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ŽUPANOV KOTIČEK

Čista duša
Očistimo Slovenijo! Kako čudovit
slogan za preproste ljudi in tiste, ki v
čistoči in urejenosti vidijo vrednote
naše družbe. 
Ogromno napisanih spodbud na
temo odpadkov je našo skupnost pri-
peljalo do vidnega napredka. Vasi in
mesta so veliko bolj čista in prijazna,
naša zavest, da želimo živeti v ureje-
nem življenjskem prostoru, pa očitna.
Pravila in odgovornosti za čiščenje in
odstranjevanja odpadkov so jasna:
javno podjetje KSP Litija vrši pobira-
nje in odvoz gospodinjskih komunal-
nih ter ostalih odpadkov; državne
ces te je dolžan čistiti upravljavec, ki je
plačan iz državnega proračuna, ob-
činske ceste pa čisti občina bodisi s
sredstvi proračuna ali s prostovoljni-
mi akcijam, kakršna je bila v prete-
klem mesecu. Takšne akcije v našem
okolju poznamo že vrsto let, saj je bila
velika noč tisti čas, ko se je kupilo
kakšno novo oblačilo ter počistilo po
hiši in v vasi. Za to nismo potrebovali
nobenih medijskih napotkov, Sloven -
cem je bilo to pač samoumevno. Ali
so nekateri to pozabili? Če so, se ta
tradicija lahko obudi. Mi, ki jo ohra-
njamo, pa bomo z njo nadaljevali.
Vsem hvala, ker se trudite za ureje-
nost okolice. Želim vam vesele in
čiste velikonočne praznike, v pomlad
pa vstopimo pripravljeni na ljubezen.

Vaš župan
Milan Izlakar

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU APRILU

Koncert filmske glasbe
Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji je v soboto, 24. marca 2012 v Športni dvorani
Pungrt  v Šmartnem pri Litiji,  izvedel koncert filmske glasbe.

Koncert so posvetili dvema pomemb-
nima obletnicama. V letu 2012 bo
namreč minilo 120  let od ustanovitve
prve tamburaške skupine v Šmart-
nem pri Litiji. V letošnjem letu pa
mineva že deseto leto, odkar orkester
vodi Helena Vidic, akademska glas-
benica, komponistka in profesorica
glasbe ter  obetavna skladateljica. Pod
njenim vodstvom se je orkester razvil
v enega številčno največjih in naju-
spešnejših orkestrov v Sloveniji. 

Na koncertu so tamburaši premierno
zaigrali znane melodije iz filmov
Austin Powers, Pearl Harbour, Pulp
fiction, Doktor Živago, Boter, Marš
na Drinu, Prisluhni školjki, Cvetje v
jeseni in drugih.  Večino  priredb  za
omenjeni koncert je  napisala ume-
tniška vodja in dirigentka Helena
Vidic.  Tamburašem so se pridružili
tudi odlični solisti: bisernica - Katja
Ba novec,  harmonika  - Lovro  Men -
cin ger, bobni - David Slatinek, klavir
- Tina Logar, vokal  - Darko Vidic in
Samo Vidic. Koncert je povezovala
moderatorka Andreja Štuhec.
Slavnostni govornik je bil profesor
Damir Zajec, izvrsten   poznavalec
tam buraške glasbe. Ob 10 obletnici
vodenja tamburaškega orkestra  se je
župan Milan Izlakar zahvalil umetni-
ški vodji  Heleni Vidic in ji izročil po-
sebno priznanje  za uspešno doseda-
nje delo.

Marinka Pivk 

Učenci 1. a in 1. b razreda OŠ Šmart -
no pri Litiji so v oddelku podaljšanega
bivanja začeli pozdravljati »gospo
Pomlad« že v začetku meseca marca.
Z rezanjem, lepljenjem, zgibanjem in
oblikovanjem motivov iz različnih
vrst barvnega papirja so okrasili papir-
nate vrečke in s svojimi izdelki pred-
časno priklicali »likovno pomlad«. 
Ob 8. marcu, dnevu žena, smo se
spomnili na svoje najdražje. Iz zele-
nega papirja so učenci oblikovali tulec

