagi 31. člena Uredba
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012).
Uporabniki so v začetku meseca februarja 2013 prejeli račune za komunalne
storitve za mesec januar 2013 s spremenjenimi postavkami na računu. 
Pomembna sprememba je uveljavitev omrežnine za infrastrukturo za vse ko-
munalne storitve. Večina omrežnine je namenjena lastniku infrastrukture za
obnovo le te. Omrežnina za infrastrukturo oskrbe s pitno vodo in omrežnina za
infrastrukturo odvajanja odpadnih voda je odvisna od dimenzije vodovodnega
priključka (vodomera) in je fiksna postavka na računu (cena omrežnine je enaka
za tistega, ki porabi 1 m3 vode in tistega, ki porabi 20 m3 vode, če imata enako
dimenzijo vodovodnega priključka). 
Cena storitve oskrbe s pitno vodo (vodarina) se je povečala za 0,0057 EUR/m3
brez DDV, cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode (kanalščina) se je
povečala za 0,0131 EUR/m3 brez DDV.
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki je razdeljena na dve javni službi in sicer
na zbiranje in prevoz vseh komunalnih odpadkov (izvajalec KSP Litija d.o.o.)
ter odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
(izvajalec upravljavec deponije Komunalno podjetje Logatec d.o.o.). Cene zbi-
ranja in odvoza komunalnih odpadkov so oblikovane na kg vseh zbranih od-
padkov (tudi ločenih frakcij) in jih uporabnikom zaračunamo glede na povpre-
čno količino zbranih odpadkov na osebo. Strošek odlaganja je odvisen od koli-
čine odloženih odpadkov na deponijo in cene odlaganja, ki jo oblikuje upravlja-
vec deponije (Komunalno podjetje Logatec d.o.o.). Uporabnikom bomo strošek
odlaganja zaračunavali glede na povprečno količino odloženih odpadkov na
osebo. Strošek ravnanja s komunalnimi odpadki se poveča od 0,50 EUR do
0,70 EUR na osebo brez DDV, odvisno od količin komunalnih odpadkov
(zbranih in odloženih). Storitev zbiranja in prevoza bioloških odpadkov bo
uporabnikom zaračunana ločeno glede na povprečno količino zbranih bioloških
odpadkov.
Cenik komunalnih storitev je javno objavljen na spletni strani javnega podjetja
www.ksp-litija.si in na oglasni deski na sedežu javnega podjetja. 

Vaše javno podjetje KSP Litija d.o.o.

MEDOBČINKO DRUŠTVO IVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Skrb za ohranjanje zdravja
Živimo v času, ko se zaradi hitrega tempa življenja pogosto počutimo utrujeni, brez prave
volje, smo polni nenehnih skrbi in pod vplivom raznih pritiskov. Ti pogosto vodijo do nastan-
ka posameznih motenj, obolenj in kroničnih bolezni. Najbolj razširjena je danes izgorelost
ter motnje razpoloženja: depresija, psihoze, tesnoba, duševne travme ipd.

V MDI Litija-Šmartno smo v mesecu februarju in marcu pripravili predavanja
in dve delavnici na temo »Ohranjanje duševnega zdravja«. Predavanja in delav-
nice so bila namenjena informiranju o pomenu duševnega zdravja ter prepo-
znavanju in obvladovanju posameznih motenj duševnega zdravja. Spoznali smo
kako se soočati s posameznimi motnjami in kje poiskati pomoč, kadar se pojavi-
jo težave. Predavala nam je dr. Breda J. Sobočan, specialistka psihiatrije in dru-
žinska terapevtka, z večletnimi izkušnjami na področju psihiatrije. Predavanji
sta potekali 19. in 28. februarja, prva delavnica pa bo potekala 12. marca, ob
16.uri, v Knjižnici Litija. Dodatne informacije in obvestilo o drugi delavnici
bomo objavili na naši spletni strani ter društveni oglasni deski.

Navedeno soglasje smo rabili za na-
daljevanje že začete gradnje, ker se je
v postopku ugotovilo, da del objekta (
približno 3 do 4 metre), sega v popla-
vno območje reke Save. Objekt, je na-
mreč umeščen na stavbnem zemljiš-
ču, ki ga sestavljata dve parceli in sicer
1348/1, v izmeri 340 m2 in 348/12, v
izmeri 186 m2. Glede na to, da je bilo
ugotovljeno, da je poplavnem območ-
ju manjša od parcel, ki je v naravi celo
na nekoliko višjem nivoju kot večja
parcela, smo menili, da gre za admini-
strativno napako, ki  jo bomo nemu-
doma odpravili. Na to so nas napelje-
vale ugotovitve, da to  zemljišče, gre

za približno  180m2 nikoli ni bilo po-
plavljeno. V resnici je bilo pred leti
zalito z meteornimi vodami zaradi
neurejenih odtočnih kanalov. V pro-
jektu novogradnje doma je zajeta tudi
sanacija teh voda. V oktobru 2010
smo prvič o tem obvestili izvedence
za to področje (Inženiring za vode).
Od tedaj pa do pridobitve opisanega
soglasja sta minili več kot dve leti.
Dve leti dopovedovanj in dokazovanj,
da je problem administrativne in ne
vsebinske narave. Poleg treh izdelanih
izvedenskih študij in pisnih poročil
ter obrazložitev je bilo v tem času tudi
nešteto osebnih obiskov na Agenciji

Dolga leta je bil njen vodja in vlečni konj neumorni Nebojša Milinković-Nele.
V sekciji so sodelovali invalidi, ljubitelji te miselne igre. Najboljši, običajno štir-
je, so se udeleževali tekmovanj , ki jih je pripravljala Zveza delovnih invalidov
Slovenije in Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. Z od-
selitvijo g. Milinkovića iz Litije je nastala vrzel pri organizaciji in vodenju sekci-
je. Res je, da se g. Milinković še naprej trudi in pomaga sekciji in Društvu s po-
močjo elektronskih medijev in telefonov, vendar se kljub vsej vnemi (se je)  nje-
gova fizična odsotnost pozna (la) pri razvoju te dejavnosti. Omeniti velja, da je
Društvo zadnjih 10 let ohranjalo tudi del delovanja in tradicijo Šahovskega
kluba Litija. Vsako leto je organiziralo  tradicionalni Božično – Novoletni tur-
nir odprtega tipa. Na njem so sodelovali tako invalidi kot zdravi udeleženci.
Številno udeležbo na turnirjih (lanski je bil že 31.) so  pogosto popestrili  tudi
udeleženci iz sosednjih držav. Pri iskanju pomoči za delovanje tega področja
Društva smo morda imeli srečno roko, saj nam  je v  pomoč in sodelovanje pri-
stopil g. Franci Prettner , ki je pred desetletji že vodil šahovski klub v Litiji. Na
prvem srečanju smo se pogovarjali o šahu v Društvu in v Litiji. Izmenjali smo
nekaj zamisli in se dogovorili, da bomo načrte za bodoče skrbno pretehtali ter
postopoma uresničevali. Bajc Mojca in Cirar Tina

Zelena luč za nadaljevanje gradnje
doma invalidov
Koncem decembra lanskega leta smo v Društvu prejeli vodno soglasje  Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje. Ta dokument nam omogoča nadaljevanje začete gradnje novega doma invali-
dov, seveda v skladu z Zakonom o graditvi objektov. 

Pomagal nam bo Franci Prettner
Med sedem delujočih športno rekreativnih sekcij pri Društvu invalidov sodi tudi šahovska
sekcija.

Vabimo vas na
REDNI ZBOR ČLANOV

Medobčinskega društva invalidov
občin Litija in Šmartno pri Litiji,

ki bo v petek, 15.3.2013, ob 17. uri,
v gostišču Kovač v Litiji.

RS za okolje, ki sodi pod pristojno
Ministrstvo, ki je primer obravnavalo.
V razrešitev zapleta sta se z vso
vnemo vključila predvsem projektant
ing. Andrej Poglajen in Župan g.
Franci Rokavec. Po pridobitvi opisa-
nega soglasja smo takoj nadaljevali z
uskladitvijo projektne dokumentacije
s soglasjem in dejanskim stanjem že
izvršenih del. Sedaj je pomembno, da
bomo v tem letu zagotovili pogoje za
nadaljevanje gradnje.

Predsednik IO: Miro Vidic
Projekt se izvaja v okviru LAS Srce
Slovenije oz. projekt sofinancira Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja.

