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KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VAJKARD

Spusti me pod kovter
ŽUPANOV KOTIČEK

Zvončki in
trobentice
Že naslov pove, da se obeta lepše
vreme in s tem tudi počutje.
Slabšega vremena kot smo mu bili
priča, si seveda ne želimo. Čaka nas
veliko spomladanskih opravil zato
upamo, da nam bo vreme to omogo-
čilo. Iz svojega delovnega mesta sem
opazoval soseda, kako skrbno je
obrezal trto in v meni prebudil slabo
vest. V taščinem vinogradu nisem še
nič postoril, tako da se bojim odvze-
ma naziva družinski viničar. Čas je
tudi za sajenje solate, saj tisti, ki pre-
moremo tople grede, lahko že zgodaj
uživamo v domači zelenjavi. Da pa
ni vse lepo in prav, so poskrbeli naši
voditelji in nam poslali informativne
izračune davka na nepremičnine.
Zelo nedodelano delo. S popravki in
usklajevanjem lahko pridemo do
tega, da bomo vsi približno zado-
voljni. Nikoli v zgodovini človeštva
plačilo davka ni bilo prijetno, je pa
res, da je vedno bil.
Moja stara mama je dejala, da so
tvorci svobode govorili: »Ko zmaga-
mo, davkov ne bo!« No, davki so,
torej čakamo samo še na svobodo.
Živela pomlad!

Vaš župan,
Milan Izlakar

V minulem letu smo v Šmartnem praznovali 20-letnico delovanja amaterske
gledališke skupine. Marca 1993 je gledališka skupina pod režisersko taktirko
Marjane Hočevar premierno uprizorila veseloigro Cvetka Golarja Vdova
Rošlinka. Zato komedijo  Spusti me pod kovter, ki smo jo pripravljali v letu
2013, štejemo za predstavo jubilejne, 20. sezone našega ustvarjanja in delovanja,
ki je pomemben del šmarske kulture. Preko 70 režiserjev, igralcev, statistov, teh-
ničnih in drugih sodelavcev je pripravilo 12 predstav za odrasle in 3 otroške
igre. Letošnja predstava je doživela izjemen odziv publike. Na premieri 18. ja-
nuarja 2014, je bila dvorana polna. Teden za tem pretesna za vse, ki so si želeli
ogledati ponovitev. Zato je padla odločitev, da jo 1. februarja, ponovimo še en-
krat, tokrat z dobrodelno noto. Izkupiček od prodanih vstopnic smo namenili v
šolski sklad Osnovne šole Šmartno. Dvorano smo znova napolnili do zadnjega
kotička, prodali smo 311 vstopnic in zbrali 2.200 evrov. Ob koncu predstave je
predsednica KUD Vajkard Bernarda Smrekar predala vrednostni bon pomoč-
niku ravnatelja osnovne šole, Tomažu Rozini, ki je zagotovil, da bodo v šoli
zbran denar pametno unovčili. Hvala vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu, se
prišli nasmejat v šmarski kulturni dom in ob tem naredili nekaj dobrega za
šmarske šolarje. Vsi, ki ste se razočarani obrnili pred razprodano dvorano, ali pa
si predstave še niste ogledali, ste vljudno vabljeni, da nas pridete pogledat na
enega od naših gostovanj:
- v nedeljo, 29. 3. 2014 ob 17.30 v Dobovcu nad Trbovljami,
- v soboto, 5. 4. 2014 ob 19.00 v Litiji, v dvorani na Stavbah.
Gostovanje bo v okviru vseslovenskega prostovoljskega projekta Dan za spre-
membe. Zbran denar bo šel v dobrodelni namen. Lahko pa tudi naročite DVD
s posnetkom premiere (več informacij na info@kud-vajkard.si).

za KUD Vajkard, Špela Sedevčič

Nastop MoPS Fantje od fare...

VRTEC CICIBAN
Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji,

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

VPIS
PREDŠOLSKIH

OTROK
V VRTEC
CICIBAN
ZA LETO

2014 / 2015

Potrebne obrazce
Vloga za vpis otroka v vrtec Ciciban,

dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca

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

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

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

bo  o sprejemu odločala
Komisija za sprejem otrok v vrtec.

KULTURNI DOGODEK

Fantje Podrojčani na vojsko gredo
Pod omenjenim naslovom, so se nam v sobotnem večeru 22. februarja predstavili v
Kulturnem domu v Šmartnem MoPS Fantje od fare, skupaj z gosti.

Za tokratni program so izbrali pesmi, ki opisujejo služenje vojaščine nekoč;
slovo od dekleta, domačih, o žalostnih zgodbah in slutnjah ter o samem služe-
nju, hrepenenju po vrnitvi, katere vsak žal tudi ni dočakal. Fantje, opremljeni z
naprsnimi pušeljci kot nekoč iz nageljna, rožmarina in roženkravta so se nam
predstavili s pesmimi; Zlati časi, Oblaki so rudeči, Regiment  po cesti gre, Oj
ta soldaški boben, Fantje Podrojčani na vojsko gredo in druge. Nekaj pesmi so
izvedli tudi ob spremljavi; Matjaža Hostnika s harmoniko, ter Evgena Malisa
in Tomaža Hostnika na bobnih. V glasbenem predahu so se nam predstavili
člani domače vokalne skupine Pavza, ki so nas prijetno razbremenili naporne
vojaščine. Trenutke so polepšali z novejšimi pesmimi v mladostni preobleki;
Zvončki in trobentice, Tina ne verjame, Ko se zaljubiš, Just a Gigolo,…
Skupaj z nastopajočimi in občinstvom je obujala spomine in pletla vezi večera
Anja Novak. Tokrat so si za izziv na svojem koncertu postavili Fantje od fare
malce težjo tematiko, pa vendar je bilo lepo, domače, predvsem pa za poslušal-
ca malce drugače. 

Uroš Pušnik

in vokalne skupine Pavza

S čistilnima akcijama Očistimo Slovenijo so prejšnja leta Ekologi brez meja
uspešno čistili divja odlagališča, letos pa bo pod geslom Mi zbiramo! potekala že
tretja izvedba akcije Star papir za novo upanje 2014, ki jo v društvu pripravljajo
skupaj s podjetjem Dinos. Zbiralna akcija starega papirja, ki bo potekala med
17. marcem in 30. aprilom 2014, bo tako zagotovo ena največjih slovenskih do-
brodelno okoljevarstvenih akcij letos. Namen projekta je, da lahko vsak prebiva-
lec Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. Zbiraj tudi ti in se pridruži na zbi-
ralni akciji starega papirja v tvojem kraju, katere izkupiček bo tudi letos šel v do-
brodelne namene in prijavljenim vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Kdaj bo
akcija potekala v tvojem kraju si poglej na: www.ebm.si/papir.
Združimo moči, pomagajmo ohranjati naše okolje in podarimo novo upanje!
Vsak list šteje! Ekologi brez meja

Star papir bo tudi letošnjo
pomlad prinesel novo upanje
S čistilnima akcijama Očistimo Slovenijo so prejšnja leta Ekologi brez meja uspešno čistili
divja odlagališča, letos pa bo pod geslom Mi zbiramo! potekala že tretja izvedba akcije
Star papir za novo upanje 2014, ki jo v društvu pripravljajo skupaj s podjetjem Dinos.

Novi mediji v mladinskih organizacijah - delavnica četrtek 13.3. 18.00 Mladinski center Litija

Ura pravljic četrtek 13. 3. 18.00 Knjižnica Šmartno

140 let francoskih impresionistov, razstava reprodukcij, četrtek 13. 3. 19.00 Knjižnica Šmartno

avtor Franci Savšek

Otroška matineja: Ko bom veliko bom - Sten Vilar sobota 15.3. 10.00 Kulturni center Litija

Dobrodelna dražba vin - Fundacija Lojzeta Petrleta  sobota 15.3. 19.00 Kulturni center Litija

(koncert z Nušo Derenda, Otom Pestnerjem in Medicinskim Big Bandom) 

Gledališka predstava:  Samomorilec (črna komedija) nedelja 16.3. 20.00 Kulturni center Litija

KUD Franc Kotar Trzin 

Kako se dobro tržiti – izkustvena delavnica torek 18.3. 18.00 Mladinski center Litija

Potopisno predavanje: Tomaž Hožič-Japonska torek 18.3. 19.00 Knjižnica Litija

Predavanje Romane Črček:  O Access Consciousness sreda 19.3. 17.00 Knjižnica Litija

Vodenje projektov – izkustvena delavnica četrtek 20.3. 18.00 Mladinski center Litija

Stojnica vse zastonj na litijski tržnici sobota 22.3. Od 8.do 11. Pred šp. dvorano Litija

Gledališka predstava: Svetla prihodnost (komedija) sobota 22.3. 20.00 Kulturni center Litija

- PREMIERA, Izredni teater - ŠKUD Tombas

Pogovorni večer o boju proti rasizmu petek 21.3. 18.00 Mladinski center Litija

Brazilija – potopis z Natašo Mahkovic ponedeljek 24.3. 18.00 Mladinski center Litija

Astrologija III. del – izkustvena delavnica torek 25.3. 18.00 Mladinski center Litija

Ura pravljic torek 25.3. 18.00 Knjižnica Litija

Približevanja: Ksenija Benedetti torek 25.3. 19.00 Kulturni center Litija

Predstavitev poklica: psiholog sreda 26.3. 18.00 Mladinski center Litija

Koncert: "Šoli za njen rojstni dan" GŠ Litija-Šmartno sreda 26.3. 18.30 Kulturni center Litija

Pohujšanje v dolini Šentflorjanski sreda 26.3. 19.30 Šp. dvorana Gimnazije Litija

(premiera Teatra 16), Gimnazija Litija

Ura pravljic četrtek 27.3. 16.00 Knjižnica Gabrovka

Ura pravljic četrtek 27.3. 18.00 Knjižnica Šmartno

Abonma: Ssvetla prihodnost (komedija) četrtek 27.3. 19.30 Kulturni center Litija

ŠKUD Tombas - Izredni teater

Akril na platnu Mojce Pirih – otvoritev razstave petek 28.3. 19.00 Mladinski center Litija

Otroška matineja: Devet mesecev (Gledališče Fru-Fru) sobota 29.3. 10.00 Kulturni center Litija

Obrazna aerobika ponedeljek 31. 3. 19.00 Knjižnica Litija

brezplačno predavanje s Katjo Škrabar

Podatke zbira in ureja: KULTURNI CENTER LITIJA, Trg na Stavbah 8a, Litija; E-mail: mateja.sladicvozelj@siol.net; Gsm: 040 992 143
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2014 (Ur. l RS, št. 111/13),
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 2014 

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa

v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

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 2014. 

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 dokumentacijo,
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 55.000 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do
18.4.2014.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Šport 2014«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporo-
čeno 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: 621-004/2014
Datum: 26.2.2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

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

Spoštovani občani,
obveščamo vas, da smo podaljšali rok za sprejemanje pobud za spremembo

osnovne namenske rabe zemljišč do 31.3.2014.
Razlog za podaljšanje je obveščanje lastnikov o nepremičninah, ki ga je nedavno izvedel GURS.