OPB 1 ustvarjalno vstopa v pomlad
in nanj prilepili listke. Cvet so obliko-
vali iz belih trakov in rumenih kro-
gov, ki so jih popestrili še z risbico ve-
selega obraza. Nastale so prikupne
marjetice, ki ne bodo nikoli ovenele.
Pozabili pa nismo niti na svoje očke,
brate, dedke, strice in druge gospode.
Zanje smo oblikovali voščilnice po
zadnji modi. Izdelali smo namreč
kravate, ki jih ni potrebno vezati.
Izrezali smo tri osnovne dele (ovrat-
nik, vozel in kravato), jih prilepili na
lice voščilnice, po želji dodali še kak-
šen dodatek, in napisali voščilo.
»Vsa noč je razsvetljena. Milijon je
ptic, milijon cvetlic, a mati je le ena.«
Učenci so se preizkusili tudi v izdelo-
vanju unikatnih verižic. Na laks, vrvi-
co ali elastiko so nizali perlice razli-
čnih barv in oblik. Pri delu so imeli
proste roke, poskušali pa so izdelati
nakit, ki se bo čim bolj podal njiho-
vim materam. Voščilo so napisali na
hrbtno stran pisane slike s tulipanom.
Tega so ustvarili z zgibanjem dveh
enobarvnih kvadratkov, ki so jima
dodali še steblo in list. Z verižico,
obešeno okrog slike, so obdarili svoje
mamice na materinski dan. 
Ustvarjalno, nasmejano in pisano po-
mlad tudi vam!

Ina Brečko, učiteljica OPB 1, 
OŠ Šmartno pri Litiji

Za gostjo meseca marca, ko se veliko
govori o ženskah, smo v Knjižnici
Litija izbrali novinarko in pisateljico,
Mileno Miklavčič. Doslej je knjigo
Ženske predstavila že skoraj povsod
po Sloveniji. Literarno srečanje v
Litiji je bilo že 55. po vrsti, a je bilo žal
zelo slabo obiskano. V pogovoru z av-
torico smo izvedeli veliko zanimivega
o njeni raziskavi o spolnosti na Žirov-
skem v začetku 20. stoletja, pa o zgod-

Milena Miklavčič, gostja meseca
bah, ki jih je objavila v knjigi Ženske,
o njenem delu na Radiu Sora, pisanju
kolumen v Nedelu, Naši ženi, pisanju
bloga Zarečeno.si in podobno. Milena
je zanimiva ženska, ki bo kmalu izdala
novo knjigo, saj ima še veliko zgodb,
ki jih je treba objaviti. Sama pravi, da
ženski še nikoli nismo izkazali tako
malo spoštovanja kot zdaj. Njeno telo
se izrablja v oglaševalske namene, pre-
pričali smo jo, da je zunanjost po-
membnejša od srca, zaradi žensk so
zgradili kilometre nakupovalnih cen-
trov, ženske si uničujejo zdravje in le-
poto, da bi ugajale moškemu… Po
njenem sodobna ženska zlepa ni za-
dovoljna ženska, ki prav tako prepo-
gosto joče, podobno kot so jokale ba-
bice, le razlogi za solze so drugačni. V
kulturnem programu je s frajtonarico
nastopil Žan Žak Hribar. 

KD PIHALNI ORKESTER LITIJA
vabi na pomladni koncert z gosti, 

ki bo v petek, 13.4.2012 ob 19.uri,  
v dvorani Kulturnega centra v Litiji.

V sodelovanju z Lions 
klubom Litija smo organizirali 
dobrodelno akcijo “Podarite 

Ob 15-letnici vam 
podarimo kar 

40 €
Dogodek Datum Ura Lokacija

Pravljična ura TOREK 10. 4. 18.00 Knjižnica Litija

Literarni večer: Igor Gošte, avtor pesniške zbirke Svetla tema TOREK 10. 4. 19.00 Knjižnica Litija

in knjig Sledi korakov, Obara

Pravljična ura ČETRTEK 12. 4. 18.00 Knjižnica Litija

Slavnostna akademija ob 60-letnici mesta Litija ČETRTEK 12. 4. 19.00 Kulturni center Litija