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Napoved dejavnosti društva

10. PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO: Skupaj z Medobčinskim društvom inva-
lidov organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo med 16.
in 17. uro. Cena je 2 EUR na udeleženca.
DOHODNINA: Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, katere-
mu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohod-
nino, 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% do-
hodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim dru-
žinskim članom ali prijateljem. Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 
PLAČILO ČLANARIN: Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste
pporavnali članarine za leto 2012 , zato vas prosimo, da to poravnate v najkraj-
šem možnem času. Članarina za leto 2013 znaša 12 EUR. V kolikor ste članari-
no že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo. 
NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE: po znižani društveni ceni . Pri prvem naročilu pri-
nesite aparat s seboj!  Zaradi kvote, ki jo moramo imeti pri naročilu bomo naro-
čali merilnike in lističe: april naročilo do 10.4.2013, prevzem v sredo 17.4.2013
OBVESTILA: Za nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite mo-
rebitne spremembe vaših podatkov (npr. menjava naslova…). Prav tako pa pro-
simo vse, ki imate elektronsko pošto (e – mail), da nam jo sporočite, da vam
bomo lahko obvestila pošiljali elektronsko. 
BREZPLAČNA ZAMENJAVA  MERILNIKOV: Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki so stari
ali  v okvari, katerekoli znamke, jih lahko prinesete v društvo in vam jih bomo
BREZPLAČNO zamenjali  z  novimi  merilniki.  Naročamo aparate za merje-
nje krvnega tlaka: OMRON (aparati so kvalitetni in enostavni za uporabo, pri-
kažejo tudi neenakomeren srčni utrip)
URADNE URE DRUŠTVA DIABETIKOV : Ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure. V torek in
četrtek ni uradnih ur  – razen naročil za lističe. DD Litija in Šmartno

OBISK V DOMU TISJE: Obisk starejših občanov v Domu Tisje bo v ponedeljek, 25.3.
ob 16.30 uri kratkim kulturnim programom, ki ga bomo pripravili skupaj s
pevci Mlade Lipe. Pridružite se nam in obiščite svoje sorodnike, prijatelje in
znance in jim polepšajte popoldan.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA: V društvu bo merjenje v
sredo, 3.4. od 8. do 10. ure. Merjenje sladkorja v pisarni Društva upokojencev v
Šmartnem pri Litiji bo v sredo, 20.3. od 8. do 9. ure.
KOPANJE V LAŠKEM: Prodaja  3 – urnih kart ( med tednom ) za popoldansko kopa-
nje v Laškem v starem delu zdravilišča. Cena karte je 7 EUR, vsak član pa jih
lahko kupi 10, do konca tega leta. Avtobusnega prevoza zaradi premajhnega za-
nimanja do nadaljnjega ne bo več. V kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev)
bomo prevoz organizirali v društveni pisarni.
KOPANJE V  DOLENSKIH TOPLICAH: Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob viken-
dih in praznikih v bazenih Lagune Wellness centra Balnea s temperaturo vode
28 stopinj Cezija ali v termalnih vrelcih, tik nad izvirom termalnega vrelca, s
temperaturo vode 36 stopinj Cezija v hotelu Vital. Cena karte je 7.20 EUR,
vsak član pa jih lahko kupi 6, do 30.9.2013. V kolikor bo interes (vsaj 15 udele-
žencev) bomo prevoz organizirali v društveni pisarni.
TELOVADBA: Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani
Litija. 
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 obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!

Seznam pohodov - marec, april: Pohod vodi:
14.3.2013 Jablanica - Gradišče Lojze Hauptman
21.3.2013 Slivna - Štance Božo Čertalič
28.3.2013 Polšnik - Velika Preska - Borovak Ivan Lamovšek
6.4.2013 Jablaniški pohod
11.4.2013 Ljubljana - ZOO - Rožnik Božo Čertalič
18.4.2013 Kopačija - Čatež Ivan Lomovšek
25.4.2013 Po obromkih Gabrovke Lojze Hauptman

Obravnavali in sprejeli smo pravilnik
o dodeljevanju humanitarne pomoči
OZRK Litija , priprave na volilni
zbor članov OZRK Litija, se seznani-
li z rezultati dela OZRK in KORK v
letu 2012, ter programom dela in te-
meljnimi nalogami za leto 2013. Po
posvetu  in kosilu v bližnjem gostišču
smo si  ogledali mesto Piran  in nje-
gove znamenitosti.

OZRK LITIJA

Posvet v Piranu
V  soboto, 26.1.2013, je potekal posvet
predsednikov krajevnih organizacij RK in
članov območnega ter nadzornega odbora
OZRK  Litija. Tokrat smo posvet izvedli  v
prostorih  OZRK Piran.

Predsednica KORK Javorje ga. Slava
Murnc, podpredsednica OZRK Litija
ga. Nada Pintar in sekretarka Danica
Sveršina so obiskale gospo Pintar
Justino. Zakoncema Pintar  je požar
popolnoma uničil stanovanjsko hišo
na Partizanski poti v Litiji. Starejša
hiša, ki je bila v celoti obnovljena, je
bila v požaru popolnoma uničena.
Zagorelo je v pritličnih prostorih
ogenj pa se je hitro razširil v mansard-
ne prostore in ostrešje hiše. Novi dom
sta našla pri hčerki v Vratih nad
Bogenšperkom. Območno združenje
Rdečega križa Litija je zaprosilo za
pomoč iz sklada solidarnosti RKS.

Danica Sveršina

Sončen dan in mrzla burja za spomin,
na posvet OZRK v Piranu.

Materialna
pomoč

Na obisku so ji predstavice  RK Litija
izročile ček  in  materialno pomoč.
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Aktivnosti društva upokojencev
Zgodilo se je … V februarju smo na prvi in tretji ponedeljek izvedli dva
rekreacijska pohoda: prvega v Jazbine in drugega na Bogenšperk, na katerih je
bilo 19 pohodnikov. Dvakrat pa smo obiskali tudi gledališče.  V nedeljo, 3.2.,
smo si v Mariboru ogledali opero »Carmen«, ki sodi med štiri najbolj izvajane
opere na svetu, v četrtek, 14.2., pa smo se poldrugo uro prijetno zabavali v Mali
drami SNG Ljubljana na predstavi »Nežka se moži«. Sekcija Nove korenine
Primskovo pa se je udeležila koncerta Zagriških fantov in skupine Prima vox v
domači osnovni šoli.
Pripravljamo … V marcu vas vabimo v petek, 15.3., na prvi krajši planinski
pohod in izlet; do Vač se bomo zapeljali z avtobusom, nato pa se bomo podali
peš mimo Geossa do cerkve na Zgornji Slivni in se nato po isti poti vrnili na
Vače. V ponedeljek, 18.3. bomo imeli ob 17. uri v šmarskem kulturnem domu
občni zbor; zanj boste prejeli vabilo na dom, skupaj z letnim programom. V
sredo, 20.3., bo v naši društveni pisarni od 8. do 9. ure zjutraj merjenje sladkorja,
krvnega tlaka in holesterola; prispevek za merjenje je 4 E, priti pa morate tešči.
Dva dni pozneje, v petek, 22.3., bomo znova obiskali ljubljansko Opero, kjer si
bomo ogledali »Gorenjskega slavčka«, to je najbolj priljubljeno in spevno slo-
vensko opero, ki je prijetna za uho in pogled. Prvi ponedeljek v aprilu pa bi spet
morali na rekreacijski pohod v okolico. Ker je ta dan praznik (velikonočni pone-
deljek), ga bomo izvedli v torek, 2. 4., z odhodom izpred društvene pisarne ob 8.
uri zjutraj. Sekcija Nove korenine Primskovo se bo udeležila prireditve v doma-
či šoli »Pojdimo v pomlad« in občnega zbora v Šmartnem. Boris Žužek

Skupaj že 60 let
V petek 8. februarja 2013 sta praznovala bi-
serno poroko – 60 let skupnega življenja
Milka in Jože Bajc iz Gradiških Laz.

Oba sta svoje življenje začela v
Jablanici in se kasneje preselila v
Gradiške Laze, kjer sta si ustvarila
dom. V zakonu se jima je rodilo pet
otrok, katere sta s svojo ljubeznijo in
toplim srcem vzgojila v delovne in po-
štene ljudi. V življenju ni bilo vedno z
rožicami poslano, vendar njuna ljube-
zen in zvestoba sta premagala vse te-
žave. Jesen življenja pa jima lepša  tudi
9 vnukov in 8 pravnukov.

Draga Milka, dragi Jože, še veliko
zdravih in srečnih let.

Letni občni zbor DPM LIŠ
Spet je minilo eno leto in člani Društva podeželske mladine Litija in Šmartno smo se zbrali
na rednem letnem občnem zboru v Bistroju Valvazor v petek, 1. februarja 2013. Udeležilo se
ga je 35 članov.