Zaradi seznanitve lastnikov o pripisani vrednosti  nepremičnin, so izražene potrebe
po sprejemanju vlog za spremembo osnovne namenske rabe zemljišč. 

za občino Šmartno pri Litiji, Andreja Leskovšek

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA

Sestanek prostovoljcev KORK
V mesecu januarju 2014 so se sestale prostovoljke OZRK Litija, in se organizirale za področ-
je KORK Litija   levi in desni breg ter KORK Šmartno.

Veliko pozornost bodo namenjali socialni dejavnosti: nudili sosedsko pomoč
starejšim občanom, obiskovali bolne in osamljene osebe na njihovih domovih
in v domovih za starejše občane.Seja krajevnega in nadzornega odbora bo
sklicana po potrebi, najmanj pa vsake tri mesece. Krajevne  organizacije si bo
prizadevale za povečanje števila članov (posameznikov in družinskih), za ure-

jeno evidenco in redno pobiranje
članarine; odgovorni za pobiranje
članarine pa bodo imeli uradno po-
oblastilo. Članarino  bodo pobirali
tudi preko položnic. Krajevni orga-
nizaciji si bosta  prizadevali za dobro
sodelovanje z OZRK Litija, mentor-
ji krožkov RK na šoli, z vodstvom in
organi lokalnih skupnosti, društvom
upokojencev, gasilskim društvom in
drugimi organizacijami ter podjetni-
ki in gospodarskimi družbami, ki
bodo izrazili interes za sodelovanje.
O svojem delu bosta  krajevni orga-
nizaciji obveščali članstvo neposred-
no in preko sredstev javnega obveš-
čanja. Dogovorili so se tudi o pomo-
či pri letovanju otrok iz socialno
ogroženih družin. Brezplačno leto-
vanje otrok bo predvidoma v času
prvomajskih počitnic. Krajevna od-
bora  KORK Litija in KORK
Šmartno  bosta na naslednji seji
izmed sebe izvolila predsednika,
podpredsednika, tajnika, blagajnika.  

Danica Sveršina

SRCE SLOVENIJE

Koledarček prireditev za leto 2014
Priročna knjižica s koledarjem prireditev kaže, da se bo v Srcu Slovenije letos zvrstilo več
kot 300 dogodkov! Vključeni so dogodki, ki se bodo v letošnjem letu odvijali v občinah Dol
pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Pri
zbiranju podatkov je sodelovalo kar 140 društev, javnih zavodov, športnih klubov in dru-
gih organizacij. 

Koledar je od 1. marca naprej na voljo tako na Turistični točki Srca Slovenije v
Litiji kot drugod po Srcu Slovenije. Poiščete ga lahko na primer v TIC
Kamnik, na Kolesarski točki Srca Slovenije v Dolskem, v Deželi kozolcev
Šentrupert, na Občinski turistični zvezi Ivančna Gorica, v Turistični pisarni
TD Mengeš in na Javnem zavodu Bogenšperk. Sprotno načrtovanje pa vam
vselej omogočata tudi napovednik dogodkov na  www.srce-slovenije.si/o-
srcu-slovenije/aktualno/dogodki in FB profil Dogodki Srca Slovenije:
www.facebook.com/srce.slovenije (če želite, lahko tu na dogajanje v Srcu
Slovenije opozorite tudi vi!) Ana Savšek

PGD VINTARJEVEC

Obnova doma in nakup novega
gasilskega avtomobila

Vintarjevški gasilci smo skladno s
planom dela za leto 2013 izvedli po-
trebno obnovo okolice gasilskega
doma. Dela so zajemala: obnovo
stopnišča, obnovo balinišča, statično
ojačitev nagibajočega se betonskega
zidu, utrditev in ureditev udirajočega
se podesta pred vhodom v sejno
sobo, položitev pranih plošč, barva-
nje cokla ter namestitev zaščitnih
ograj okoli balinišča. Dela so pote-
kala v poletnem času z veliko anga-
žiranostjo članov društva ter stro-
kovnimi obrtniki. Vsem, ki ste ka-
korkoli pomagali pri sami adaptaciji
oz. s finančno pomočjo, se vam člani

Vabilo na brezplačno predavanje
Subvencije Eko sklada – kako nas država nagradi za varčevanje z energijo«,

ki bo potekalo v torek, 18. marca 2014, ob 16. uri v Energetski pisarni Srca Slovenije,
v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani.

Že več let nas država preko Eko sklada z nepovratnimi spodbudami in ugodnimi posojili spodbuja
k učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije.
Za nepovratne subvencije je letno predvidenih okrog 14 mio €

in zaradi velikega zanimanja, sredstev kmalu zmanjka.
Letošnji razpis prinaša nekaj sprememb, saj bo država podprla samo tiste,

ki so na področju URE in OVE pripravljeni narediti nekaj več.

Izkušen energetski svetovalec Simon Brlek bo na predavanju pozornost posvetil naslednjim temam: 
- pregled letošnjega razpisa (ukrepi za zagotavljanje učinkovite rabe energije)

- potrebna dokumentacija za prijavo na razpis
- dokazila, ki so potrebna za izplačilo subvencije

- najpogostejše napake pri prijavi ali zbiranju dokazil.

Več informacij: energetska.pisarna@dol.si 

S pomočjo družbenih omrežij, kakr-
šno je npr. Facebook, ste lahko pra-
vočasno seznanjeni z dogodki, ki vas
zanimajo, hkrati pa so ta omrežja
lahko tudi vaše orodje za trženje la-
stne blagovne znamke, za utrjevanje
odnosov s strankami in z lokalno
skupnostjo. Kako? Na Irskem so raz-
vili prav poseben program usposa-
bljanja za podjetnike o uporabi sod-
obnih komunikacijskih tehnologij,
ki ga je ekipa Razvojnega centra
Srca Slovenije februarja spoznavala
na delovnem srečanju v Carlowu.
Tovrstna znanja bomo letos razvijali
in poglabljali za podjetnike z našega
območja. Začeli bomo s pomočjo pri
vzpostavitvi profilov na socialnih
omrežjih. Vas zanima? Pošljite nam
e-mail na info@razvoj.si

Ana Savšek

UO PGD Vintarjevec iskreno za-
hvaljujemo. Hkrati pa sporočamo, da
smo po dolgih letih čakanja s strani
Občine Šmartno pri Litiji in GZ
Šmartno pri Litiji, le dobili zeleno
luč za nakup prepotrebnega novega
gasilskega vozila. Trenutno potekajo
vse aktivnosti glede izbire primerne-
ga vozila in zbiranje ponudb.
Vintarjevški gasilci smo prepričani,
da bomo z novim gasilskim vozilom
lahko zagotavljali na našem območ-
ju bistveno višjo raven požarne var-
nosti, kakor tudi varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami.
Podpornike gasilstva, simpatizerje,
krajane in vse ostale naprošamo za
finančno podporo in razumevanje,
saj predstavlja nakup novega gasil-
skega vozila ogromen finančni zalo-
gaj. Gre za nas, za naš kraj, zato sto-
pimo skupaj!

Upravni odbor PGD Vintarjevec

Dobre prakse



ZAVODI, DRUŠTVAMAREC 2014 • ŠT. 3 3

Gasilci na Primskovem v sodelova-
nju z domačini in drugimi donatorji
so odločeni, da bodo kmalu začeli z
gradnjo gasilskega doma. Les za
ostrešje že čaka, na voljo pa imajo še
smreke, ki bi jih radi prodali in za ta
denar kupili druge materiale, ki jih
bodo rabili pri gradnji.

Če bi kdo potreboval smreke, naj
piše na: gradnja@primskovo.eu, saj
boste tudi tako pomagali k hitrejši
gradnji gasilskega doma. Nekaj torej
kaže vso energijo in zagon prim-
skovških gasilcev.

Rudi Bregar

Vse smreke so podrli in speljali iz gozda gasilci sami.

Ves les so nažagali ob pomoči Jožeta Zupančiča v Razborah pri Čatežu.

Nažagan les so sproti zlagali in čaka pripravljen
na izdelavo ostrešja.

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

Levstikov sadni vrt
Zavod Levstikova pot v okviru nadgradnje pohodniške Levstikove poti od Litije do Čateža v
osrčju Slovenije začenja z zasaditvijo Levstikovega sadnega vrta.

RAZMIŠLANJA

Smo pripravljeni na naravne ujme
Januarska naravna ujma nas tudi na Primskovem ni pustila nedotaknjene in ravnodušne.
Če ne bi bilo zagnanih krajanov in nekaterih gasilcev, bi skoraj ostali odrezani od sveta.

Samo na dan množičnega pohoda to
območje obišče med 20.000 in
25.000 udeležencev iz vse Slovenije
in tujine, obiskovalci pa prihajajo
skozi vse leto. S strokovnjaki so do-
ločili izbrane sorte slovenskih sadnih
sort in marca jih bodo zasadili ob
dobrih 33 km Levstikove poti. Za
sodelovanje so se odločile tudi neka-
tere občine, med njimi mestni občini
Maribor in Koper ter občine
Lukovica, Straža, Puconci, Gorenja
Vas – Poljane in Slovenske Konjice.

Tako bodo že ta pomlad ob
Levstikovi poti rasla jablane moš-
čanka, priolov delišes, carjevič, bobo-
vec, domače češlje, miljska figa, če-
šnja drobnica, hruška tepka… 
Želijo, da pri zasaditvi drevoreda so-
deluje vsa Slovenija, saj je projekt
vezan na zasajanje dreves skozi več
let. Tako bodo posamezne točke po-
stale trajnejša dediščina slovenskih
sadnih sort, na voljo za ogled vseh
365 dni v letu. Sadni vrt bo do doku-
mentiran opisno in kartografsko v
elektronski in pisni obliki na inter-
netu, v tiskani obliki pa ga bodo pre-
jeli tudi udeleženci novembrskega
popotovanja po Levstikovi poti. Če
bi kdo izrazil svojo podporo k traj-
nemu ohranjanju avtohtonih sloven-
skih sadnih sort, prosijo, da jim svojo
odločitev sporočite na e-naslov
info@levstik.si. Lahko predlagate
tudi sadno sorto.