U3, razstava krožka Keramika ČETRTEK 12.  4. 19.00 Knjižnica Šmartno

Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Litija PETEK 13. 4. 19.00 Kulturni center Litija

Dežka – razstava ilustracij iz istoimenske slikanice – Laura Ličer PETEK 13. 4. 19.00 MC Litija

Otroška matineja: MEDENKA  - Sten Vilar in Damjana Golavšek SOBOTA 14. 4. 10.00 Kulturni center Litija

Kuharska delavnica – Južna BO! SOBOTA 14. 4. 16.00 MC Litija

»Pozdrav pomladi« (srečanje pevskih zborov) SOBOTA 14. 4. 18.00 Dvorana ZD v Jevnici

Potopis: V deželi riža, ponaredkov in neskončnih množic-Kitajska - B.  Hribar TOREK 17. 4. 19.00 Knjižnica Litija

Plesna revija SREDA 18. 4. Kulturni center Litija

predavanje LEDVICE PRI SLADKORNI BOLEZNI prim. dr. Adamlje SREDA 18. 4. 17.00 ZD LITIJA

U3: 60 let mesta -  Litija nekoč (srečanje starih Litijanov) ČETRTEK 19. 4. 10.00 Kulturni center Litija

Nizozemska – potopis z Mašo Soršak ČETRTEK 19. 4. 18.00 MC Litija

Festival pesmi borbe in upora PETEK 20. 4. 19.00 Kulturni center Litija

Dan za spremembe SOBOTA 21. 4. 16.00 MC Litija

Pravljična ura TOREK 24. 4. 18.00 Knjižnica Litija

Jože Sevljak: predstavitev pesniške zbirke Pesmi jeze in upora TOREK 24. 4. 19.00 Knjižnica Litija

Pravljična ura ČETRTEK 26. 4. 18.00 Knjižnica Šmartno

Čeprav je ta dan poznan kot Prešernov
dan, je pravzaprav to dan vseh kultur-
nikov, pesnikov, glasbenikov – vseh, ki
se na tak ali drugačen način ukvarjajo
in ustvarjajo kulturo. 
V enournem programu se je zvrstilo 19
točk, nastopili pa so učenci naše glasbe-
ne šole. Nastop je vodila in povezovala
naša profesorica klavirja gospa Olena
Novosel. Po vsaki glasbeni točki je pre-
brala po eno krajšo slovensko pesem
različnih avtorjev. Poudarila je, da smo
lahko ponosni na naše bogato pesniško
dediščino, še zlasti pa na prvaka med
njimi, dr. Franceta Prešerna. 
In čeprav je slovesnki rod maloštevi-
len, nikakor ne zaostaja za drugimi ev-
ropskimi narodi. Tako kot slavijo npr.

Italijani svojega Danteja, Rusi Puškina
ali Angleži Shakespeara, smo tudi mi,
Slovenci, lahko odkrito ponosni na
svojega Prešerna. Le ta je s svojo iskre-
nostjo, ljubeznijo do domovine in bla-
goglasnostjo postavil naš jezik ob bok
velikanov. Ob tej priložnosti se pono-
vno spomnimo, da so prav kulturniki
tisti, ki pomagajo ljudem preživeti tudi
v najbolj težkih in temačnih trenutkih.
So kot svetilniki – ki nam kažejo pot v
lepšo in boljšo prihodnost. 
Zavedajmo se torej svojih korenin,
lepot svoje dežele ter izročila preteklo-
sti. Saj, kot je dejal že znani grški filozof
Aristotel, narod, ki ne spoštuje svoje
preteklosti, tudi nima prihodnosti. 

Borut Avsec

Kulturni praznik v glasbeni šoli
V ponedeljek, 6. febraurja 2012 je v glasbeni šoli potekala prireditev, posvečena
slovenskim ustvarjalcem. 