Pridružili so se nam tudi gostje iz DPM Kamnik, DPM Bobri, DPM Moravče,
regijski predstavnik pri Zvezi slovenske podeželske mladine - ZSPM Anton
Jamnik in predstavnica občine Litija ga. Lijana Lovše. Po pozdravnih govorih so
bila podana poročila upravnega in nadzornega odbora ter finančno poročilo o
delu v preteklem letu. Po predstavitvi in sprejetju poročil je predsednik DPM
LIŠ Borut Slapničar predstavil program dela za leto 2013. Na koncu je sledila še
pogostitev in skupno druženje. V prvi polovici leta društvo namerava sodelovati
v pustni povorki v Litiji, se udeležiti 25. Pohoda po nagelj na Limbarsko goro, re-
gijskega in državnega kviza »Mladi in kmetijstvo 2013«, 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 Kravjega bala v
Bohinju in pohoda Od Litije do Čateža. Organizirali bomo tudi strokovno ek-
skurzijo na Dolenjsko ali v Belo Krajino. V decembru se bomo vključevali v bo-
žično-novoletne prireditve občin Litija in Šmartno pri Litiji ter še sami pripravi-
li kakšno skupno druženje. Tekom leta se bodo zvrstile še številne aktivnosti v
okviru ZSPM, v katero je društvo včlanjeno: zimske in poletne športne igre,
skupščina ZSPM, spomladanski in jesenski seminar, posvet predsednikov, okro-
gle mize, ekskurzije,… Vključevali se bomo tudi v aktivnosti lokalnih društev in
preostalih 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 Boruta Slapničarja (031 202 818)
ali pa nam pišite na naš elektronski naslov dpm.lis@gmail.com. Petra Firm

Tamburaški orkester Šmartno, pod vodstvom Helene Vidic,
ob 30-letnem ustvarjanju orkestra,

vabi na 
Tamburaški koncert slovenske popevke

»NE ČAKAJ NA MAJ«

sobota, 6. april 2013, ob 20. uri,
v športni dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji

Posebni glasbeni gostje:
Vlado Poredoš, Samuel Lucas, Darko Vidic,  Maja Triler, Hana Hribar in drugi.

Prireditev bo povezoval igralec Janez Škof. 

Prisrčno vabljeni!

KUD Folklorna skupina Javorje,
vabi na celovečerno prireditev

“Ljubezen je bila,
ljubezen še bo”

V soboto, 23. 3. 2013, ob 19 uri,
Kulturni dom Šmartno

Prireditex popestrili gostje
Žvs Lipa in Fs Stična.

Vstop je prost.

Pred izmere/ ponudba/ izvedba
PVC OKNA in VRATA

Dvižna garažna vrata
Tipska notranja vhodna vrata

bucar.drugi@siol.net
Gsm: 041 770 298

VETERINARSKA
AMBULANTA GABER

Kidričeva 1, 1270 Litija
(stari zdravstveni dom)

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

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

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

www.veterina-gaber.si

BUČAR in drugi d.n.o.

Ob sklepu življenske poti

MARIJE ZAMAN
po domače Tomaževe mame, iz Preske nad kostrevnico 13

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče, sv. maše, molitve in spremstvo na njeni zadnji poti. Še posebna zahvala dr. Benedičiču
in Patronažni službi, predvsem sestri Tini, župniku g. Janezu Kvaterniku in g. Marjanu Lampretu, pevcem,

govorniku in pogrebcem ter vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

03032013

Po hudi bolezni nas je zapustila
draga žena, mami, stara mama

FRANČIŠČA OBREZA
(30.9.1939 - 7.2.2013) iz Zgornje Jablanice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje in sveče. Hvala župniku, g. Janezu Kvaterniku in pomočniku g. Martinu Golobu, za lepo opravljen

obred, g. Franciju Končarju za besede slovesa, pevcem, KSP Litija za opravljen pogreb in vsem ostalim, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala g. Cirilu Oražmu za obiske in tolažilne pogovore v času

njene bolezni. Zahvaljujemo se tudi njeni osebni zdravnici, še posebej Patronažni službi za skrb in prijaznost.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

01032013

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Solza, žalost in bolečina,
vas zbudila ni,

ostala je praznina,
ki hudo boli.Od nas je za vedno odšla

draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA FORTUNA
(19.6.1926 - 7.2.2013)

Roj. Medved, iz Jelše, Šmartno pri Litiji
Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano

cvetje, sveče in sv. maše. Hvala župniku, g. Janezu Kvaterniku, za lepo opravljen obred, pevcem MPZ Polšnik
za zapete pesmi, pogrebcem, g. Sebastjanu Martinčiču za besede slovesa, dr. Agreževi za zdravniško pomoč ter

vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALA

02032013
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PEVSKI KONCERT

Letni koncert MePZ Zvon
Pevske vaje našega zbora so bile v zadnjih mesecih zelo pogoste in delali smo res pridno, vsi,
naša zborovodkinja Marija Celestina, pevci in mladi instrumentalisti, ki so nam pomagali. 

Veseli smo, ker med domačimi poslušalci, kateri obiskujejo naše koncerte, vidi-
mo tudi sosede, prijatelje in znance, ki smo jih povabili. Spoštovanje kulture,
pripravljenost prisluhniti ljudem, ki se trudijo ustvarjati, se najprej prične v
ožjem, domačem krogu in še kako prav se mi zdi, da domače kulturne skupine
podpiramo druga drugo, sodelujemo in pri tem čutimo, kako nas podpirajo tudi
krajani. Hvala še enkrat vsem, ki ste ta prijetni večer delili z nami. Koncert je bil
razdeljen na tri dele. V prvem in zadnjem je svoj program predstavil domači
zbor Zvon, ki ga leto dni vodi zborovodkinja Marija Celestina. Naš program je
bil sestavljen iz pesmi domačih in tujih skladateljev, pri štirih pesmih so nas
spremljali Marko  Lajovic, Matjaž Hostnik, Matej Knez, Martin Tori, Matej  in
Tomaž Celestina. V srednjem delu se nam je predstavil najstarejši pevski zbor v
Sloveniji, moški PZ Lira iz Kamnika, pod vodstvom Andreja Missona. Zbor je
zelo aktiven v domovini in tudi izven meja Slovenije. Predstavili so se nam s slo-
venskimi in s tujimi skladbami. Program sta domiselno, lahkotno in živahno
povezovala Ana Črne in Martin Fele, ki sta  se nam z veseljem pridružila. Naš
zbor ima pred seboj že nove načrte in še kar nekaj nastopov. Spremlja nas misel,
kako prijetno in lepo je deliti pesem z ljudmi, ki jo čutijo v srcu. Pridružite se
nam, veseli vas bomo.

Katarina Kragelj

PUST ŠIROKIH UST V VRTCU

Pustni Živ žav v vrtcu
Pustovanje je eden starejših običajev v slovenskem prostoru. Tudi letos smo se v našem
vrtcu z veseljem lotili priprave  prireditve, ki jo že vrsto let organiziramo skupaj z občino
Šmartno pri Litiji.

Pustno rajanje v maskah je potekalo na pustni torek v popoldanskem času v
Kulturnem domu. Z nami  so se zabavali in sprostili tudi otroci, ki ne obiskuje-
jo vrtca, saj s tem otroci dobijo priložnost, da se vključujejo v različne dejavnosti.
Letošnja animatorka je bila priznana klovnesa Eva Škofič Maurer.  Ob koncu
našega skupnega rajanja smo otroke pogostili s  slastnimi pustnimi krofi in
čajem. Zahvaljujemo se občini Šmartno, ki nam vsako leto pomaga pri organi-
zacije pustovanja.

Alenka Zupančič

Skupina učencev  se je 2. februarja v spremstvu učiteljev udeležila tradicionalne-
ga pokljuškega maratona, ki na tekaške proge in pohodne poti po pokljuški pla-
noti privabi množico udeležencev. Slovenski kulturni praznik smo na šoli poča-
stili s kulturno prireditvijo in plesnim tekmovanjem, na katerem so se pomerili
predstavniki šestih, sedmih, osmih in devetih razredov. Na pustni torek so učenci
prve triade v šolo prišli našemljeni. V pustnem sprevodu so se odpravili v Dom
Tisje, kjer so razveselili prav vse oskrbovance, tudi tiste, ki so priklenjeni na po-
steljo. Pred počitnicami smo na šoli organizirali smučarski sejem na katerem so
lahko otroci in starši izmenjali, kupili  ali prodali rabljeno smučarsko opremo. V
februarju je potekalo na šoli šolsko tekmovanje iz znanja geografije in šolsko tek-
movanje iz znanja kemije za osmošolce in devetošolce. Devetošolka Sara Rozina
je osvojila srebrno priznanje iz znanja angleškega jezika, Ema Vavtar, ravno tako
devetošolka, pa je osvojila srebrno Cankarjevo priznanje. Čestitke obema!