Rudi Bregar

Tako pa smo bili sami vsak dan od jutra do večera na terenu. Jaz osebno sem
trikrat prehodil pot čez drn in strn ob daljnovodu in sporočal električarjem,
kje je daljnovod poškodovan. Tako smo z roko v roki pomagali drug drugemu,
da smo čim prej dobili prepotrebno elektriko. Hvala električarjem iz
Zagradca! Med tem pa smo med krajani, ki so izrazili potrebo, z gasilci vozili
dva agregata (enega domačega gasilskega, drugega so nam posodobili gasilci

iz Šmartna), vsak dan pa odstranje-
vali podrta drevesa, da je bila skozi
Primskovo zagotovljena vsaj osno-
vna prehodnost. Ko je bilo najhuje
mimo, smo z gasilci čistili še pre-
ostale krajevne poti. Ni bilo lahko in
odgovorni, ki bi morali v tem prime-
ru ukrepati (npr. civilna zaščita), so
tokrat vsaj v šmarski občini popol-
noma zatajili. Jaz sem si cel teden
vzel dopust, da sem pomagal. Še
dobro, da se znamo ljudje tudi sami
organizirati. Naj bo ta moja kritika v
poduk prihodnjim podobnim situa-
cijam, da bodo odgovorni hitreje
reagirali. Tokrat, žal, ni bilo tako!

Rudi Bregar, Sevno

PGD KOSTREVNICA

Leto 2013 in 2014 v PGD Kostrevnica
V letu 2013 je društvo delalo po načr-
tovanem planu, ki je bil v glavnem iz-
polnjen, nekje presežen. Skladno z ve-
ljavno zakonodajo preteklo leto
vedno zaključimo z občnim zborom.
Letos je potekal v soboto, 25. januar-
ja. 71 prisotnih članov je najprej spre-
jelo poročila o delu društva v letu
2013. Iz poročil je bilo razvidno, da je
društvo delovalo dobro. Najobsežnejši
poročili sta podala predsednik in po-
veljnik. Predsednik Mitja Jesenšek je
izpostavil, da je delo društva kljub no-
vemu vodstvu, v katerem je večina
zelo mladih članov, potekalo nemote-

no. Včlanili smo 14 novih članov
tako, da je skupno vseh v društvu
sedaj 171. Poveljnik Urban Habe je
izrazil zadovoljstvo nad izobraževa-
njem članov, saj so v preteklem letu
zopet opravili veliko tečajev in vaj ter
tudi nalog na preventivnem področju.
Operativna enota izpolnjuje zakon-
sko določene pogoje za delo, izvozi na
vseh deset intervencij so bili hitri, po-
sredovanja pa uspešna. Predsednica
mladinske komisije Tanja Elsner je
bila zadovoljna z delom mladih čla-
nov, ki jih je v društvu 64. Na razli-
čnih tekmovanjih smo sodelovali

skupno s 26 ekipami in osvojili 17 po-
kalov. Še posebej je izpostavila najbolj
vidne uvrstitve: 1. mesto mladink in
2. mesto pionirjev na regijskem tek-
movanju v gasilsko-športnih discipli-
nah, s katerim so se oboji uvrstili na
letošnje državno tekmovanje, 3. mesto
pionirjev na regijskem orientacijskem
teku, 1. mesto pripravnikov in 2.
mesto pionirjev na regijskem kvizu
ter 10. mesto pripravnikov in 14.
mesto pionirjev na državnem kvizu.
Predsednik komisije za veterane
Rado Jesenšek je bil zadovoljen z
delom veteranov, ki so pomemben
člen v društvu in še vedno sodelujejo
pri aktivnostih. V nadaljevanju je
predsednik Mitja Jesenšek prisotnim
podal predlog plana dela in finančne-
ga načrta. V letošnjem letu bodo

poleg ostalih vsakoletnih aktivnosti
moči usmerjene še v tri večje projekte.
Mineva 90 let od ustanovitve društva.
V ta namen bo že v mesecu aprilu
sklicana slavnostna seja, kjer imamo
željo predstaviti novo celostno podo-
bo društva in spletno stran. 30. maja
bo veselica z Ansamblom Modrijani,
31. maja GZ Šmartno gosti srečanje
veteranov Regije Ljubljana III, ki se
bo odvijalo v Kostrevnici, 1. junija pa
bo zaključna slovesnost z gasilsko pa-
rado in proslavo ob slavnostnem do-
godku. Prevzeli bomo tudi nov dru-
štveni prapor, večer pa bomo zaključi-
li z druženjem ob prijetni glasbi.
Druga aktivnost bodo priprave in
udeležba na državnem tekmovanju v
gasilsko-športnih disciplinah, ki bo
potekalo v Ormožu. Tretji, tudi s fi-

nančnega stališča zahteven projekt,
pa je nakup novega vozila za prevoz
moštva. V tem času smo vozilo že ku-
pili in čaka na preureditev v gasilsko.
Občni zbor smo zaključili s podelit-
vijo priznanj in besedo gostov. Občni
zbor so pozdravili predsednik GZ
Šmartno Matjaž Borišek, ki je pohva-
lil odlično sodelovanje med društvom
in GZ, pohvalil pa je tudi delo dru-
štva na ostalih področjih. Čestital je
društvu za 90 let delovanja in zaželel
uspešno delo še naprej. Čestitkam so
se pridružili tudi ostali gostje, in sicer
iz PGD Gabrovka, Litija, Sobrače,
Veliki Gaber in Zagorje.

Tajnik PGD Kostrevnica:
Anže Jerman

Vodja Gostilne dela ga. Tita Destovnik nam je na kratko predstavila projekt
Tovarna dela – vstop v svet dela. Ta projekt so začeli izvajati leta 2010 in vse do
konca oktobra 2011. Izvajali pa so ga preko Centerkonture, VZ Višnja Gora in
DSP center. S projektom so začeli razreševati problem socialne izključenosti in
zaposlovanja ranljive ciljne skupine mladostnikov, starih med 17 in do 25 let, ki
jim zaradi nedokončane izobrazbe ali čustvenih in vedenjskih motenj grozi ne-
varnost prehoda v dolgotrajno brezposelnost in s tem socialno izključenost.
Gostilna dela po 1. novembru 2011, ko se je končalo izvajanje projekta, nadalju-
je svojo družbeno vlogo pod okriljem nosilca projekta družbe Centerkonture.
Koncept Gostilne dela je poklicno učenje mladih. Udeleženci ekskurzije smo
bili postreženi z izredno okusno enolončnico tako, da smo lahko tudi v živo po-
skusili rezultate njihovega dela. Kasneje smo si ogledali Center ponovne upora-
be (CPU), ki je pričel funkcionirati na podlagi projekta USE REUSE in ga so-
financira ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Zaposleni so
nas sprejeli in nam pokazali skladišče, trgovinico in delavnico. Namen CPU je,
da v njihovih delavnicah s popravili dosežejo ponovno uporabo različnih izdel-
kov, od tekstila do elektrotehnike in jim s tem podaljšujemo življenjsko dobo
uporabe.  Neuporabne surovine odvažajo na odpad ali pa jih posredujejo v reci-
klažo. Na ta način se zmanjšuje tudi količina odloženih odpadkov na odlagali-
ščih. S svojim namenom center povezuje lokalno skupnost in ustvarja nova de-
lovna mesta v lokalnem okolju. Marsikateri prodajni artikel pa je zaradi izredno
ugodne cene dostopen širokemu krogu potrošnikov. Iz predstavitve in ogleda
obeh socialnih podjetji se je prav gotovo porodila kakšna ideja, dobrodošla tudi
za našo lokalno skupnost. Tina Cirar

Gradnjo doma invalidov  bomo, postopoma, nadaljevali
V preteklem letu smo, končno, dogradili naš novi dom do strehe. V dogovoru z
investitorjem, Občino Litija, bomo v  tem letu gradnjo nadaljevali. Skladno s fi-
nančnimi možnosti nameravamo dograditi pritlično etažo. Načrtujemo, da
bomo do jeseni dela zaključili do gradbene faze, ki bo omogočila uporabo pritli-
čnega dela objekta. Glede na zmanjšane gmotne možnosti Občine, bomo s po-
močjo okrepljenega gradbenega odbora z razpoložljivi sredstvi skušali uresničiti
letošnji načrt. V novem domu bomo izvajali dejavnosti, ki zdaj potekajo po ob-
jektih v Litiji, v katerih smo do sedaj gostovali kot najemniki.   

Miro Vidic

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

Strokovna ekskurzija
V Medobčinskem društvu invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji smo ob zaključku pro-
jekta »Vseživljenjsko učenje za življenje«, v Ljubljani obiskali Gostilno dela na Poljanski
cesti  in Center ponovne uporabe na Povšetovi ulici.

PGD PRIMSKOVO

Les za nov gasilski dom na 
Primskovem je pripravljen
Gasilci na Primskovem v sodelovanju z domačini in drugimi donatorji so odločeni, da bodo
kmalu začeli z gradnjo gasilskega doma.
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Zgodilo se je …
V soboto, 15. februarja, smo že drugič
v mesecu dni obiskali ljubljansko
Dramo, kjer smo si ogledali komedijo
»Boris, Milena, Radko«. Tako je to
uspešno delo Dušana Jovanoviča
videlo 52 naših ljubiteljev gledališča.
Z letošnjim leto smo zakorakali v
tretje leto izvajanja projekta  »Starejši
za starejše«. V poročilu, ki smo ga
posredovali ZDUS-u, kot glavnemu
financerju in občini Šmartno, ki je
tudi prispevala znatna sredstva, smo
obrazložili naše opravljeno delo v letu
2013. Tudi sami v društvu smo
ocenili, da smo z rezultati zadovoljni,
glede na pogoje, v katerih delamo.
Zveza društev upokojencev Slovenije
je v februarju izvedla   3 dnevno
izobraževanje v hotelu Delfin v Izoli,
katerega se je udeležila tudi naša
koordinatorka.  Vsi udeleženci so bili
seznanjeni z novostmi na področju
izvajanja projekta, predvsem pa s
posodobitvijo računalniške obdelave
podatkov. Seznanjeni so bili tudi z
novimi možnostmi mobilne
telefonije, ki nam zagotavlja bolj
varno življenje doma.Prostovoljci in
prostovoljke bodo v letošnjem letu
anketirali po terenu  osebe,  rojene v
letu 1944 in vse starejše, ki jih do
sedaj še niso obiskali. Še naprej
želimo širiti mrežo medsebojnega
povezovanja vseh starejših, ki živijo
doma in ugotavljati, kje je potrebna
kakršna koli pomoč. Vsi vemo, da
smo v tem življenjskem obdobju
veliko bolj občutljivi, lahko smo
danes še polni energije in zdravja,
lahko pa se zgodi čez noč
sprememba, kateri sami nismo več
kos. Naši prostovoljci so vam
pripravljeni priskočiti na pomoč s
tem, da posredujejo probleme preko
koordinatorja pristojnim
institucijam, v prvi vrsti patronažni
službi, ki je pristojna za reševanje
problemov. Zavedamo se, da je v tem
življenjskem obdobju zelo
pomembno medsebojno druženje.
Moderen tempo življenja nas je tako
odtujil, da včasih ne najdemo več  s
sosedi pristnega stika.  Eden od ciljev
naših prostovoljcev je prav ta, da se
medsebojno več družimo, da
ponovno navežemo medsebojne
stike, s katerimi  ohranjamo naše
življenje na starost  lepše in
prijetnejše. Vsi, ki delamo v projektu,
želimo povezati vse humanitarne
organizacije v celovito mrežo, ki skrbi
za starejše, živeče doma. Člani sekcije
Nove korenine Primskovo pa so se
začeli pripravljati na praznovanje
petletnice delovanja sekcije, ki jo
bodo praznovali v aprilu.
Napovedujemo …
V marcu bomo, med drugim,
organizirali spomladansko merjenje
krvnega tlaka, holesterola, sladkorja
in trigliceridov, ki bo tretjo sredo v
marcu, to je 19.3.2014, od 8. do 9. ure
v naši pisarni. Priti morate tešči. Pet
dni pozneje, v ponedeljek, 24, marca,
pa bomo imeli redni letni občni zbor,
na katerega vas bomo povabili z
osebnimi vabili.