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

2

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
Člani uredniškega odbora: Jože Grdadolnik (tehnični urednik), Karmen Sadar
Izdajatelj, grafična priprava in tisk: Preprinta d.o.o., Ižanska 318, Ljubljana
e-mail: martinov.glas@preprinta.si
Sedež uredništva: Kidričeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
Naklada: 1700 izvodov 
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kultu-
ro (Ur. l. RS, št. 96/02), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
(Ur.l. RS, št. 108/11) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske
kulture dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 16/12)

Javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne

dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za
izvajanje programov na področju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejav-
nosti, ki:
• imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji
• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kul-

turnih aktivnosti
• imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa

zakon o društvih
• da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt

aktivnosti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2011 je predvideno za naslednja po-
dročja kulturnih dejavnosti:
• glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
• plesna in folklorna dejavnost,
• gledališka in lutkovna dejavnost
• likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,
• literarna dejavnost.

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih progra-
mov in redne ljubiteljske dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 20.000 €.

6. Projekti in programi se bodo ocenjevali skladno z Pravilnikom o sofinan-
ciranju programov in projektov ljubiteljske kulture dejavnosti v Občini
Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 16/12; http://www.smartno-litija.si/pravilni-
ki/2012/pravilnik-ljubiteljska-kultura-2012), ki je priloga razpisni dokumen-
taciji.

7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012.

8. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji do 11. 5. 2012. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2012«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
neustrezno naslovljene in
nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po iz-
teku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopol-
nitvi. 

9. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanci-
ranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini
Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlaga-
telji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-liti-
ja.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno
pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Številka: 611-00122012
Datum: 27. 3. 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Iz šolske kronike
V letu 2013 bomo praznovali 50. ob -
letnico šmarske šole oziroma zgrad-
be, v kateri ta deluje. To za Šmartno
zelo pomembno obletnico bomo
obeležili na več načinov. Med drugim
bomo v Martinovem glasu občasno
objavljali zanimive zapise iz starih
šolskih kronik. Na ta način želimo
javnost opozoriti na okrogli jubilej,
hkrati pa želimo povabiti k sodelova-
nju občane in občanke, ki ste obisko-
vali osnovno šolo v Šmartnem, ne-
kdanje učitelje in delavce šole, da nam
pošljete vaše spomine na osnovnošol-
ska leta, fotografije in druge prispev-
ke, vezane na zgodovino šole. Zlasti
veseli bomo spominov in utrinkov,
vezanih na  selitev iz stare šole (da-
našnje knjižnice) v sedanjo šolsko
zgradbo. Prispevke lahko pošljete po
navadni ali elektronski pošti na na-
slov OŠ Šmarno, Pungrt 9 ali na e-na -
slov: os.smartno-litija@guest.arnes.si. 
V nadaljevanju si lahko preberete
zapis iz šolske kronike. Besedilo je
dobesedni prepis iz kronike in ni lek-
toriran. 

Štirideset let Planice
Od 15. do 17. marca so bili v Planici
mednarodni smučarski poleti ob 40-
letnici skakalnega športa pri nas.
Prireditve si je v treh dneh ogledalo
okrog 120.000  obiskovalcev. Zmagal
je Švicar Walter Steiner, ki je poletel

169 m in izenačil svetovni rekord iz
Oberstdorfa. Pri daljavi 177 m je
padel, zato skoka niso priznali. Prvi
dan poletov, v petek, je bilo pod ska-
kalnico tudi 50 naših šolarjev, ostali
pa so imeli doma športni dan. 
Šmartno pri Litiji, 15. do 17. marec
1974 
Vir: Šolska kronika 1973/74

Prvi obrambni dan
V okviru praznovanj dneva mladosti
smo pripravili za petek, 23. maja, prvi
obrambni dan, vendar nam jo je dež
zagodel, zato je bilo treba program
prilagoditi slabemu vremenu. 
Ob 8.08 se je oglasila sirena in so
učenci v slabih treh minutah zapustili
šolo. Zbrali so se na igrišču, od koder
so po pozdravnih besedah tov. ravna-

telja ter načelnika oddelka za ljudsko
obrambo tov. Benčiča odšli z zastava-
mi in pionirskim praporom na pohod
skozi Šmartno. Sprva so nameravali
na Bogenšperk, ker pa je začelo deže-
vati, so se vrnili v šolo. Po izdatni ma-
lici so imeli učenci nižje stopnje kul-
turni program kar za šolo, nato pa so
odšli v kinodvorano, kjer so si ogleda-
li barvne risanke. Višja stopnja pa je
imela v avli ˝Miting˝, ki ga je pripra-
vila posebna skupina pod vodstvom
tov. Slimška, temu pa je sledil sprejem
33-ih pionirjev sedmih razredov v
mladinsko organizacijo. Preden so se
šolarji razšli, so lahko dobili še izred-
no številko glasila ˝Na položaju˝, ki jo
je izdala propagandna skupina.
Šmartno pri Litiji, 23. maj 1975 
Vir: Šolska kronika 1974/75