Vanja Adamlje

Februarske novice iz šole

Spoznavali naj bi lokalno kulinariko in poimenovanje lokalnih jedi v domačem
kraju. Navezali smo stike s Centrom za razvoj  Litija. Obiskala nas je ga. Monika
Cvetkov  ter otrokom na preprost in nazoren način predstavila Zgodbo o kruhu.
Izvedeli smo veliko novega, poučnega, zanimivega in tudi posebnega. Začeli smo
pri pokrajini – zemlji in končali pri pekovskih izdelkih ter kulinariki, ki vsebuje
moko. Najpomembnejša ugotovitev: »Brez obdelane zemlje, kmeta, mlinarja in
peka – ni kruha.« Ponosni smo tudi na pohvalo ga. Monike, da so to dopoldne
otroci veliko že pridobljenega znanja osvežili in utrdili. Skupaj z otroki so razi-
skovali tudi starši, stari starši, bratci in sestrice. Nastali so izvirno čudoviti plakati
o žitu (njegovi predelavi ) in običajih ter šegah v pustnem času. Mamljive so bile
videti pustne dobrote na papirju. Kmalu pa je tudi zadišalo. Lokalna pridelovalka
ga. Breda Zaman iz Gradišč pri Litiji se je odzvala povabilu Centra za razvoj
Litija in  Srca Slovenije, da skupaj z otroki ustvari izdelek iz moke. Odločili smo
se za cvrtje mišk. Za vse sestavine in pripomočke  je poskrbela prijazna ga. Breda.
Otroci so presipali, merili, stresali, mešali, primerjali in zapisovali – ja veliko
novih pojmov in povezav so spoznali. Nastale pa so unikatne, dišeče in  okusne
miške z repki. Slikovni in besedilni recept krasi našo igralnico, če bi radi pokusili
tudi sami… Vsem, ki ste pripomogli k uspešni  izvedbi projekta še enkrat hvala.

Alenka Smuk Dušak, dipl.vzg.

Z igro do prvih turističnih korakov
V vrtcu raziskujemo kulturno dediščino.  Pri skupini “Petelinčki” smo se vključili v projekt
Turistične zveze Slovenije – v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec.

Le-tem v današnjem tempu življenja največkrat posvetimo premalo časa.
Družinski nastop je potrditev, da glasba povezuje generacije, bogati vezi in ple-
meniti vrednote. Spoštovani očetje, mamice, strici, tete, ste podoživeli občutke
svojih nastopov iz otroštva? Da vam nastop na odru pomeni poseben trenutek,
izziv, ste izkazali s svojo glasbeno energijo in res uživali v igranju s hčerko, sinom,
nečakinjo. Družinski sestavi bratov, sester, sestričen pa so z raznoliko starostjo od
malih do velikih ob glasbi pričarali še posebno doživetje. Mislim, da med poslu-
šalci nisem bila edina, ki mi je bilo toplo pri srcu in vem, da se je komu tudi oro-
silo oko. Družinski nastop, ki je izzvenel kot veliki koncert v dvorani Kulturnega
centra Litija, je vedno znova poseben dogodek za vse nastopajoče, kot tudi za
učitelje glasbene šole, ki vedno s trudom pripravijo glasbeni program. Hvala
vsem družinskim članom in sorodnikom, ki ste se odzvali povabilu in soobliko-
vali glasbeni večer v skupnem igranju z mladimi glasbeniki. Nasvidenje prihod-
nje leto! »Kdor ima glasbo rad,  v srcu nosi bogat zaklad!« 

Polonca Demšar, prof. glasbe

GLASBENA ŠOLA LITIJA, ŠMARTNO

Družinski nastop
V družinah in sorodstvu stkane vezi so glasbeni večer Družinskega nastopa oblikovale v ču-
dovito glasbeno čipko. »Muziciranje«  je sreča, je veselje. Glasba s svojo iskrenostjo bogati in
v teh trenutkih plete posebna doživetja in spomine.

Učenci Glasbene šole Litija-Šmartno
so se v začetku letošnjega leta s svoji-
mi vrstniki iz drugih glasbenih šol po-
merili na dveh pomembnih tekmova-
njih. V januarju 2013 je Glasbena šola
Avsenik v Begunjah organizirala že 7.
mednarodno tekmovanje harmoni-
karjev za nagrado Avsenik.  Našo šolo
sta v disciplini klavirska harmonika
zastopala dva mlada glasbenika -
Lovro Perme in Gabrijel Voje. Na
tekmovalni nastop ju je pripravil njun
učitelj harmonike Dušan Drobnič,
oba pa sta si priigrala zlato priznanje.
Vsako leto so v mesecu februarju iz-
birna regijska tekmovanja mladih
glasbenikov, na njih se predstavijo
najboljši učenci glasbenih šol iz posa-
meznih slovenskih regij, udeleženci, ki
prejmejo več kot 90 točk in zlato pri-
znanje, pa se uvrstijo na državno tek-
movanje. V letošnjem februarju so
učenci tekmovali v disciplinah: klavir,
flavta, kljunasta flavta, klarinet, oboa,
fagot, saksofon, petje, diatonična har-
monika in komorne skupine s trobili.
Regijska tekmovanja so potekala v
sedmih slovenskih regijah, učenci
Glasbene šole Litija-Šmartno so tek-
movali na 16. regijskem tekmovanju
Okolice Ljubljane in Zasavja. V
Glasbenih šolah Trbovlje in Vrhnika
je nastopilo sedem naših učencev flav-
te in klavirja, pod mentorstvom svojih
profesorjev pa so dosegli naslednje re-
zultate: Janja Končar, flavta 1. b kate-
gorija, zlato priznanje (mentorica
Mira Kranjec, korepetitor Tilen
Bajec), Meta Trdin, flavta 1. c katego-
rija, zlato priznanje (mentorica Mira
Kranjec, korepetitor Tilen Bajec), Eva
Sirk, klavir 1. a kategorija, srebrno pri-
znanje (mentorica Olena Novosel),
Neža Murn, klavir 1. c kategorija, sre-
brno priznanje (mentorica Olena
Novosel), Nadja Strle, klavir 1. c kate-
gorija, srebrno priznanje (mentorica
Brigita Šuler), Gašper Vidic, klavir 1.
c kategorija, zlato priznanje (mentori-
ca Veronika Hauptman) in Nina Baš,
klavir 1. c kategorija, zlato priznanje
(mentorica: Janja Galičič). Naša glas-
bena šola se je tako zelo uspešno ude-
ležila regijskega tekmovanja, saj glede
na število vpisanih učencev in na šte-
vilo zlatih in srebrnih priznanj sodi v
sam kvalitetni vrh v slovenskem pro-
storu. Glede na uspešne uvrstitve na
regijskem tekmovanju bodo v marcu
na 42. tekmovanju mladih glasbeni-
kov Republike Slovenije v Glasbenih
šolah Novo mesto in Brežice tekmo-
vali kar štirje naši mladi glasbeniki,
flavtistki Janja Končar in Meta Trdin
ter pianista Nina Baš in Gašper Vidic.
Vsem učencem in učiteljem, ki so
tako uspešno predstavili Glasbeno
šolo Litija-Šmartno na Avsenikovem
in regijskem tekmovanju, iskreno če-
stitamo, udeležencem državnega tek-
movanja mladih slovenskih glasbeni-
kov pa želimo veliko uspeha.

Janja Galičič,
ravnateljica Glasbene šole

Uspeh naših
mladih
glasbenikov
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MEDNARODNI DAN PRIJATELJSTVA V ZAVEZNIŠTVU NA GEOSS - U

Vranov let v svobodo
Družinsko gledališče Kolenc in Društvo GEOSS si že vrsto let prizadevata za mednarodno širi-
tev projekta, ki ima to željo že v naslovu: Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na
GEOSS-u, Vranov let v svobodo. Z uspehom pri razpisu in s  sredstvi iz programa Evropa za
Državljane bodo k širitvi pripomogle partnerske skupine iz Francije, Anglije, Avstrije, Italije
in Nemčije.

Spominjanje na žrtve 2. svetovne
vojne, da se podobne grozote več ne
bi dogajale, je gotovo  izrednega po-
mena, toda hkrati marsikomu prebuja
tudi čustva, ki ne vzpodbujajo spreje-
manja,  dolgoročnega razumevanja in
sodelovanja. Zato se nam, v
Družinskem gledališču Kolenc, ki
smo ustvarjalci podprojekta
Mednarodni dan prijateljstva v za-
vezništvu na GEOSS-u, Vranov let v
svobodo,  zdi  še posebej pomembno
promoviranje  dejanj,  ki so v teh naj-
težjih časih izstopala po svoji huma-
nosti, srčnosti in človeškem sočutju
med narodi.  Dogodki, ki smo jih po-
stavili kot temelj Mednarodnemu
dnevu prijateljstva v zavezništvu,
Vranov let v svobodo, so se dogajali v
Sloveniji, med drugo svetovno vojno,
ko je 106 vojnim ujetnikom iz
Anglije, Amerike, Avstralije in

Glasbena popestritev otvoritve razstave male Lile

KLUB LITIJSKIH ŠTUDENTOV

Potopis po ZDA
»Ti spoznaš moj način, jaz pa tvojega« (You get to know my way, I get to know your way) se je
imenoval Kliše-jev mednarodni projekt, ki se je odvil lansko leto v mesecu avgustu.