Boris Žužek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

Aktivnosti
društva
upokojencev
Tudi v februarju smo imeli šmarski
upokojenci malo dejavnosti, saj nam je
vreme preprečilo rekreacijske pohode,
kakor smo jih načrtovali. Zaradi
neprehodnosti in nevarnosti na gozdnih
poteh, smo hodili le po cestah, če nam ni
ponagajalo še vreme.

DOM TISJE

Sproščeno domsko dogajanje
Februarsko vreme je postreglo s pestro paleto zimskih razmer ter s kančkom toplih, son-
čnih trenutkov. V domu si ne glede na vse, zapolnimo čas in popestrimo vsakdan z najra-
zličnejšimi dejavnostmi, ki nam bogatijo kvaliteto življenja.

S pomočjo skupin za samopomoč, se stanovalci zberejo skupaj, kjer so lahko
ustvarjalno aktivni ali pa si čas preprosto krajšajo s pogovorom, ki je v teh
zimskih dneh vsakomur v uteho. Tedensko namenjamo čas družabnim igram,
kjer se zabavamo in sprostimo ter še poglobimo prijateljske vezi. V času bral-
nih ur, stanovalci urijo svojo domišljijo, prispevajo delčke življenjskega mozai-
ka v pogovor, spoznavajo izkušnje drugih in so miselno aktivnejši.
Družabništvo na enoti Spominčice nudi stanovalcem pomoč pri vzpostavlja-
nju in ohranjanju socialnih mrež, ter jih vzpodbuja k samostojnosti hkrati po-
skrbi, da stanovalci občutijo pripadnost, ljubezen in varnost. Gospodinjski
skupini na enotah Vrtnice in Lokvanj sta stalnica, ki z veliko pozitivne ener-
gije učinkujeta na počutje stanovalcev. Opravila, ki so jih izvajali vse življenje
in vonj po domačnosti ter občutek koristnosti, stanovalce nadejajo s toplino in
veseljem.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARTNO PRI LITIJI
SEKCIJA NOVE KORENINE PRIMSKOVO

vabi ob 5. jubileju delovanja sekcije na prireditev

DOBER DAN, ŽIVLJENJE
v petek, 11. aprila 2014

• od 9. do12. ure: ustvarjalne rokodelske delavnice (izdelovanje velikonočnih butaric,
prikaz pletenja košar, peharjev,vezenja prtov…)

• od 17. do 19. ure: predstavitev izdelkov domačih ustvarjalcev
in pridelkov na stojnicah pred  OŠ Primskovo

• ob 19. uri: zaključna prireditev ob jubileju v šoli Primskovo
Nastopajo ŽePZ Gartrožce s Primskovega in gostje MoPZ Fantje od fare iz Šmartna

Prisrčno vabljeni!

Poleg ustaljenih dejavnosti, ki spremljajo vsakdan slehernega stanovalca smo
v mesecu februarju uživali v nastopu folklorne skupine Večerna zarja, društva
upokojencev Veliki Gaber. Člani skupine so dan popestrili s čudovitim ple-
som, ki ga je spremljalo petje in zvoki harmonike, ob izvajanju narodno-za-
bavnih skladb.  Z radostnimi srci pričakujemo toplo pomlad, ki bo zagotovo
prišla v naše kraje s pustnim časom. Pustni krofi in šeme bodo zagotovo pre-
gnali zimo in prebudili naravo.  

NAPOVEDNIK PRIREDITVE V MARCU
13. marca-SESTANEK DOMSKE SKUPNOSTI Z OBDARITVIJO JUBILANTOV,
20. marca- BRALNA URA Z VIŠJO KNJIŽIČARKO GOSPO ALEKSANDRO MAVRETIČ,
25. marca-OB MATERINSKEM DNEVU NASTOP DRUŠTVA DIABETIKOV Z MLADO LIPO.

Renata Ozimek, Tjaša Drobež

V skupini Mravljice so otroci
spoznavali izročilo o veščinah ročnih
spretnosti. Že pred meseci smo si z
otroki ogledali imenitno razstavo
izdelkov šmarskih vezilij, ki so jo
pripravili v šmarski knjižnici. Iz
radovednosti, kako nastanejo tako
lepi izdelki, smo na obisk povabili
mojstrico, gospo Štefko Fašing.
Pokazala nam je že izdelane vezene
prte, pribor za klekljanje, kvačkanje,
pletenje in šivanje, nato nam je
predstavila vsako tehniko še posebej.
Besedi klekljanje in bula sta še
posebno pritegnili pozornost otrok,
nekateri so pripovedovali: »To ima
tudi moja babi.«  Otroci so se v svojih
ročnih spretnostih tudi preizkusili. Z
manjšo pomočjo so si izdelali cofek
ter aktivno sodelovali pri izdelavi

kvačkane zapestnice. Gospa Štefka, za
vse podarjene materiale, prijetno
druženje in poučno izkušnjo se vam
tudi na tem mestu iskreno
zahvaljujemo. Pri dejavnosti so se
nam pridružile še učenke 3. razreda,
ki obiskujejo krožek ročnih del pod
vodstvom knjižničarke, gospe Vanje
Adamlje. Tudi njihove izdelke smo si
z veseljem ogledali, učenke za trud
pohvalili s ploskanjem in jim zaželeli
še veliko ustvarjalnosti pri izdelavi
njihovih del. Z obiskom učenk in
njihove mentorice so vrtčevski otroci
spoznali eno izmed oblik obšolske
dejavnosti, v katere se bodo tudi sami,
že prav kmalu, lahko začeli
vključevati, ko bodo postali učenci
osnovne šole. 

Duši Pevec

Teden kulture je bil kot ponavadi
posvečen našemu največjemu in
najbolj znanemu pesniku Francetu
Prešernu. Spoznavali smo njegovo
življenje  in slikali njegov portret ter
prebirali pesmi.  Seznanili smo se tudi
z državnimi simboli Slovenije. Bralno
kulturo smo okrepili z obiskom v
knjižnici, kjer so nam prijazno

pripravili pravljične urice. Sklop
kulturnega tedna pa smo zaključili s
prireditvijo v Kulturnem domu.
Otroci so se predstavili  z deklamaci -
jami in uživali ob dramatizaciji naših
najstarejših otrok v vrtcu Ciciban.

Vesna Turniški 
in Bernarda Smrekar

V minulih dneh  smo v vrtcu prejeli tudi donacijo v višini 200 evrov s strani
podjetja Omahen Transport d.o.o. S  temi sredstvi bomo pripomogli k
pestrejšemu programu v vrtcu. Podjetju Omahen Transport d. o. o. se iskreno
zahvaljujemo za donirana sredstva.

Mojca Dragar

VRTEC CICIBAN

Kultura v vrtcu Ciciban
Kot že nekaj let smo tudi tokrat v tednu, ko smo praznovali slovenski kulturni praznik, v
našem vrtcu poskrbeli za drugačen, nevsakdanji utrip.

Zahvala
Otroci in zaposlene vrtca Ciciban se zahvaljujemo Občini Šmartno za pomoč pri organizaciji
tradicionalnega pustnega rajanja.

VRTEC CICIBAN

Ohranjanje kulturne dediščine v
mesecu kulture
V mesecu februarju z otroki v vrtcu raziskujemo in obeležujemo kot mesec kulture  na veliko
različnih načinov. Poleg domovinske vzgoje, ki jo spoznavajo preko himne, zastave z grbom
ter pesnika Franceta Prešerna, je mesec primeren tudi posvečanju kulturni dediščini.
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Prva polovica šolskega leta
je za nami
V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju se je prvo ocenjevalno obdobje zaključilo 31. ja-
nuarja. Nekaj dni pred tem smo imeli redovalne konference, na katerih so učitelji pregleda-
li, kakšen učni uspeh so dosegli učenci. Na razredni stopnji je bilo sedem neuspešnih učen-
cev na podružničnih šolah eden, medtem ko je bilo na predmetni stopnji takih učencev 26.
Skupaj to pomeni, da nekaj več kot 7 % učencev ni doseglo zadovoljivih standardov znanja.
Ti dosežki seveda niso dobri, vendar pa primerjave kažejo, da so podobni kot v zadnjih letih.

Primerjave tudi kažejo, da se običajno učni uspeh do konca šolskega leta izbolj-
ša. Ob koncu šolskega leta 2010/11 je bilo 1 % neuspešnih učencev, ob koncu
šolskega leta 2011/12 pa 1,9 %, ob koncu lanskega leta pa 1,7 %. Cilj, ki smo si
ga zastavili, je, da bilo neuspešnih učencev ob koncu šolskega leta čim manj. Ta
cilj bomo lahko dosegli le ob skupnem prizadevanju učencev, staršev in strokov-
nih delavcev. V začetku februarja so učitelji znotraj strokovnih aktivov podro-
bno analizirali rezultate prvega ocenjevalnega obdobja. Običajno so vzroki za
slabši uspeh nižja motivacija, premalo domačega dela, v nekaterih primerih pa
gre tudi za učence, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih (učenci s
posebnimi potrebami), ki kljub prilagoditvam ne dosegajo ciljev. V tem šolskem
letu še posebno pozorno spremljamo, kako redno učenci delajo domače naloge.
Učitelji ob tem ugotavljajo, da veliko učencev, ki imajo negativne ocene, ne dela
domačih nalog niti ne hodijo na dopolnilni pouk. Na podlagi poročil in analize
so učitelji načrtovali ukrepe za izboljšanje učnega uspeha v drugem ocenjeval-
nem obdobju. 

OSNOVNA ŠOLA

Rabljene igrače
Dobrodelni krožek OŠ Šmartno je v mesecu februarju organiziral akcijo zbiranja rabljenih
igrač. Povabili smo učence, da pogledajo, če imajo doma kakšno igračo ali slikanico, ki je
ne potrebujejo več in jo podarijo naprej. 

Dobrodelni krožek OŠ Šmartno je v
mesecu februarju organiziral akcijo
zbiranja rabljenih igrač. Povabili smo
učence, da pogledajo, če imajo doma
kakšno igračo ali slikanico, ki je ne
potrebujejo več in jo podarijo naprej.
V akciji se je nabralo zares veliko šte-
vilo različnih igrač (kocke, lesene
igrače, družabne igre, sestavljanke,
vozila, slikanice, glasbila, otroške
CD-ji,…). S pomočjo Slovenske ka-
ritas bomo z njimi osrečili otroke, ka-
terim starši zaradi stiske ne morejo
kupiti novih igrač. HVALA v imenu
vseh, ki jih bodo potrebovali.  