Albert Pavli

Tako se je imenovala čistilna akcija, ki
jo je 24. marca 2012, o rganiziralo
pro stovoljno gasilsko društvo Šmart-
no pri Litiji.
Istega dne je v Sloveniji potekala či-
stilna akcija Očistimo Slovenijo v
enem dnevu. Podobne akcije so pote-
kale po celem svetu.  
Občina Šmartno pri Litiji se je pridru-
žila peščici občin v Sloveniji, ki se na
sodelovanje z Ekologi brez meja niso
prijavile. Morda je bil razlog za neso-
delovanje v nezadovoljstvu občine z
organizacijo akcije pred  dvema leto-
ma, morda naša občina ne premore
človeka ali organizacije, ki bi bila pri-
pravljena prevzeti nase težko breme
koordinacije takšne akcije. Mnogi so
najbrž pričakovali, da se bodo za koor-
dinacijo pokorno javili gasilci, ki so
najbolj številčna organizacija, porabni-
ki občinskega proračuna, ljudje, ki
vedno priskočijo na pomoč. Vsega
skupinskega dela v občini pač ne mo-
remo pripisovati gasilcem, ki so tokrat
udeležbo in organizacijo internih či-
stilnih akcij prepustili gasilskim dru-
štvom po občini. Morda pa je razlog za
neudeležbo občine na akciji v  tem,
kakor pravi tudi gospod župan, da je
naša občina čista in ne potrebuje pod-

Očistimo Šmartno v enem
dopoldnevu 2012

obnih akcij. Morda v tem pred veliko-
nočnem času občani tradicionalno po-
spravljajo okoli svojih vogalov in pri
tem pač ne potrebujejo koordinatorja. 
Člani prostovoljnega gasilskega dru-
štva Šmartno smo se vseeno odločili,
da bomo v lastni režiji izvedli čistilno
akcijo na območju Šmartnega. V pre-
lepem sobotnem dopoldnevu, ko so
brezbrižni krajani, športniki, kultur-
niki in pomembneži, lovili sončne
žarke na različnih lokacijah, se je
zbralo štirideset članov društva s
podporo štirih zavednih krajanov.
Očistili smo del reke in struge poto-
kov, ki tečejo skozi Šmartno. Čeprav
naloga občine in krajanov ni čistiti
področja ob regionalnih cestah, ker za
to delo plačilo dobijo drugi izvajalci,
smo vseeno očistili področja ob ce-
stah ki vodijo v Šmartno. Morda smo
kakšno področje izpustili. Če bodo
koga izrecno motile neočiščene povr-
šine, mu rade volje podarimo rokavice

in vrečke, ki jih je društvo nabavilo v
ta namen. Na področju Šmartnega je
v ekoloških evidencah tudi nekaj div-
jih odlagališč. Nekaj smo jih očistili
pred dvema letoma. Enega, natan-
čneje ob začetku Lušne poti, smo oči-
stili letos. Po zaslugi prostovoljcev, bo
tako Šmartno olajšano še za eno
odlagališče, katerega korenine segajo
globoko v preteklost.
Po končanem delu nas je gospod Jere,
ki vodi Mustang bar, prijazno povabil
pod svoj kozolec, nam postregel s pi-
jačo in odličnim golažem, ki ga sta ga
pripravila priznani kuhar Lovro in
njegov pomočnik Gašper.  Za soli-
darnost in vsaj enkrat obratno, pomoč
gasilcem in krajanom,  se omenjenim
v imenu udeležencev najlepše zahva-
ljujem in priporočam za v prihodnje.
Zahvaljujem se še članom Prostovolj -
nega gasilskega društva Šmartno in
peščici krajanov za sodelovanje na či-
stilni akciji.  
Čistilna akcija je uspela, kraj bo malo
lažje zadihal, saj smo pobrali in odpe-
ljali kar precej odpadkov. Kot ob vsa-
kem takem ali podobnem dogodku v
občini, me zopet motijo ene in iste
stvari. Občina premore precejšnje
število ostalih društev in organizacij,
bodisi športnih ali kulturnih, pa ven-
dar »svinjska« dela v veliki meri zopet
opravljamo le gasilci, ki pa na našo
žalost in nesrečo nismo največji po-
rabniki proračuna in za svoje delo ne
prejemamo plač. 
Kot občan in ljubitelj narave apeliram
na krajane, naj se zamislijo, ko napol-
nijo avtomobile, prikolice ali samo-
kolnice z odpadki, kam jih bodo od-
peljali. Ne otežujte življenja prihod-
nim rodovom z onesnaževanjem na-
rave in odpadke odlagajte na zato na-
menjenih lokacijah in ne v gozdu
blizu vašega naselja.
Na pomoč!