V sklopu projekta, sofinanciranega s strani Študentske organizacije Slovenije
(ŠOS), je pet aktivistov kluba potovalo v Združene države Amerike; njihovo
pot, doživetja in spoznanja pa sta aktivistki Urša Plaskan in Tina Trdin 1. 2.
predstavili na dvournem potopisnem predavanju v prostorih kluba. Glavni cilj
potovanja je bila izmenjava znanj in kulture med dvema narodoma, ki sta si ra-
zlična v kulturnem smislu ter tudi v načinu izobraževanja. Aktivisti so teden dni
preživeli v kampusu Univerze Greensboro v North Carolini, kjer so spoznali
ameriški način življenja in študija ter z gostitelji delili tudi lastne običaje in štu-
dentske izkušnje ter bili, po besedah aktivistov, s strani Univerze zelo toplo
sprejeti. Na enomesečnem potovanju so si ogledali tudi mesta Washington,
Atlantic city, New York, Philadelphia, Charleston, Miami in otok Key West.
Ena aktivistka pa je nekaj dni preživela tudi v »mestu greha« - Las Vegasu.

Francije, večina jih je bila  na kazen-
skem delu v Ožbaltu pri Mariboru,
uspelo pobegniti. Pri pobegu so jim
gotovo odločilno pomagali slovenski
partizani, ki so jih po okupirani deže-
li s svojimi  kurirji in vezisti prepeljali
peš po 250 km dolgi poti, toda pro-
jekt Mednarodni dan prijateljstva v
zavezništvu na GEOSS-u je posve-
čen veličini dejanj takratnega civilne-
ga prebivalstva, ki je v tem pobegu so-
delovalo. Ubežniki tujih narodnosti,
ki so potovali iz Ožbolta do Semiča,
po diagonali so prehodili skoraj vso
Slovenijo,  so namreč povsod dobili
hrano in prenočišče in so varno prišli
na cilj. Takšno ravnanje slovenskega
civilnega prebivalstva, ki so ga takra-
tni okupatorji, če so ga zasledili, kaz-
novali s smrtjo, je gotovo lahko za
vzor in temelj mednarodnega prija-
teljstva, s čimer je naša odločitev o
Mednarodnem dnevu prijateljstva v
zavezništvu na GEOSS-u tudi ute-
meljena. Priprave za uresničitev pro-
jekta so že v polnem teku. V mesecih
od marca do junija bodo potekala sre-
čanja s partnerji iz Avstrije, Nemčije,
Francije, Anglije in Italije, 14. sep-
tembra 2013 pa bomo skupaj z vsemi
partnerji pripravili osrednji dogodek
na GEOSS-u. S projektom načrtuje-
mo, da bi iz primerov dobre prakse
mednarodnega sodelovanja, iz neiz-
mernega poguma, človeškosti, dobro-
te,  sprejemanja in sodelovanja v za-
vezništvu,  iz časov 2. svetovne vojne
(1941-1945) spletli  mednarodno ev-
ropsko prijateljstvo v naš čas.

Za Družinsko gledališče Kolenc:
Miha Novak in Anka Kolenc, prof. 

Popotniki so sicer ameriški način ži-
vljenja doživljali s pomočjo »kavč sur-
fanja« (couch surfing), kar pomeni, da
so predhodno navezali stike z ljudmi
v ciljnih mestih in se domenili za pre-
nočitve v njihovih domovih. Na po-
tovanju so torej spoznali »ameriški
način«, hkrati pa »prek luže« pustili
tudi delček Slovenije. Po besedah po-
topisnih predavateljic, je to bilo doži-
vetje, ki ga priporočajo vsem željnih

spoznavanja različnih kultur, hrane,
izobraževanja in na splošno – življe-
nja. Kljub vznemerljivemu življenju
na poti in novim vtisom, pa so bili ve-
seli vrnitve v rodno Slovenijo, kjer jih
je pričakala neprecenljiva domača
mamina kuha in nov izziv – izgubiti
dodatne kilograme, pridobljene na
potovanju. 

Tjaša Cvetkovič

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Februar, mesec kulture
V četrtek, 7. februarja smo v knjižnici Šmartno pripravili razstavo male LILE, ki je s svojimi
slikami obarvala stene galerije knjižnice.

Pri recitalu smo sodelovali s Kulturno
umetniškim društvom Venčeslav
Taufer iz Dol pri Litiji, ki je recital
organiziral ter s Kulturnim centrom
Litija. Čeprav je bilo poslušalcev
manj kot dvajset, smo bili nastopajoči
hvaležni vsem tistim, ki so na prazni-
čni dan prišli poslušat pesmi
Prešerna, Kosovela, svoje pesmi je
predstavil tudi Goran Mlakar.
Recitatorjem se je pridružila tudi
pesnica Fani Povše in povedala
Prešernovo pesem, Strunam. Morda
bo pesniški recital iz teh skromnih
začetkov postal tradicionalen, kot je
običajno v nekaterih slovenskih me-
stih. Željo za sodelovanje so že izrazi-
le članice literarne skupine pri DU
Litija. V februarju, mesecu kulture pa
so v Knjižnici Litija in Knjižnici
Šmartno potekale pedagoške ure za
vrtce in osnovne šole. Mladinski
knjižničarki, Tatjana Renčelj in
Majda Jurič Sirk sta sprejeli 255
otrok iz vrtcev obeh občin in 28
vzgojiteljic. Na pedagoške ure pa je
prišlo 60 osnovnošolcev obeh občin
in 5 učiteljic. Vsem hvala za obisk in
kmalu nasvidenje. 

Andreja Štuhec in
Aleksandra Mavretič

V četrtek, 7. februarja smo v knjižnici Šmartno pripravili razstavo male LILE,
ki je s svojimi slikami obarvala stene galerije knjižnice. Mentorica učencev in
učenk, ki obiskujejo tečaj risanja in slikanja v Megličevem ateljeju v Šmartnem,
je Maja Šuštaršič, ki je povedala, da so ustvarjali zelo prizadevno in predano. Za
razstavo je pripravila več sklopov ustvarjanja in tako naredila pregled njihovega
dela. Odprtje razstave je popestrilo muziciranje mladih glasbenic iz Šmartnega:
Dore, Jere in Neže Dacar, umetniško snidenje pa je zaključila nadarjena pesnica
Neža Musar, ki je prebrala nekaj svojih izredno zrelih pesmi – med njimi tudi
Svet v maskah, za katero je lani prejela mednarodno priznanje za mlade pesnike
v Devinu pri Trstu. Po zimskih počitnicah bo razstava Male Lile na ogled v avli
občinske stavbe v Litiji.

Mlada pesnica Neža Musar Mentorica mladih likovnikov Maja Šuštaršič

Recital za
kulturni praznik
V petek, 8. februarja, na državni praznik,
pa je knjižnica sodelovala na recitalu pri
kipu čolnarja pred športno dvorano v Litiji.

V sklopu knjižnične dejavnosti bo sodelovala tudi Knjižnica Litija in sicer
bomo predstavili naš projekt Spletni bibliografski leksikon Obrazi Srca
Slovenije, kjer smo zbrali in popisali že blizu 200 oseb, ki so pomembni za ob-
močje Litije in Šmartnega – oz. za Srce Slovenije. Na kulturnem bazarju bomo
predstavili projekt, ki povezuje preteklost s sedanjostjo in tudi s prihodnostjo,
saj se sproti dopolnjuje in osvežuje z novimi podatki o življenju in delu ljudi, ki
ustvarjajo na območju Srca Slovenije in tako krojijo naš kulturni utrip.

Nizozemski slikar se je rodil 30.
marca 1853 leta, umrl pa je 29. julija
1890. Velja za največjega nizozem-
skega slikarja po Rembrandtu. Skupaj
z Gauguinom in Cézannom spada
med največje postimpresioniste.
Zaradi hude živčne razrvanosti je leta
1889 moral oditi v zavod Saint-
Remy. Najverjetneje je trpel za mani-
čno depresijo. Za bolezen in veliko
van Goghovo ustvarjalnost naj bi bila
kriva  sprememba v možganih. V
enem izmed napadov si je odrezal del
levega ušesa in ga podaril prostitutki,
v katero je bil zaljubljen. Leta 1890 si
je v vnovičnem živčnem napadu vzel
življenje.Osrednja figura v njegovem
življenju je bil brat Theo, ki ga je fi-

nančno podpiral. Njuno prijateljstvo
je dokumentirano v številnih pismih,
ki segajo do leta 1872. Enajst let po
smrti so njegove slike razstavili v
Parizu in van Gogh je čez noč postal
slaven, pomemben in zelo iskan.
Njegova doslej najdražja slika se je
leta 1990 prodala za 82,5 milijona
dolarjev. Višjo ceno je dosegel le
Picasso.(vir: wikipedija) Velik ljubitelj
in poznavalec francoskih impresioni-
stov, Franci Savšek nam bo s svojimi
reprodukcijami prenesel del Van
Goghove umetnosti, z razstavo pa
bomo obeležili 160- letnico rojstva
Van Gogha. Otvoritev razstave bo v
Knjižnici Šmartno, v četrtek, 28. 3.,
ob 19. uri. Vabljeni.