Vanja Adamlje

V začetku februarja je našo državo prizadela vremenska ujma. Ta področja naše
občine sicer ni prizadelo v tolikšnem obsegu kot drugje po Sloveniji. Kljub
temu smo tudi na naši šoli v ponedeljek, 3. februarja 2014, odpovedali pouk. To
odločitev smo sprejeli v skladu z navodili ministrstva in po podrobni proučitvi
razmer ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Glavni razlog je bil predvsem ta,
da zagotovimo varnost otrok, da ne izpostavljamo nevarnostim šolskih prevoz-
nikom in zaposlenih. V teh dnevih smo bili tudi v stalnem stiku z županom, od
katerega smo redno dobivali informacije o prevoznosti cest, kjer potekajo šolski
prevozi. Lahko rečemo, da so izvajalci zimske službe in gasilci v težkih razme-
rah odlično opravili svoje delo. V torek, ko smo spet nadaljevali s poukom, je
manjkalo le 20 učencev, za katere smo ocenili, da niso prišli v šolo zaradi posle-
dic vremenske ujme (prevoznost cest in poti, izpad električne energije). V na-
slednjih dneh nismo zaznavali izrazitejše odsotnosti učencev, ki bi bila posledica
vremenske ujme. Še največ težav pri zagotavljanju ustreznih pogojev smo imeli
na podružnici Primskovo, kjer je bila še skoraj ves teden motena oskrba z elek-
trično energijo. Zato smo na tej podružnici za en teden zaprli vrtec, učence 2.
razreda pa smo dnevno vozili na podružnico Velika Kostrevnica, kjer smo jih
vključili v že obstoječi razred in tudi v oddelek podaljšanega bivanja. V soboto,
1. februarja, je bila v Kulturnem domu Šmartno dobrodelna prireditev. KUD
Vajkard je izvedel gledališko predstavo »Spusti me pod kovtr«. Celoten izkupi-
ček od prodanih vstopnic,  2.200 EUR, so člani društva namenili v šolski sklad.
Za to plemenito dejanje se jim v imenu osnovne šole in v imenu učencev, ki
bodo deležni pomoči, iskreno zahvaljujem.

Albert Pavli, ravnatelj

Neuspešni učenci v 1. in 2. ocenjevalni konferenci - primerjava
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Obisk iz Sudana
Z učenci 3. razreda OŠ Šmartno letos v okviru projekta Korak k sončku spoznavamo odtenke
drugačnosti na temo Drugačnost - različne rase in kulture. Z branjem knjig, pogovorom, so-
cialnimi vajami ter s pomočjo umetniškega ustvarjanja se učimo o ljudeh različnih ras in
navad, o njihovem življenju ter poudarjamo pomen medsebojnega sodelovanja, empatije.

Zadnji torek v mesecu februarju pa nas je obiskal tudi g. Ali Khodary, Sudanec,
ki v Sloveniji živi že več kot štirideset let. Predstavil nam je svojo domovino,
njene običaje, jezik, kulturo ter z nami delil svojo življenjsko zgodbo. Dan je bil
zelo zanimiv in poučen, zaključil pa se je z mislimi o sprejemanju vseh ljudi. Kot
pravijo tretješolci: "Vsi smo različni, a podobni - vsi si želimo biti ljubljeni, sre-
čni, sprejeti, vsi smo kdaj žalostni, trpimo. Torej ni važno, od kod nekdo prihaja,
temveč bolj to, kaj v glavi se mu dogaja..."

Iris K. Kocjan, pedagoginja

GIMNAZIJA

Teden kulture na Gimnaziji Litija
V počastitev Prešernovega dne je na Gimnaziji Litija med 3. 2. in 7. 2. potekal teden kulture.
Na največjega slovenskega pesnika smo se spomnili z različnimi kulturnimi dejavnostmi.

V sredo, 5. februarja, je na zimskem
vrtu gimnazije potekala otvoritev fo-
tografske razstave V preletu …, dija-
ka Tilna Tršeliča. Razstavo si je bilo
mogoče ogledati do konca februarja.
Ves teden je v šolski knjižnici pote-
kal kviz na temo slovenskega kultur-
nega praznika. Dijaki so pokazali
dobro poznavanje Prešernovega ži-

vljenja in dela, srečna zmagovalka pa
je prejela knjižno nagrado. V petek,
7. februarja, smo si v okviru šolskega
gledališkega abonmaja v SNG
Drama ogledali predstavo Kralj na
Betajnovi, in tako s slovensko klasiko
zaključili teden kulture.

Maja Deniša Dijak Tilen Tršetič na otvoritvi svoje razstave

GLASBENA ŠOLA

Naši uspehi v jubilejnem letu
Leto 2014 je za Glasbeno šolo Litija – Šmartno posebno leto, to je leto, ko se nam bo s se-
litvijo v kompleks SVC uresničila dolgoletna želja po lastnih, samo našemu delu namenje-
nih prostorih.

V letu 2014 bomo svečano prazno-
vali tudi 60 let sistematičnega insti-
tucionalnega poučevanja instrumen-
tov in drugih predmetov, ki so name-
njeni glasbenemu izobraževanju
mladih, torej 60 let obstoja glasbene
šole. Glasbena šola Litija – Šmartno,
kjer se glasbeno izobražujejo otroci
iz občin Litija in Šmartno pri Litiji,
se lahko  s svojim kvalitetnim delom
in uspehi učencev in njihovih učite-
ljev povsem enakopravno primerja z
drugimi slovenskimi glasbenimi šo-
lami, kar ponovno dokazujejo tudi
rezultati tekmovanj, ki so se jih naši
učenci udeležili v januarju in fe-
bruarju. Januarja je bilo v Begunjah

že tradicionalno tekmovanje mladih
harmonikarjev za nagrado Avsenik,
udeležila sta se ga dva naša učenca in
dosegla lepe rezultate. V februarju pa
so v organizaciji Zveze slovenskih
glasbenih šol potekala 17. regijska
tekmovanja mladih slovenskih glas-
benikov. To so bila izbirna tekmova-
nja za 43. tekmovanje mladih glasbe-
nikov Republike Slovenije, ki bo v
mesecu marcu. Učenci naše glasbene
šole so tekmovali v okviru regijskega
tekmovanja Okolica Ljubljane in
Zasavje, ki vključuje učence glasbe-
nih šol Cerknica, Domžale,
Grosuplje, Hrastnik, Kamnik,
Logatec, Trbovlje, Vrhnika Zagorje

TEKMOVALNI REZULTATI:

8. mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik, Begunje 

Bronasto priznanje: Primož Adamlje, klavirska harmonika, 
(mentor Dušan Drobnič)
Srebrno priznanje: Lovro Perme, klavirska harmonika,
(mentor Dušan Drobnič)

17. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja  

Zlato priznanje: Erik Setničar, trobenta 1. a kategorija,
(mentor Slavčo Gorgiev, korepetitor Tilen Bajec)
Bronasto priznanje: Žan Alojz Mahkovic, trobenta 1. b kategorija,
(mentor Slavčo Gorgiev, korepetitor Tilen Bajec)
Srebrno priznanje: Luka Končar, trobenta 1. c kategorija,
(mentor Mira Slavčo Gorgiev, korepetitor Tilen Bajec)
Zlato priznanje: Jan Zupančič, tolkala 1. b kategorija,
(mentor Benjamin Kos, korepetitor Tilen Bajec)
Kitarski duo 1. b kategorija: Zlato priznanje: Maja Kajtna in Ivan Nikonov, 
(mentor Rado Černe)
Klavirski duo 1. b kategorija: Srebrno priznanje: Neža Murn in Manca Murn,
(mentorica Olena Novosel)
Komorne skupine z godali in klavirjem, 1. b kategorija:
Zlato priznanje: Vesna Nika Trdin - violina, Meta Trdin – flavta in Nika
Košir – klavir,
(mentorji: David Petrič, Mira Kranjec in Brigita Šuler)
Komorne skupine z godali in klavirjem, 1. b kategorija:
Zlato priznanje: Eva Ostanek – violina, Janja Končar – flavta in Nina Baš
Klavir, (mentorji: Špela Janša, Mira Kranjec in Janja Galičič)

Ravnateljica: Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

in Litija – Šmartno. Tekmovanja se
je udeležilo 14 učenk in učencev
naše glasbene šole, tekmovali pa so v
disciplinah trobenta, tolkala, klavir-
ski duo, kitarski duo in komorne
skupine z godali in klavirjem. Naši
mladi glasbeniki so se na tekmova-
nju izvrstno predstavili, saj so prejeli
pet zlatih, dve srebrni in eno brona-
sto priznanje. Vsi tekmovalci, ki so
prejeli zlato priznanje, bodo lahko v
mesecu marcu tekmovali na držav-
nem tekmovanju mladih slovenskih
glasbenikov, kjer se bodo lahko pri-
merjali z najboljšimi mladimi umet-
niki iz vseh sedmih regijskih tekmo-
vanj. Na dosežene uspehe naših
učencev in njihovih mentorjev smo
vsi zelo ponosni, seveda pa bomo
tudi stiskali pesti za dobre uvrstitve
na državnem nivoju. Žlahtna prizna-
nja naših učencev in učiteljev pa so
tudi prekrasno darilo šoli za njen
rojstni dan.  

Ravnateljica: Janja Galičič, univ.
dipl. muzik.

Praktično vam bomo prikazali 4 aer-
obne vaje za okrepitev obraznih mišic
in 5 gibov samomasaže obraza.
Obrazu boste povrnili videz mlado-
stne zaljubljenosti. Mišice boste okre-
pili in s tem zabrisali gubice.
Prekrvavitev obraza se bo izboljšala
in videti boste spočiti. Predstavitev, ki
bo v ponedeljek, 31. 3. ob 19. uri v
Knjižnici Litija traja približno eno
uro. Vodila jo bo Katja Škrabar, in-
štruktorica aerobike, ki že 18 let vodi
vadbo aerobike in druge aktivnosti za
dobro počutje. Predstavitev bo brez-
plačna.