Domen Merzel, predsednik PGD
Šmartno
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Zimska služba 2011-2012
Zima vsaj na prvi pogled ni bila huda.
Vsaj kar se tiče količine snega. Je bil
pa mesec februar, večina njega, izred-
no hladna, saj najvišja dnevna tempe-
ratura več kot 10 dni zapored ni dose-
gla 0°C.
Zaradi izredno  nizkih temperatur je
bila zimska služba na delu 17. dni,
stroški del pa so se zelo približali
100.000,00 € (celotna zimska služba
brez urejanja po zimski službi več kot
200.000,00 €).
Prav blaga zima je razlog, da so stro-
ški zimske službe ostali  v okviru
sredstev, ki so za ta namen planirana v
občinskem proračunu.  V nasprotnem
primeru, bi jih zagotovo presegli.
V tem času je bilo ogromno klicev
občanov zaradi slabih razmer na ce-
stah, čeprav smo mnenja, da so bile
ceste vzdrževane »nadstandardno«.
Glede na pravilnik o vrstah vzdrže-
valnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest veči-
na cest v občini spada v 3. in 4. pred-
nosti razred.
V 3. prednostni razred spadajo po-
membne lokalne in krajevne ceste, na
katerih  mora biti zagotovljena pre-
voznost  od 5. do 20. ure, (možni so
zastoji  do 2. ur),  med 20. in 5. uro pa
so možni daljši zastoji.
V 4. prednostni razred pa spadajo
osta le lokalne in krajevne ceste, ki mo-
rajo biti prevozne od 7. Do 20. Ure,
možni pa so zastoji do enega dne.
V peto kategorijo sodijo javne poti in
parkirišča, kjer je potrebno zagotoviti
prevoznost, možni pa so večdnevni
zastoji. 
Za prevozno cesto se šteje, da je na
omenjenih kategorijah cest  do 15 cm
snega, promet pa je možen z uporabo
zimske opreme.  
Glede na finančno situacijo in višino
sredstev, ki jih občina namenja za
vzdrževanje cest in zimsko službo, v
prihodnjih letih ne gre pričakovati
»nadstandardnih« storitev na tem po-
dročju, pač pa vse bolj približevanju
minimalnim standardom, ki jih zgoraj
omenjeni pravilnik predvideva.  

Krajevne skupnosti v Občini
Šmartno pri Litiji
Občina Šmartno pri Litiji ima v skla-
du s Statutom Občine Šmartno pri
Litiji na svojem območju deset kra-
jevnih skupnosti.  
V mesecu februarju in marcu so bili
za vse krajevne skupnosti sklicani
zbori občanov z namenom ustanovi-
tve odborov KS in predstavitve delo-
vanja občine.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje
odločitve, predloge, pobude in mne-
nja, če na zboru sodeluje najmanj ena
tretjina volivcev z območja občine, za
katero je zbor sklican.
Zadostno število občanov je bilo nav-
zočih le v KS Kostrevnica in KS
Javorje. Ti dve krajevni skupnosti
imata tudi svoja odbora, ki sta bila le-
galno izvoljena na zboru. 
V preostalih osmih krajevnih skupno-
stih pa so bili zaradi nezadostnega
števila udeležencev imenovani koor-
dinatorji. Koordinatorje je imenoval
župan z sklepom, na podlagi predlo-
ga, ki so ga podali in potrdili udele-
ženci posamezne krajevne skupnosti.