Kulturni bazar
Dvanajstega marca bo v Cankarjevem domu tradicionalni Kulturni bazar. Namenjen je
vsem, ki jih zanima kulturno ustvarjanje – poudarek je na vzgoji za kulturo, zato so k udelež-
bi povabljeni predstavniki strokovne javnosti z različnih področij: učitelji, vzgojitelji in
drugi, ki spodbujajo h kulturnemu delovanju. Udeležba je za vse brezplačna, vsebine pa zelo
raznovrstne in večplastne. 

160 letnica rojstva Van Gogha
Konec marca se bomo v Knjižnici Šmartno spomnili na velikega slikarja Vincenta Van Gogha.
Franci Savšek, ki je pred dvema letoma tako uspešno predstavil reprodukcije Lautreca, se bo
tokrat predstavil z nekaterimi deli Van Gogha.
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Na januarskem srečanju z dr. Manco Košir so se obiskovalci Približevanj že na
začetku nasmejali, ker si je gostja med publiko izbrala osebo in ji posredovala
navodila za tapkanje. S tapkanjem se pomiri tudi sama, ko ji v prometu kakšen
nestrpen voznik trobi in žuga, oz. če se ji kam mudi. O tapkanju ste zagotovo že
nekaj slišali, zato smo se v Knjižnici Litija odločili, da povabimo avtorico knjige
EFT za telebane, Piko Rajnar. Konec maja 2012 so v sodelovanju z založbo
Pasadena prevedli in stiskali knjigo EFT za telebane - in v prvih dveh mesecih
presenetljivo prodali prvih 1.000 kosov, prodaja se že prvi ponatis. Knjigo so iz-
vajalci metode EFT predstavili v vseh knjižnicah, ki so to želele, doslej so bili v
Mariboru, Trstu, večkrat v Ljubljani, Kopru, Novem mestu, Velenju, Zagorju,
Ribnici, Žireh, Novi Gorici, Trebnjem, na Jesenicah,  v Kamniku, Murski
Soboti in Celju. Predstavitev knjige traja dobro uro. Pika Rajnar, AAMET pre-
davateljica za metodo EFT bo gostja Knjižnice Litija v torek, 26. 3. ob 19. uri.

Ko je dr. Vuk Godina lani predavala o permisivni vzgoji, je bila galerija
Knjižnice Litija skoraj premajhna za številne obiskovalce. Njena predavanja so
nekaj posebnega, ljudi vzdrami s svojimi tezami in razmišljanji, pa če se z njo
strinjate ali ne. Zato smo jo v Knjižnici Litija ponovno povabili, da nam pred-
stavi svoja razmišljanja o partnerskih odnosih. Njeno predavanje bo v litijski
knjižnici v torek, 9. aprila ob 17. uri.

EFT za telebane

V obdobju izdelovanja in pregledova-
nja statistik smo izredno prijetno pre-
senečeni, da je na spletnem portalu
Kamra (portal kulturne dediščine)
daleč najbolj obiskana prav naša
zgodba, Valvazorjev trg v Litiji, ki
ima kar 4535 ogledov. Zbirko je ure-
dila in vnesla naša zunanja sodelavka,
ki je v letošnjem letu dokončala in na
portal vnesla tudi zgodbo 140 let či-
talništva v Šmartnem pri Litiji. V
Knjižnici Litija smo zelo veseli, da sta
okolica pa tudi širše okolje prepozna-
la pomen takšnih zgodb, ki z obdela-
vo in prenosom na splet postajajo
znane in bi sicer potonile v pozabo.
Na ta način pa postajajo dostopne
tudi našim otrokom, kot pomoč pri
učnih vsebinah. 
Vabljeni k prebiranju naših zgodb na
naslovu: www.kamra.si

Vesna Vuk Godina v Knjižnici Litija

IZ DOMOZNANSKEGA ODDELKA

Kamra
NAPOVEDUJEMO

Planinsko potepanje po Romuniji
Ljubitelji potovanj, planinskih pohodov bodo zagotovo z veseljem prisluhnili
potopisnemu predavanju Boruta Vukoviča, ki bo v litijski knjižnici 19. marca ob
19. uri. Predstavil bo vtise iz nam manj znane dežele, Romunije.

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO

Ponovno odlični
Tako kot vsako leto, se je tudi letos Taekwondo klub Šmartno – Litija udeležil tekmovanja M-
2, ki je potekal na soboto, 9. 2. 2013 v Vrbovcu. Letos je na tekmovanju sodelovalo 508 tek-
movalcev iz 8 držav.

Šmarski klub je tja odpeljal  6 borcev,
ki so se glede na konkurenco odrezali
odlično. Reprezentant Domen Pirc je
znova dokazal, da je v svoji kategoriji
najboljši, saj je zmagal vse 4 borbe in
osvojil 1. mesto. Dobro je kazalo tudi
drugemu našemu reprezentantu
Tadeju Pirc, ki je zmagal 1 borbo, v
drugi pa je bil žal boljši njegov na-
sprotnik iz Slovaške. Odlično se je
borila tudi Sara Rozina, ki pa je imela
malo nesreče pri žrebu in že v prvem
krogu dobila favoritinjo iz Hrvaške,
ki je bila kasneje tudi zmagovalka v
njeni kategoriji. Nika Šircelj ter
Aleksandra Rozina pa so imele malo
več sreče z nasprotnicami in jima je
uspelo priboriti bronasto ter srebrno
kolajno. Pohvala pa gre tudi Timoteju
Bučar.

REZULTATI:
Domen Pirc – 1. mesto
Aleksandra Rozina – 2. mesto
Nika Šircelj – 3. mesto
Janja Repina

Janja Repina

MOTOCROSS

Pričenja se nova sezona izzivov
Nova sezona se pričenja!  Rudolf Može, Gal Hauptman, Jaka Završan, Tom Kastelic ter Borut
in Vojko Križan so pripravljeni.

DRŽAVNO PRVENSTVO MOTOKROSU 2013

24.marec Stranska vas NIX Semič
7. april Prilipe AMD Brežice
25. junij Škedenj AMD Slovenske Konjice

POKALNO PRVENSTVO MOTOKROSU 2013

10. marec Vrtojba ŠKD GAS Vrtejba
23. marec Stranska vas NIX Semič
21. april Škedenj AMD Slovenske Konjice
5.   maj Radizel AMD Orehova vas
26. maj Dolin pod Kalom AMD Šentvid

Vse, ki jih veseli ta zanimiv adrenalinski šport, vas vabimo, da si tekme ogledate
v živo in nas tudi na tak način spodbujate. Tekme pomladanskega dela bodo po-
tekale po naslednjem vrstnem redu v že poznanih krajih:

MK ZAI Husqvarna Racing Team

Prijatelji Janč – Janški prijatelji
Srečanje je tradicionalno zadnjo nedeljo v januarju. Tokrat smo se v planinskem
domu na Jančah že enajstič zbrali tisti, ki smo se v preteklem letu najmanj pe-
tindvajsetkrat povzpeli na Janče in to tudi zabeležili v vpisni knjigi. V letu 2012 je
to uspelo 40 planincem in planinkam iz raznih koncev litijske in šmarske občine,
nekaj pa jih je bilo tudi iz drugih občin. Najvztrajnejša obiskovalka Janč je bila
Natalija Markovič iz Jevnice, ki se je od svojega do planinskega doma povzpela
kar 179-krat, običajno ji je družbo delal tudi psiček Figo. Prehodna palica je tako
po dveh letih iz rok sokrajana Janija Jeranta prešla v njene roke. Posebna prehod-
na palica za najvztrajnejšega kolesarja pa je ostala pri Mateju Krncu iz Tržiča.
Matej je bil že večkrat prvi v kolesarji, razlika je le v tem, da je prej s kolesarje-
njem pričel v Kresnicah in na Janče ni imel daleč, sedaj pa živi v Tržiču. Tako je
kar nekajkrat na Janče prikolesaril kar z novega doma na Gorenjskem. Med
najvztrajnejšimi udeleženci akcije je potrebno omeniti vsaj še Natalijinega sopro-
ga, Viktorja Markoviča (148 vzponov), Eriko Zupančič iz Kresniških Poljan
(112 vzponov), Marijo Birk (81 vzponov) ter Vinka Jelnikarja in Janija Jeranta
(80 vzponov). Dogodek se je zaključil s prijateljskim druženjem. Srečanje je tako
prispevalo k namenu akcije. Ta je, da so prijatelji Janč tudi prijatelji med seboj –
torej janški prijatelji.

PLANINSKO DRUŠTVO

Tradicionalno v novo leto
PD Litija vsako leto organizira vrsto izletov. Pri tem se trudimo, da bi našim članom ponudili
tudi kaj novega in jih popeljali v predele, kjer še niso bili. Obenem pa organiziramo tudi tra-
dicionalne akcije, kakršni so pohodi ipd., ki potekajo vedno po isti trasi ali pa na isti vrh. Kar
dve tradicionalni akciji sta postavljeni v začetek koledarskega leta. To sta srečanje
»Prijateljev Janč – janških prijateljev« in Spominski planinski pohod Franca Štrusa.