Aleksandra Mavretič

KNIJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Obrazna
aerobika
V točki vseživljenjskega učenja Knjižnice
Litija bomo predstavili  program vadbe ae-
robike in samomasaže obraza, za mladost-
nejši videz. 

www.knjiznica-litija.si
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Japonska skozi tri letne časa

Tomaž Hožič, fotograf in popotnik nam bo predstavil utrip najbolj znanih ja-
ponskih mest v treh letnih časih. Potovanje pričnemo jeseni v pokrajini Kansai v
nekoč cesarskih mestih Kjoto in Nara ter danes tretjem največjem mestu,
Osaki. Zimo bomo preživeli med stolpnicami in muzeji glavnega mesta Tokia,
spomladi pa se sprehodili pod češnjami v njegovih parkih. Za tem se vrnemo v
pokrajino Kansai, kjer ponovno obiščemo Kjoto, ter preko Kobeja in mesta
Himeji nadaljujemo do dveh tragičnih mest – Hirošime in Nagasakija. Potopis
bo v torek, 18. 3. ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Aleksandra Mavretič

KULTURA

Profesor Josip Marn učenjak in
predsednik Slovenske matice
Slovenska matica, najstarejša kulturna in znanstvena ustanova v Sloveniji , letos praznuje
150-letnico ustanovitve. Jubilej so počastili  4. februarja s skromno razstavo v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani  in slavnostno akademijo v dvorani Slovenske filharmoni-
je; govornika sta bila predsednik Slovenske matice dr. Milček Komelj in predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.

Ponatis knjige
Niti življenja
Obveščamo vas, da je izšel 1. ponatis
knjige Niti življenja (Življenjepisi
Šmarčanov, Litijanov in okoličanov),
ki jo je uredila Ida Dolšek. Knjigo so
bralci lepo sprejeli, saj je bila razpro-
dana že v mesecu dni po izidu. Niti
življenja lahko kupite v prodajalni
King v Šmartnem, v Turistični točki
Srca Slovenije v Litiji ter v knjižnicah
v Litiji in Šmartnem.

Obogatite svojo knjižno polico z iskre-
nimi izpovedmi!

Slovenska matica je bila ustanovljena
4. februarja 1864 z namenom, da bi v
slovenskem jeziku tiskala knjižna dela
z različnih področij, da bi dvigovala
raven izobraženosti in znanja ter
skrbela za izdajo znanstvene termino-
logije.  S knjigami, ki so izhajale v vi-
sokih nakladah, je matica vzdrževala
stike z univerzami in akademijami od
Londona do Peterburga. Ustanovitev
so podprli  izobraženci, trgovci,
obrtniki in podjetniki s prostovoljni-
mi prispevki. Neutruden sodelavec
matice od njenega  snovanja leta 1863
do svoje smrti  leta 1893 je bil naš
rojak, profesor Josip Marn.   Že  leto
pred uradno ustanovitvijo so ga ime-
novali za zapisnikarja, potem je bil
ključar, od leta 1865 dalje odbornik,
vrsto let predsednik knjižnega odse-
ka; njen predsednik pa je bil kar dva-
krat: prvič v letih 1881-1882 in dru-
gič od leta 1886 do svoje smrti leta
1893. Josip Marn se je rodil 13. marca
1832 v Dragovškem, po domače pri
Pavlč.  Ker v Štangi tedaj še ni bilo
šole, ga je brati in pisati naučil župnik
Martin Vrankar. Sedemletnega fanti-
ča so ga poslali v ljubljanske šole.
Jeseni leta 1842 je prestopil v gimna-
zijo.  Srednje šole je končal leta 1851,
bogoslovje leta 1855, kaplan v
Horjulu je bil do oktobra 1857, ko je
bil imenovan za učitelja za verouk in
slovenščino na gimnaziji v Ljubljani,
po izobraževanju na dunajskem vse-
učilišču je leta 1960 opravil izpite in si
pridobil naslov profesorja slovenščine.
»Ta srečno prebita preskušnja pa ni
bila Marnu, kakor mnogim drugim,
samo podstava v dosego primerne
službe, ampak bila mu je znamenit
začetek njegovega nadaljnega učenja
in neumornega delovanja v slovenski
književnosti. Zdi se človeku, kakor bi
bil Marnu ž njo vzrastel pogum, da je
zastavil pero ter odslej navzlic svoje-
mu slabotnemu zdravju in obilim po-
slom svojega učiteljskega poklica
celih dvaintrideset let brez presledka
Slovencem podajal knjigo za knjigo,
in ker je z njegovim napornim delo-
vanjem rastlo tudi njegovo razsežno
znanje, naposled svojemu narodu
ostavil pravo zakladnico korenitih in
važnih spisov, ki ovijajo okolo njegove
glave venec prvega slovenskega knji-
ževnega zgodovinarja,« je v nekrologu
zapisal prof. Frančišek Levec. Smrt
Josipa Marna je bila za Slovensko
matico hud udarec.  »Izgubila je na-
mreč zaslužnega svojega predsednika
Jožefa Marna, častnega kanonika in z
viteškim križem Franc Jožefovega
redu odlikovanega upokojenega gim-

nazijalnega profesorja, s čigar ime-
nom za vselej ostane združen veseli
preporod in lepi napredek prvega na-
šega književnega društva zadnjih de-
setih let. Njegovo izguba pa je sloven-
skemu narodu tem občutnejša, ker
pokojnik ni bil samo vrl predsednik
Slovenske matice, ampak tudi bi-
stroumen učenjak in znamenit pisa-
telj slovenski, ki je svojemu narodu
ostavil bogato zakladnico izbornih
književnih del,« navaja Levec.
Marnovo delovanje v Matici je bilo
ves čas zelo aktivno, še posebej  je pri-
šlo do izraza, ko je bil leta 1882 izvo-
ljen za načelnika književnega odseka,
ljubljanski župan Graselli pa za dru-
števnega predsednika. Naj mi bo do-
voljeno, da citiram še nekaj misli do-
brega poznavalca Marnovega  delova-
nja v Slovenski matic  prof.  Frančiška
Levca: » Marnova zasluga je, da se je v
društvo povrnila sloga in jedinost in
da se je v gospodarstvu uvedel najlepši
red… Marn je povzročil, da je prišlo v
odbor več mladih književnikov, bivših
njegovih učencev, dasi se mnogi niso
ujemali z vsemi njegovimi načeli ter
imeli morebiti ž njim poprej že kak-
šno malo literarno prasko. Toda miro-
ljuben, prijazen, previden in vedno
takten je znal Marn ves odbor upreči
v delo in delal je rad vsak, videč, da je
predsednik med vsemi sam najprid-
nejši pregledovalec društvu poslanih
rokopisov in v dvojbenih slučajih dru-
štvu najmodrejši svetovalec. Svojim
učencem skrben učenik je vodil našo
mladino celih petintrideset let ter v
njeno dovzetno srce zasejal mnogo
katero plemenito zrno, ki se je pozne-
je razraslo v zeleno drevo, v drevo, ki
zdaj rodi in bode še rodilo stoteren
sad Slovencem!  Marljiv kakor čebela
in delaven kakor mravlja, nam je v ne-
minljivih spisih opisal »očetov naših
imenitna dela«, korenito ocenil dične
naše pesnike in pisatelje ter prvim ve-
leumom našega naroda, Linhartu in
Vodniku, Prešernu in Levstiku,
Metelku in Bleiweisu, Kopitarju in
Ravnikarju in mnogim drugim prete-
klih vekov in zdanjih dni postavil si-
jajne spomenike »aere perennius!« 
Sam temeljito učen je čislal znanje,
kjer ga je našel; sam strpljiv in krotke-
ga srca, je netil okolo sebe ogenj miru
in sprave, ogenj prave krščanske lju-
bezni in iskrenega spoštovanja
.Boljšega moža pač v zdanjih dneh ni
imela Ljubljana, in okolo tega moža
smo se zbirali radi zastopniki raznih
stanov in raznovrstnega prepričanja,
kadar nas je klical in vabil na složno
delovanje v srečo in omiko našega na-

roda. Postavili smo ga na čelo prvemu
našemu književnemu zavodu – ideal-
ni celokupnosti slovenski. Previdno,
modro in uspešno je po valovitem
morji krmil ladjo naše Slovenske ma-
tice, dokler mu na veliko žalost vse
slovenske zemlje krmilo ni padlo –
žal, veliko prerano iz njegove srečne
roke!« Marnovi častilci, so s pomočjo
Slovenske matice  dali vzidati na
južni strani cerkve v Štangi spomin-
sko ploščo. Odkrili so jo na kresni
dan 1902 s skromno slovesnostjo, ki
se je udeležil  gospod knez in lju-
bljanski škof dr. Anton Bonaventura
Jeglič;  v cerkvi je imel poljuden, pa
navdušen govor o  pokojnemu učite-
lju ( Jeglič je bil Marnov učenec vseh
osem let na gimnaziji) in pozneje pri-
jatelju Josipu Marnu. Slovesno mašo
je maševal  kanonik-dekan Janez
Sušnik, podpredsednik Slovenske
matice, ki je  govoril o Marnovih za-
slugah na slovstvenem področju.
Slovesnosti  so se udeležili tudi tajnik
matice Evgen Lah, odbornika Franc
S. Finžgar in dr. Jožef Lesar ter ravna-
telj državne gimnazije v Ljubljani.
Slavnost sta priredila štangarski žup-
nik Mihael Saje in šmarski dekan
Ivan Lavrenčič. Z delovanjem
Slovenske matice v najzgodnejšem
obdobju  je povezanih še nekaj naših
domoljubov:  šmarski dekan Jožef
Burger,  ki je že v prvem letu njenega
delovanja postal njen poverjenik  za
šmarsko dekanijo. Matica  je izdala
češko in hrvaško slovnico za
Slovence, ki ju je na Josipovo pobudo
sestavil  njegov brat Franjo.  25-letni
mladenič Davorin Hostnik pa je po
naročilu matice prevedel  roman
Julesa Verna  Potovanje okolo sveta v
80 dneh in se trajno zapisal v zgodo-
vino slovenskega prevajanja. Z aktiv-
nim udejstvovanjem v Slovenski ma-
tici je povezan tudi narodnjak Luka
Svetec, ki je bil, tako kot Josip Marn,
za odbornika izvoljen že leta 1865.
Naj bo ta prispevek skromen spoštljiv
spomin na veličastno delo naših na-
rodnjakov  v najstarejši slovenski  kul-
turni in znanstveni ustanovi. 
Portret profesorja Josipa Marna krasi
dvorano Slovenske matice v
Ljubljani.  Na prošnjo podpisane ga
je za to objavo fotografiral Janez
Kukovica. Portret je delo slikarja
Ludvika Grilca. 

Magda Breznikar

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je v četrtek, 13.2.2014, organi-
zirala stekloslikarsko kolonijo, ki je potekala v osnovni šoli v Hrastniku.
Kolonije sta se poleg učencev Osnovne šole Litija, udeležila tudi učenca
Podružnice s prilagojenim programom in sicer Ajda Kuč in Matej Doblekar.
Svojo ustvarjalnost sta pokazala pri slikanju na ravno steklo - vitraž in steklene
predmete, vazice, posode,…. Nastali so čudoviti izdelki.

Barbara Klanšek

Pogleda v globino se je bilo vseeno potrebno nekoliko privaditi. Učenci so se
naučili varnega vijuganja in nekateri so ob koncu tedna drseli povsem z vrha
proge Orlovih glav. Poleg smučanja so se preizkusili še v teku na smučeh in lo-
kostrelstvu, cirkuških veščinah, ter odšli na pohod v debelo zasneženo bohinjsko
dolino. Ob večerih ni manjkalo zabave in družabnih iger. Kljub temu, da je ka-
teri od njih pogrešal dom, bi se večina želela čim prej vrniti, saj nam je sicer mu-
hasto vreme prav zadnji dan postreglo s pravo zimsko sončno pravljico v srcu
Julijskih Alp –  s samim očakom Triglavom na dlani.  