Člani odbora KS Kostrevnica:
Mitja Jesenšek – predsednik, Daniel
Potisek, Aco Franc Zaman, Branko
Kotar, Tomaž Dobravec

Člani odbora KS Javorje:
Jože Dolšek – predsednik, Berčon
Anton, Grošelj Peter, Slava Murnc,
Trpin Janez

Koordinatorji za preostale krajevne
skupnosti:
KS Primskovo: Simeona Miklavčič
KS Razbore: Rok Berdajs
KS Zavrstnik: Boštjan Doblekar
KS Štangarske Poljane: Verica Žla-
brovec
KS Velika Štanga: Zvone Končina 
KS Jablaniška Dolina: Milan Bračun
KS Liberga: Vincenc Poglajen
KS Vintarjevec: Sašo Goršek

Letno poročilo o skladnosti pitne
vode za javne vodovode v Občini
Šmartno pri Litiji v letu 2011, ki so
v upravljanju Občine Šmartno pri
Litiji 

V skladu s 34. členom Pravilnika o
pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09) je upravljavec si-
stemov za oskrbo s pitno vodo dolžan
najmanj enkrat letno obvestiti upo-
rabnike o skladnosti pitne vode, ugo-
tovljeni v okviru notranjega nadzora.
V občini Šmartno pri Litiji je bilo v
letu 2011 osem javnih vodovodov, s
katerimi upravlja občina Šmartno pri
Litiji v okviru režijskega obrata in po-
samezni vodovodni odbori (Cero vica
– Selšek, Vintarjevec – vas): vodovod
Cerovica – Selšek, vodovod  Gradiške
Laze – Spodnja Jablanica, vodovod
Podroje – Grilovec, vodovod Kostrev -
nica – Obla Gorica, vodovod Lesko -
vica – Vrata, vodovod Račica – Velika
Štanga, vodovod Štangarske Poljane
(ki oskrbuje Podružnično osnovno
šolo Štangarske Poljane) in vodovod
Vintarjevec – vas. Skupno oskrbujejo
1561 prebivalcev naše občine (29 %).
Za vzdrževanje vodovodov v upravlja-
nju režijskega obrata občine po po-
godbi skrbi podjetje Trgograd d.o.o. 
V skladu z zakonodajo je na vseh
omenjenih vodovodih vzpostavljen
notranji nadzor na osnovah HACCP
sistema. Notranji (zdravstveni) nad-
zor na teh vodovodih izvaja Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto (v
nadaljevanju ZZVNM), s katerim
ima občina Šmartno pri Litiji sklenje-
no letno pogodbo. V sklopu notranje-
ga nadzora je tudi redni odvzem
vzorcev za mikrobiološke preiskave in
fizikalno - kemijske analize, katerih
obseg je določen v okviru letnega
plana vzorčenja. ZZVNM je v mese-
cu februarju 2012 pripravil Poročilo o
zdravstvenem nadzoru vodovodov v
občini Šmartno pri Litiji v letu 2011,
katerega povzetek predstavljamo v
nadaljevanju.
Skupno je bilo na vodovodih odvzetih
49 vzorcev za mikrobiološke preiska-
ve, 8 vzorcev za osnovne sanitarno
– kemične preiskave in 5 vzorcev na
vsebnost triazinskih pesticidov (atra-
zin, desetilatrazin).  Rezultati labora-
torijskih preiskav so prikazani v pre-
glednici 1.
Pitna voda je zdravstveno ustrezna,
kadar ne vsebuje mikroorganizmov in
parazitov v številu ter snovi v koncen-
tracijah, ki same ali skupaj z drugimi
snovmi lahko predstavljajo nevarnost
za zdravje ljudi in kadar je skladna z
zahtevami, določenimi v delih A in B
Priloge I Pravilnika o pitni vodi.
Obvladovanje škodljivih mikroorgan-
izmov v pitni vodi je zaradi vpliva na
zdravje ljudi zelo pomembno. Mikro -
organizmi, katerih prisotnost običaj-
no ugotavljamo v pitni vodi, nam po-
kažejo obseg in stopnjo morebitne fe-
kalne ali druge onesnaženosti. V pitni
vodi rutinsko določamo indikatorje
fekalne onesnaženosti in indikatorske
bakterije. 
Zanesljivi indikatorji fekalne onesna-
ženosti (bakterije Escherichia coli,