Vseh dosedanjih pohodov so se udeležili tudi
Viktor Čebela, Almira Jelnikar in Andrej
Namestnik

Spominski planinski pohod Franca Štrusa
Pohod je posvečen spominu na prilju-
bljenega planinskega vodnika Franca
Štrusa. Pohod je vsako zadnjo soboto
v februarju in poteka po poteh, po ka-
terih je Franc vodil svoj zadnji izlet.
Letos je bila trasa nekoliko drugačna,
saj nam je že lani pot branil lastnik
gozdne poti, ki se pričenja za zadnjimi
hišami v Senožetih. Vodja pohoda
Marjan Jug je poiskal novo vstopno
pot, ki je po oceni udeležencev še
lepša. Lastnik zemljišča, po katerem
poteka nova pot, pa ne le, da nam hoje
ni branil, ampak nam je zaželel še
mnogo užitkov na poti. Na startu se je
zbralo okrog 100 pohodnikov, ki jih ni
preplašilo obilno sneženje v preteklih
dneh. Večina pohodnikov je bila iz
Litije in Šmartnega, prišla pa je tudi
močna ekipa iz Zagorja pod vod-
stvom Franca Fajfarja, pa zvesti udele-

PLANINCI VABIJO:
9.3.2013 Brunk – Leskovec Planinska sekcija DU
16.3.2013 Dragonja Sekcija Sava
17.3.2013 Občni zbor na Jančah Vse sekcije
23.3.2013 Zreče – Golek Planinska sekcija DU
23.3.2013 Golaki Družinski izlet
1.4.2013 Pohod okoli Slivne Planinska sekcija DU
6.4.2013 Pohod po obronkih Jablaniške doline Planinska sekcija DU
7.4.2013 Čistilna akcija Odsek za varstvo narave

ženci pohoda iz Kočevja, Ljubljane in
Škofje Loke. Snega je bilo res obilo.
Vso pot do Križevske vasi je gaz delal
neutrudni Vili Drnovšek iz Zagorja.
V Zagorici je gospodar Vegove doma-
čije pohodnikom postregel s čajem, na
Konfinu pa sta nas pričakala janška
oskrbnika Tone in Zdenka Selko, ki
imata ob poti sicer vikend. Ponudila

sta šilec domačega in tradicionalne
»škrinjce«. Simbol pohoda so zvončki.
Šopek zvončkov je upodobljen na
dnevnikih ter plaketi in značkah, ki
jih prejmejo pohodniki za večkratno
udeležbo. Na vsakem od prejšnjih 16.
Pohodov smo zvončke lahko tudi na-
brali. Celo tisto leto, ko je bilo snega
še več kot letos, sem v zavetju pod po-
drto bukvijo našel nekaj zvončkov,
letos pa nič. Cveteli so kakšen teden
pred pohodom, vendar so bili sedaj
pod debelo snežno odejo. Tisti po-
hodniki, ki so bolj pohiteli, so se še
lahko udeležili slovesnosti na Oklem,
ki poteka v spomin na 72 partizanov,
ki so tu padli 24.2.1944. Kljub snegu
udeležencev proslave ni bilo nič manj
kot prejšnja leta. Pohodniki so si krajši
počitek privoščili v Dobovaljah, kjer
so poskrbeli tudi za hrano in pijačo za
udeležence proslave in pohodnike.
Zaključek pohoda je bil v bifeju
Barbare Škrinjar v Ihanu. Vseh dose-
danjih pohodov se je udeležilo 9 pla-
nink in planincev. Tudi tokrat so ob za-
ključku za rojstni dan voščili dolgolet-
nemu vodji pohoda Viktorju Čebeli.

Borut Vukovič
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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 .

Letošnja prva uradna tekma se je odigrala v soboto 9.2.2013, na domačem par-
ketu. Obetal se je derbi kroga, saj so gostje, RK Dol TKI Hrastnik, zasedali 4.
mesto na lestvici. V zelo dobro popolnjeni šmarski Dvorani Pungrt je več kot
400 gledalcev po dolgi odsotnosti ponovno na parketu videlo štiri igralce. Po
poškodbi sta okrevala Dejan Berglez in Midhad Muratovič, v ekipo se počasi
vrača Marko Simončič, vendar še ni nared za največje napore. Prav tako je
športne copate ponovno nadel Žiga Berglez. Pa gremo k tekmi. V prvem polča-
su precej izenačeno, vendar gostje niso nikoli vodili. V drugem polčasu se je po-
kazala večja kvaliteta in pripravljenost domače ekipe, saj so z zelo dobro igro v
napadu in obrambi prišli do visokega vodstva 21:12, ki je praktično pomenil do-
mačo zmago. Do konca tekme so vsi domači igralci dobili priložnost za igro, ter
jo solidno izkoristili. Končna zmaga 27:21 je bila popolnoma zaslužena.
Najboljša strelca sta bila pri domačih kapetan Aleš Šmejc z 9 zadetki in Dejan
Berglez z 8 zadetki. Sledijo je gostovanje v Gorišnici, kjer smo videli zanimivo
tekmo predvsem za navijače rokometašev Herz Šmartno, saj je ekipa prikazala
zares lepo predstavo. Domačini so poizkušali že takoj na začetku s tesnim po-
krivanjem kapetana Aleša Šmejca, vendar je tako nastalo več prostora v obram-
bi, kar je s pridom izkoriščal predvsem izkušeni Filip Gradišek. Poleg tega je v
prvem delu odlično branil Primož Cenkar, tako da je razlika proti koncu prvega
dela narasla na velikih trinajst zadetkov (9:22). V drugem delu se razlika ni veli-
ko spremenila, pri Herz Šmartnu so več priložnosti dobili igralci „s klopi“, ki so
zelo dobro odigrali do konca srečanja, ter dokazali napredek in da že lahko igra-
jo kvalitetno tekmo v 1.B ligi. Na koncu so domačini malenkost omilili poraz,
vseeno pa je bilo na koncu visokih 26:37. Pri Šmarčanih so se izkazali vsi igral-
ci, strelsko ni noben odstopal, največ zadetkov sta prispevala Filip Gradišek in
Matic Ponebšek s 6 zadetki. V zadnji tekmi  v mesecu februarju so v petek,
22.2.2013, gostovali v Šmartnem igralci Mokerg-Iga. Gostje so prispeli osla-
bljeni, medtem, ko so domači prikazali, da so v tem delu prvenstva zaenkrat ne-
premagljivi. Tudi Ižanči so se že v prvem polčasu tekme znašli v šmarskem
»mlinu«. Na polčasu je bilo že visokih sedem zadetkov razlike, 17:10. V drugem
delu je že zelo kmalu domači nadomestni trener Tone Ulčar dal priložnost vsem
iz klopi, ki so razliko uspešno držali do konca. Končni rezultat 33:28 in nova
zmaga. Najboljši strelec je bil pri domačih Matic Ponebšek, medtem ko sta se
vratarja Primož Cenkar in Midhad Muratovič spet izkazala in skupaj obranila
17 strelov gostov. V mesecu marcu bo na sporedu v domači dvorani le tekma
proti RK Velika Nedelja Carrera Optyl, ki bo v soboto 16.3.2013 ob 18 uri, ter
dva gostovanja proti RK Grosuplje in RK Grča Kočevje.
S tekmami v polfinalnih ligah nadaljujejo tudi kadeti ter starejši dečki A in B.
Kadeti so po šestih tekmah na 5. mestu, v ligi je na prvem mestu Celje Pivovarna
Laško, drugi so Ormožani. Pri starejših dečki A (letnik 1998) so prav tako prvi
Celjani ter drugi Ormožani, ki pa so samo točko pred našimi fanti, ki so izgubi-
li je s prvima dvema ekipama. Starejši dečki B (letnik 1999) so v svoji skupini na
6. mestu, ter še niso okusili zmage. Na prvem mestu je Krka pred Celjem. V me-
secu marcu bodo nadaljevali tekmovanje tudi mlajši dečki A (letnik 2000) in
mlajši dečki B (letnik 2001). Pri obeh se še čaka razpored tekmovanja v polfina-
lu, saj se ligaški del še ni povsod zaključil. V skupini JUG so mlajši dečki A kon-
čali na 3. mestu, mlajši dečki B pa na 2. mestu. Hvala navijaški skupini KRO-
KARJI, ki nas tudi v novi sezoni spremlja doma in na gostovanjih. Seveda vas
vabimo tudi na tekme mlajših selekcij, ki so na sporedu skoraj vsak vikend.

ROKOMET

Odličen začetek, tri zmage
članske ekipe
V mesecu februarju so bili odigrani trije krogi v 1.B državni rokometni ligi. Herz Šmartno je
vse tri tekme zmagalo in tako ostaja trdno na prvem mestu. 