Vili Guček

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Stekloslikarska kolonija
V Medobčinskem društvu invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji smo ob zaključku pro-
jekta »Vseživljenjsko učenje za življenje«, v Ljubljani obiskali Gostilno dela na Poljanski
cesti  in Center ponovne uporabe na Povšetovi ulici.

OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Šola v naravi - smučanje na Voglu
Čas od ponedeljka do petka (10. 2. – 14. 2.) je pet učencev in učenk OŠPP, skupaj z razredi OŠ,
preživelo v Bohinju. Glavna aktivnost je bilo vsakodnevno učenje smučanja na Voglu, kamor
jih je povlekla hitra in varna gondola.
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Po njegovih delih so bile uprizorjene
številne radijske igra in drame.
Režiser Tugo Štiglic je v sodelovanju
TV Slovenija in Timaro produk-
tions posnel po Sivčevem mladin-
skem romanu Pozabljeni zaklad leta

Kakšno bi bilo vaše življenje, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti? Kako bi
ga kreirali sami? Predstavili vam bomo tudi prihajajoče delavnice: Kako biti ti z
denarjem, Orgazmična energija in sprejemanje, Nemogoče je mogoče, Vprašaj
in sprejmi, Popolnoma drug pogled na vzgojo, ...
Predavanje bo v sredo, 19. 3. ob 17. uri, v Knjižnici Litija. Obvezne prijave na
romana@energija24.si

Sodelovala je pri 260 visokih državni-
ških obiskih, načrtovala proslave in
slovesnosti kot sta bila vstop v EU,
predsedovanje EU. Je soavtorica ko-
deksov in sprejetih priročnikov cere-
monialov za našo državo. Izdala je
tudi knjigo Protokol, simfonija
forme. Za svoje delovanje prejema
številne pohvale in priznanja — tudi
iz Bele hiše in evropskih kraljevih
dvorov. Pogovorni večer bo v torek,
25. 3. ob 19. uri v Kulturnem centru
Litija. Z njo se bo pogovarjal
Vladimir Jakopič.

Aleksandra Mavretič

2001 celovečerni mladinski film z
enakim naslovom, nastala pa je tudi
televizijska nadaljevanka v treh
delih. Film si je ogledalo več kot
25.000 gledalcev in je zato dobil naj-
višje slovensko priznanje za gleda-
nost - zlato rolo. Film Pozabljeni za-
klad je izšel pri Založbi kaset in
plošč RTV Slovenija leta 2003 tudi
na video kaseti. Za svoja besedila je
prejel  več kot ducat nagrad na ptuj-
skem, števerjanskem, graškogor-
skem, mariborskem festivalu in na
drugih najpomembnejših tekmova-
njih narodno zabavne in zabavne
glasbe. Kot slavist obvladuje metriko
in druga pravila, kot magister etno-
loške znanosti se je poglobil tudi po
znanstveni plati v pisanje tovrstnih
sporočil v popularni glasbi.
Saga o Karantaniji, ki je izšla 2010 je
našla svoj krog bralcev, ki so že spre-
jeli njegovo najnovejšo serijo o
Rimljanih, letos sta izšli Zadnji kelt-
ski poglavar in Usodna emonska le-
potica. Srečanje z Ivanom Sivcem bo
15. aprila ob 19. uri, v Knjižnici
Litija.

Javna zahvala ga. Idi Dolšek

Minevajo trije meseci od izida knjige Niti življenja. Verjamem, da jo je že dosti
ljudi prečitalo. Vredna je branja. Doslej še nisem zasledila, da bi kdo o njej povedal
svoje mnenje. Zato si jaz z hvaležnim občutkom dovoljujem v svojem in imenu
vseh pričevalcev omenjenih v tej knjigi, kar upam, da se strinjajo, izreči: iskreno za-
hvalo gospej Idi, da je omogočila “malemu človeku” enkrat priti do besede, vsem nje-
nim sodelavcem, ki so vsestransko pripomogli, da je knjiga izšla in vsem ostalim pri
organizaciji predstavitve knjige v kulturnem domu v Šmartnem. Predvsem pa bo
vsem povabljenim pripovedovalvcem teh življenskih zgodb, ostal 29. november
2013, v nepozabnem spominu.
Cenjena in draga nam ga. Ida. Vaša dobrosrčnost, dolgoletna požrtvovalnost pri-
jaznega stika s starejšimi ljudmi je našla posebno mesto v naših srcih. Ponovno
hvala, hvala vam. Še obilo zdravja, sončnih dni, v nadaljni življenski poti. Srečno!

Slavka Mrzel

Tokratno srečanje je bilo v znamenju številke 33, saj je bilo toliko planink in
planincev, ki so osvojili naziv „Prijatelj Janč - janški prijatelj“, obenem pa je bilo
kar 10 udeležencev takšnih, da so se v preteklem letu 33 krat povzpeli na vrh.
Najvztrajnejša med obiskovalci je bila Erika Zupančič, ki je bila na Jančah kar
251 krat in s tem že 6-tič osvojila prehodno palico za pohodnike.

PLANINSKO DRUŠTVO

Prijatelji Janč - janški prijatelji
Dvanajstega srečanja Prijateljev Janč - janških prijateljev, ki je bilo zadnjo nedeljo v januar-
ju, se je udeležila večina tistih, ki so se v preteklem letu najmanj 25 krat povzpeli na Janče.

Med kolesarji je bil najvztrajnejši
Stanko Zajc, ki je do doma prekole-
saril 29 krat, še 49 krat pa je prišel
peš. Sicer pa naštejmo še vse ostale, ki
so sodelovali v akciji: Natalija
Markovič (97), Viktor Markovič
(85), Marija Birk (82), Jani Jerant
(72), Vinko Jelnikar (60), Ciril Gale
in Mojca Jerant (52), Mitja Bratun in
Vinko Jamnik (47), Jože Pauli (46),
Anđela Petrinjak (43), Almira
Jelnikar (40), Marija Kurent (37),
Viktor Čebela, Srečko Erjavec, Vesna
Mlakar, Živa Podbregar, Dani Ražun,
Milka Rovšek, Blaž Šircelj, Ivan Šir-
celj, Marija Šircelj in Žiga Šircelj
(33), Darka Vidic (29), Milan
Doblekar, Cirila Godec in Mirko
Grm (26), Matej Krnc, Tatjana
Rusjan, Borut Vukovič in Rado
Zupančič (25).
Oskrbnik Tone Selko je za vse pri-
pravil imenitno pogostitev z bogra-
čem, gobovo juho in kmečko pojedi-
no. Srečanje se je udeležilo tudi veliko
prijateljev prijateljev, tako da je bil
dom res poln.   

Borut Vukovič

E- vodenje računovodstva za društva

Olajšajte si vodenje računovodstva v društvu
z uporabo e-računovodskega programa.
Program je primeren za vsa društva, kot tudi za druge nevladne organizacije.
V programu lahko enostavno vodite blagajniško poslovanje, pripravljate in obračunate potne naloge,
obračunavate avtorske in podjemne pogodbe, izdajate račune, vodite evidenco prejetih računov, itd.
Program vam omogoča tudi pripravo letnega poročila, kamor sodijo predpisani obrazci: bilanca stanja in
izkaz poslovnega izida, kot tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
V letu 2014 je uporaba e-računovodskega programa brezplačna. 

Dnevi NVO 2014

Dnevi nevladnih organizacij 2014 se bodo letos odvijali med 14. in 16. marcem 2013 v Hotelu Plaza v Ljubljani.
V okviru konference se bomo z našimi gosti dotaknili vključevanja civilne družbe na lokalni in regionalni ravni in
vas na usposabljanjih seznanili z aktualnimi temami.  Pogledali bomo področje pridobivanja evropskih sredstev,
vodenja projektov, strateškega načrtovanja v NVO in odnosov z mediji. Odgovorili na dileme, s katerimi se sreču-
jemo, če se ukvarjamo v NVO s tržnimi dejavnostmi (prodaja izdelkov, delavnic, organizacija izletov ipd.) ter vas
seznanili z drugimi računovodskimi novostmi pomembnimi za NVO. Brezplačna podpora je na voljo za društva,
zasebne zavode in ustanove iz osrednje Slovenije. Podrobnosti o programu in dogodku najdete na spletni strani
www.consulta.si, lahko pa se oglasite v Informacijski pisarni Stičišča na Ponoviški 12 v Litiji. 

TEAKWONDO 

Odprto prvenstvo M-2
Po dveh mesecih borbene pavze se je Taekwondo klub Šmartno - Litija udeležil s štirimi tek-
movalci zelo znanega ter močnega prvenstva v borbah M-2 na Hrvaškem. Prvenstva se je
udeležilo okrog 550 tekmovalcev iz 8 držav. Naš reprezentant Domen Pirc se je tekmovanja
udeležil z reprezentanco, ker je ta tekma v sklopu priprav na bližajoče se svetovno prvenstvo.

TEAKWONDO 

Izbor naj športnika in športnice
Zasavja 2013
Kot vsako leto, je tudi letos Taekwondo klub Šmartno - Litija sodeloval pri že
zelo znani »akciji« ETV-ja, izbor za naj športnika in športnico Zasavja.
Soglasno smo se odločili ter prijavili vsem že zelo znana naša člana, Domna
Pirc med moškimi tekmovalci ter Saro Rozina med ženskimi predstavnicami.
Po mnenju trenerjev sta si oba zaslužila sodelovanje, Domen kot predstavnik
slovenske mladinske reprezentance med borci do 63 kilogramov, kjer ima kar
nekaj medalj ter Sara Rozina prav tako borka do 59 kilogramov pa tudi tek-
movalka v tehniki. Med 14-imi kandidatkami je Sara Rozina dosegla 2.
mesto, Domen Pirc pa je med 31-imi kandidati pristal na 4. mestu. Obema
čestitke ter še naprej veliko borbenih uspehov. Janja Repina

KNIJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Približevanja v
marcu Ksenija
Benedetti
Občudujemo jo kot eminentno šefinjo
Protokola RS. Pri svojem delovanju je bila
priča najpomembnejšim zgodovinskim
dogodkom, s katerimi se je soočila naša
država.

KNIJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Ivan Sivec, literarni gost
v mesecu knjige
Pisatelj Ivan Sivec je bil rojen 23. maja leta 1949 v Mostah pri Komendi, zdaj živi in ustvarja v
Mengšu. Napisal je 43 knjig za mladino in 77 za odrasle, poleg tega pa več kot 2000 besedil
za glasbo, več sto pravljic in humoresk.

KNIJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Predavanje Romane Črček
Vabljeni na brezplačno uvodno predavanje o Access Consciousness, kjer vam bomo predsta-
vili tehnike in orodja, ki jih lahko uporabljate vsak dan in kreirate življenje, kot si ga želite.

Prvo borbo je prepričljivo premagal predstavnika Hrvaške, drugo pa je kljub
boljšemu rezultatu izgubil, saj so ga sodniki diskvalificirali zaradi napačnega
udarca, zaradi katerega so bili presenečeni še reprezentančni trenerji, saj tudi
oni še niso slišali za to sodniško pravilo. Vsi smo bili malo razočarani nad sod-
niško odločitvijo, saj bi se Domen v prihajajoči borbi srečal z reprezentantom
Madžarske, s katerim se je imel željo boriti, ker je eden izmed boljših madžar-
skih borcev. Domna čaka pred svetovnim prvenstvom še Slovenija open ter
prvenstvo v Beogradu. Ostali naši tekmovalci so kljub dobrim borbam izgubi-
li prvo ali drugo borbo, razen Timoteja Bučar, ki je osvojil 3. mesto med kade-
ti do 53 kilogramov. Tekmovanja so se še udeležili Sara Rozina (-59kg),
Aleksandra Rozina (-47kg) ter Tadej Pirc (-45 kg).

Janja Repina

Od 14.marca dalje,

tudi na:

Vsakodnevno!
Sveže novice, zanimivosti, obvestila in mali oglasi iz Šmartna in Litije na:

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

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. MARCA 2014

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

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

Dve zmagi in poraz članske ekipe,
kadeti trenutno na 1. mestu
polfinalne lige
Nadaljuje se državno prvenstvo v 1.B državni rokometni ligi. V mesecu februarju so bili na
sporedu trije krogi. V mesecu marcu bosta s tekmovanjam nadaljevali tudi selekciji mlaj-
ših dečkov.

V petek 7. februarja se je začel drugi
del sezone v 1.B DRL. Ekipa RD
Herz Šmartno je odšla na neugodno
gostovanje na IG. V začetku prvega
polčasa so domači imeli pobudo in
povedli 8:3, trener Jaka Keše je oka-
ral varovance nad prikazano igro, ter
zahteval večjo zbranost in borbe-
nost. Šmarska ekipa je začela igrati
bolje, bolj zavzeto in na polčasu je bil
izid že izenačen 12:12. V drugem
delu se je dobra igra nadaljevala,
šmarska ekipa je prevzela vodstvo,
povedla že za 5 zadetkov in do
konca srečanja ni dovolila nobenega
presenečenja. Končni rezultat 22:26
za ekipo Herz Šmartna. Pohvaliti
treba vse igralce za borbeno igro v
obrambi, dobro je branil vratar
Midhad Muratovič, najboljši strelec
pa je bil kapetan Aleš Šmejc s sed-
mimi zadetki. Teden kasneje se je na
soboto v Dvorani Pungrt odvijala
prva domača tekma v letu 2014.
Domača ekipa je tekmo začela silo-
vito, povedla 5:1. Gostujoči igralci
niso našli prave obrambe proti razi-
granim Šmarčanom. Vodstvo se je
skozi celotni prvi polčas višalo, že na
polčasu je bila visokih 7 zadetkov ra-
zlike 20:13. V prvem delu je bil za
goste nerešljiva uganka Žiga Berg -
lez, ki je dosegel kar polovico, 10 za-
detkov. V drugem delu podobno na-
daljevanje, razlika se je povišala že na
14 zadetkov prednosti. Domači tre-
ner Jaka Keše je dal priložnost vsem
igralcem na klopi, ki so jo dobro iz-
koristili. Na koncu zaslužena visoka
zmaga domačih z izidom 38:27.
Odlično je branil tudi Midhad
Muratovič, ki je v 45 minutah zbral
15 obramb. Zadnja tekma se je v
mesecu februarju odigrala tudi na
petek. V Cerkljah na Gorenjskem se

PLANINSKO DRUŠTVO

18. spominski pohod Franca Štrusa
Zadnja sobota v mesecu februarju se vse bolj približuje, v glavi pa je polno skrbi. Narava je
tudi v tem koncu Slovenije neusmiljeno udarila in naredila veliko škode po gozdovih, tudi
po »Spominski poti Franca Štrusa«. 

Nagovoril sem prijatelja in tudi že vodnika, ki se v tej okolici rad rekreira in so
mu vsa pota znana, če mi pomaga pri urejanju poti in nato še prevzame vode-
nje 18. pohoda. Lojze Kotar je mojo prošnjo takoj sprejel in že čez nekaj dni
sva se z ročno žago in sekiro podala na pot od Senožeti do Križevske vasi.

je odvijal derbi kroga 1.B DRL med
4. in 5. uvrščeno ekipo. Prvi polčas se
je odvijal po željah domače ekipe, saj
so skozi celoten potek vodili. Blestel
je domači vratar Aljaž Panjtar.
Rezultat 13:8. V drugem delu že na
začetku preveč napak igralcev Herz
Šmartna in razlika se je poviševala že
do navidezno neulovljivih 17:10.
Naša ekipa je nato strnila vrste in za-
čela igrati bolje, predvsem v obram-
bi. Nekaj pomembnih obramb je
prispeval tudi Midhad Muratovič in
razlika se je nižala. Dve minuti in
pol do konca srečanja pa izenačenje
na 21:21. Slabi dve minuti do konca
je bil izključen kapetan Aleš Šmejc,
pa vendar je 45 sekund do konca
tekme ponovno izenačil Jaka Avsec,
tokrat na 22:22. Domačini so nato
izgubili žogo, priložnost je imel
Grega Močnik, ki je žal zadel vratni-
co. Zadnji napad je pripadel doma-
čim, priborili so 7m, ki jo je ob izte-
ku tekme realiziral Primož Korbar
za končnih 23:22. Čestitke šmarski
ekipi za prikazano borbenost! Kade -
ti so v mesecu februarju nadaljevali z
odličnimi predstavami v polfinalni
skupini B, kjer trenutno po nepopol-
nem 7. krogu zasedajo 1. mesto. V
začetku meseca so v derbiju kroga

premagali do tedaj neporaženo eki -
po Jeruzalem Ormož z 34:30. Dobre
igre so se nadaljevali tudi naprej, na-
slednjega nasprotnika Gorenje Ve-
lenje so premagali za 7 zadetkov,
potem pa še SVIŠ za 12 in Mokerc
IG za 4. Do konca lige in boja za na-
slov prvaka jih loči še sedem krogov
in prav toliko težkih tekem. Vsako
tekmo bolje igrajo tudi starejši dečki
A, ki so se predstavili tudi v novih
dresih (še enkrat hvala sponzorjem).
Močno so se upirali ekipi Ormoža,
na koncu izgubili za 4, nato prema-
gali ekipo Maribora in pa v zadnji
tekmi v februarju remizirali z Arcont
Radgono. Tudi oni nastopajo v polfi-
nalni skupini B, kjer zasedajo trenut-
no 6. mesto. Majhno razočaranje so
nam pripravili igralci mlajših dečkov
A, ki se v dodatnih kvalifikacijah
niso uspeli uvrstiti v polfinalno ligo
za prvaka. Vsekakor pa so se borili
po svojih močen in verjamemo, da
jim bo to uspelo v naslednji sezoni.
V imenu društva vas vabimo, da si
ogledate tekme 1.B lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v
gosteh. Hvala navijaški skupini
KROKARJI, ki nas tudi v novi sezo-
ni spremlja doma in na gostova-
njih!!! Seveda vas vabimo tudi na
tekme mlajših selekcij, ki so na spo-
redu skoraj vsak vikend.

Vse bralce tudi vabimo, da si ogleda-
te našo novo internetno stran:
www.rdherzsmartno.si, ter seveda
našo Facebook stran:  
www.facebook.com/Rokomet.
Smartno in Twitter stran http:
//twitter.com/ #!/rdsmartnoherz,
kjer lahko spremljate veliko zanimi-
vih novičk, fotografij ipd. 

Aleš Hauptman

Očistila in premetala sva kar veliko vejevja, škode pa nisva delala. Zaradi  mo-
jega slabega zdravja  sta  pot do Oklega in Dobovelj očistila sama, Lojze in
Franci z Klopc. Ker letos mineva 70 let od poboja 72 borcev Kamniško-
Zasavskega odreda na Oklem, nas  je Združenje za vrednote NOB Domžale
obvestilo, da bo za  vse pohodnike na Dobovljah pripravljena  gratis malica.
Torej vse je bilo pripravljeno. Kaj pa vreme? Vse možne napovedi sem redno
spremljal, slika pa se je iz dneva v dan spreminjala in za ta dan napovedala
dež. Sobota zjutraj 22. februar je bil resnično turoben dan. Polepšali so mi ga
pohodniki Zagorjani, ki so poleg vodnika prvi prispeli na zborno mesto. » Kaj
je zdaj: vpraša  Vili, gremo ne?«

Seveda gremo so odgovorili ostali. Pohodnikov je bilo okrog trideset, med
njimi šest pogumnih deklet in prav vsi so se v dežnih plaščih podali na pot po
asfaltirani cesti proti Zagorici na prvi čaj. Ena izmed pohodnic je praznovala
rojstni dan in pohodnike počastila s pecivom in pijačo. Pohodniki pa so ji
kljub dežju zapeli.  Pot po gozdu ni bila možna, saj je velik del poti bil zalit z
vodo in blatom. Deževalo je ves čas pohoda, prenehalo je samo za kratek čas

med proslavo na Oklem, kjer je bil
letos svečani govornik nekdanji
predsednik  Slovenije g. Milan Ku-
čan. Ponovno je začelo močno deže-
vati in tako je bilo vse  do cilja v
Ihanu. Ja, kaj pa zvončki, simbol poti
? Bilo jih je mnogo, a tokrat so bili
zaradi dežja neopazni. 

V priročni pisarni  lokala »Barbi
Pub« sta vodnika PD Litija pohod-
nikom podelila zaslužene značke in
plakete. Hvala občini Domžale, po-
hodnikom iz raznih krajev Slovenije,
ki so prišli iz Zagorja, Kočevja, Rado
iz Novega sveta in vsem ostalim.
Celotno pot je prehodilo 32 pohod-
nikov, nekaj se jih je na Oklo pripe-
ljalo tudi z Ihanske strani. Nezgod
ali omembe vrednih zapletov ni bilo.
Nasvidenje naslednjo leto v večjem
številu in lepšem vremenu.

Marijan Jug

TSC LABA d.o.o. 
Ponoviška 11b. Litija
Tel.: 01/ 899 52 00 
www.laba.si

Novo
• Izvozne tablice in
• pridobitev potrdila o skladnosti za osebna vozila

iz držav EU

Odprto od 8h - 19h. Sobota od 8h - 12h

• Tehnični pregledi vozila
• Plačilo cestine in zavarovanja
• Nova registracija, podaljšanje 
• Prepisi lastništva
• Odjava iz prometa