V imenu društva se ob tej priložnosti
še enkrat zahvaljujemo ga. Fani
Podkrajšek, za povabilo in gostoljubje
ob praznovanju njenega jubilejnega
rojstnega dne. Ob tej priložnosti, ji
skreno čestitamo še enkrat.

RD Herz Šmartno, A. Hauptman

Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke
1. RD HERZ ŠMARTNO 14 12 2 0 461 : 389 26
2. RD SLOVAN 14 11 1 2 434 : 349 23
4. RK DOL TKI HRASTNIK 14 9 2 3 417 : 378 20
3. RK SLOVENJ GRADEC 2011 14 9 1 4 409 : 368 19
4. RK DAMAHAUS CERKLJE 14 8 1 5 448 : 419 17
5. MRD DOBOVA 14 6 1 7 403 : 407 13
6. ŠD MOKERC - IG 14 5 1 8 411 : 434 11
7. RK GROSUPLJE 14 4 1 9 416 : 428 9
8. RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 14 4 0 10 384: 425 8
9. ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK 14 3 2 9 400 : 450 8
10. RK GRČA KOČEVJE 14 3 2 9 368 : 434 8
11. RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL 14 2 2 10 372 : 3442 6

Lestvica 1.B DRL po jesenskem delu:

Z Zeleno jeklenko do ugodnosti vse leto
Zelena jeklenka bo vedno tam, kjer jo potrebujemo. Po njo lahko skoËimo sami, 
mimogrede, saj nam je na voljo na veË kot 500 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, 
tudi v Šmartnem pri Litiji, Litiji, VaËah, Senožetih in še marsikje drugje. Sebi najbližje 
prodajno mesto lahko enostavno poišËemo na www.butanplin.si, Zelena jeklenka pa 
nas vselej prijetno nagradi.

Zelene ugodnosti
Nakupi plina v Zeleni jeklenki so vselej dobra izbira. Ne samo, da dobimo pregledano in Ëisto 
jeklenko priroËnih dimenzij, temveË si s tem zagotovimo tudi visoko kvaliteten plin, s katerim lahko 
pripravimo veliko okusnih kosil za vso družino. 
»e bomo Zeleno jeklenko preizkusili prviË, lahko na izbranih prodajnih mestih kupimo plin kar
10 % ugodneje. Vse, kar moramo za to storiti, je, da izrežemo spodnji kupon in se oglasimo na 
enem izmed pooblašËenih prodajnih mest Zelene jeklenke. 
Zelena jeklenka nagrajuje našo zvestobo, zato bomo odslej za svoje nakupe pri pooblašËenih 
prodajalcih celo leto nagrajeni. VeË informacij nam bodo rade volje podali pri našem najbližjem 
prodajalcu Zelene jeklenke. 

Edina tako varna
Zelene jeklenke imajo na ventilu namešËeno zašËitno folijo. To je trdno zagotovilo, da je bila 
jeklenka pregledana, oËišËena ter pravilno polnjena z natanko 10 kg plina preverjene 
kvalitete. Vsaka Zelena jeklenka je opremljena tudi z rezervnim tesnilom, ki se nahaja v matici 
jeklenke in ki ob priklopu poskrbi za našo dodatno varnost. Zelena jeklenka je vselej brezhibna, s 
svojimi 523 milimetri višine pa tudi bolj praktiËna za namestitev znotraj vašega kuhinjskega 
elementa. Izdelana je iz posebnega jekla, zato je ob enaki koliËini plina obËutno lažja. Vsaka 
Zelena jeklenka je tudi posebej oËišËena, zato ne oddaja slabega vonja.

Spoznajte Zeleno jeklenko in se udobno navadite nanjo. Sebi najbližje prodajno mesto enostavno 
poišËite na www.butanplin.si ali pa Zeleno jeklenko naroËite kar na dom na 080 2005.

www.butanplin.si

*Kupon s popustom velja
do 30.6.2013 na navedenih 
prodajnih mestih, in sicer 
izkljuËno ob prvem nakupu
plina v Zeleni jeklenki (novi 
uporabniki). Ostali popusti
in ugodnosti se ne seštevajo.

Prodajna mesta
Zelene jeklenke
v vaπi bliæini

Šmartno pri Litiji: KGZ LITIJA, 
PE ŠMARTNO; KGZ LITIJA, SP 
KOSTREVNICA; MIZARSTVO 
MDR D.O.O. (Gostilna Gabrijel)  
•  Litija: AGROLIT D.O.O., PE 
L I T I J A ; K G Z L I T I J A ,  P E 
AGROMARKET; SPINA D.O.O., 
P E L I T I J A ; M A N E B A R  •  
K r e s n i c e : K G Z L I T I J A , P E 
KRESNICE  •  VaËe: KGZ LITIJA, 
SP VA»E  •  Senoæe t i : KGZ 
LITIJA, PE SENOŽETI
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©MARTNO PRI LITIJI
KGZ LITIJA, PE ŠMARTNO STARETOV TRG 11 pon.-pet.: 6:00 - 19:00
  sob.: 6:00 - 18:00; ned.: 7:30 - 12:30

KGZ LITIJA, SP KOSTREVNICA VELIKA KOSTREVNICA 39 pon., tor., Ëet.: 8:00 - 15:00
  sre., pet.: 8:00 - 17:00
  sob.: 8:00 - 12:00

MIZARSTVO MDR D.O.O. (Gostilna Gabrijel) ZA POVRTMI 1 pon.-pet.: 7:00 - 21:00
  sob.: 7:00 - 21:00; ned.: 7:00 - 21:00

LITIJA

AGROLIT D.O.O., PE LITIJA  LJUBLJANSKA CESTA 12 B pon.-pet.: 8:00 - 17:00
  sob.: 8:00 - 12:00; ned.: zaprto

KGZ LITIJA, PE AGROMARKET SAVSKA CESTA 2 pon.-sob.: 7:00 - 19:00
  sob.: 7:00 - 13:00; ned.: zaprto

SPINA D.O.O., PE LITIJA PRVOMAJSKA 1 pon.-pet.: 7:30 - 19:30
  sob.: 7:30 - 16:00; ned.: 8:00 - 12:00

MANE BAR SPODNJI HOTIČ 17 pon.-Ëet.: 5:00 - 22:00
  pet., sob.: 5:00 - 24:00
  ned.: 7:00 - 21:00

KRESNICE
KGZ LITIJA, PE KRESNICE KRESNICE 16 pon.-pet.: 7:30 - 19:30

  sob.: 7:00 - 13:00; ned.: 8:00 - 11:00

VA»E
KGZ LITIJA, SP VA»E VA»E 28 A pon.-pet.: 7:30 - 19:00

  sob.: 7:30 - 12:00
  ned. in praz.: 7:30 - 11:30

SENOÆETI
KGZ LITIJA, PE SENOŽETI SENOŽETI 51 B pon.-pet.: 7:00 - 19:30

  sob.: 7:00 - 13:00; ned.: 8:00 - 11:30
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SPINA D.O.O., PE LITIJA

KGZ LITIJA, PE AGROMARKET

AGROLIT D.O.O., PE LITIJA 

MIZARSTVO MDR D.O.O. (Gostilna Gabrijel) 

  

 
 

 

  

 
 

     
     

  
     

      
     

   
     

    
  

     

 
  

 
  
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
  

 
  
  

 
  

SPODNJI HOTI

VOMAJSKA 1 PRSPINA D.O.O., PE LITIJA

VSKA CESTSASAVSKA CESTKGZ LITIJA, PE AGROMARKET

LJUBLJANSKA CESTAGROLIT D.O.O., PE LITIJA 

TMI 1 ZA POVRMIZARSTVO MDR D.O.O. (Gostilna Gabrijel) 

  

 
 

 

  

 
 

     
     

  
     

      
     

   
     

    
  

     

 
  

 
  
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
  

 
  
  

 
  

ned.: 7:00 - 21:00
pet., sob.: 5:00 - 24:00
pon.-Ëet.: 5:00 - 22:00 17 ČSPODNJI HOTI
sob.: 7:30 - 16:00; ned.: 
pon.-pet.: 7:30 - 19:30VOMAJSKA 1 
sob.: 7:00 - 13:00; ned.: zaprto
pon.-sob.: 7:00 - 19:00A 2 VSKA CESTVSKA CESTA 2 
sob.: 8:00 - 12:00; ned.: zaprto
pon.-pet.: 8:00 - 17:00A 12 B LJUBLJANSKA CESTLJUBLJANSKA CESTA 12 B 

sob.: 7:00 - 21:00; ned.: 7:00 - 21:00
pon.-pet.: 7:00 - 21:00TMI 1 
sob.: 8:00 - 12:00

e., pet.: 8:00 - 17:00sr
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SENOŽETI 51 B KGZ LITIJA, PE SENOŽETI

A»E 28 A VVA»E 28 A 

KRESNICE 16 KGZ LITIJA, PE KRESNICE
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080 2005.oËite kar na dom na  ali pa Zeleno jeklenko nar
odajno najbližje nanjo. 
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Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. marca 2013

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