Novice in obvestila z občinske uprave enterokoki) imajo izvor v človeškem
in/ali živalskem blatu in zanesljivo
dokazujejo, da je bila voda fekalno
onesnažena. Indikatorske bakterije
(Clostridium perfringens s sporami,
skupne koliformne bakterije, število
kolonij pri 22 °C in pri 37 °C) so ra-
zlične bakterije, ki jih najdemo v oko-
lju, nekatere pa tudi v blatu ljudi in
živali. Tudi nekatere indikatorske
bakterije (Clostridium perfringens s
sporami, skupne koliformne bakteri-
je) so možen znak fekalne onesnaže-
nosti. Če v vzorcu pitne vode ni potr-
jena tudi prisotnost E. coli in/ali en-
terokokov, jih ne moremo uporabljati
kot pokazatelj fekalnega onesnaženja.
Povečano število mikroorganizmov
pri 22 °C in pri 37 °C kaže na ones-
naženje iz okolja oz. površin, zastaja-
nje vode, neustreznost priprave vode,
poškodbe ali napake v omrežju.
O rezultatih analiz odvzetih vzorcev
smo sproti obveščali posamezne vo-
dovodne odbore, za vodovode v upra-
vljanju občine oz. režijskega obrata pa
v primeru neustreznih vzorcev, ko je
zanesljivo potrjeno fekalno onesnaže-
nje, uporabnike preko sredstev javne-
ga obveščanja. Predstavniki vodovod-
nih odborov oz. izvajalci po naročilu
občine so poskrbeli za čiščenje vodo-
vodnih objektov ter dezinfekcijo vode
s klorovim preparatom, potem pa je
ZZVNM izvedel ponovna vzorčenja,
ki so v večini dala ustrezne rezultate.
V letu 2011 so bile najdene bakterije
Escherichia coli, ki so zanesljiv iden-
tifikator fekalnega onesnaženja, v
vzorcih vode iz vodovodov Leskovica
– Vra ta (1 E. coli v vodohranu), Ve -
lika  Kostrevnica – Obla Gorica (1 E.
coli v vodohranu)  in Vintarjevec –
vas (1 E. coli na zajetju). Po en vzorec
pitne vode za mikrobiološko preizku-
šanje v letu 2011 iz vodovodov
Cerovica – Selšek, Gradiške Laze –
Spodnja Jablanica in Račica – Velika
Štanga je bil neustrezen zaradi pri-
sotnosti koliformnih bakterij, na vo-
dovodu Podroje – Grilovec in
Leskovica – Vrata pa je bilo več vzor-
cev s  prisotnimi koliformnimi bakte-
rijami.  
ZZVNM je na podlagi presoje, kako
bi lahko ugotovljena kvaliteta pitne
vode vplivala na zdravje ljudi (ali je

Vodovod MIKROBIOLOGIJA KEMIJA
št.vz. U % NU % vzrok % št.vz. U % NU % vzrok

Cerovica – Selšek 
zajetje 2 2 100 0 0 0 0 - - - - -
omrežje 4 3 75 1 25 0 0 1 1 100 0 0
Gradiške Laze
črpališče 2 2 100 0 0 0 0 - - - - -
omrežje 4 3 75 1 25 0 0 1 1 100 0 0
Leskovica - Vrata
vodohran 2 1 50 1 50 1 50 - - - - -
omrežje 5 2 40 3 60 0 0 1 1 100 0 0

1 1 100 0 0 triaz.pest.
Podroje - Grilovec 
zajetje 1 1 100 0 0 0 0 - - - - -
omrežje 3 1 33 2 67 0 0 1 1 100 0 0

1 1 100 0 0 triaz.pest.
Račica - Velika Štanga
vodohran 2 2 100 0 0 0 0 - - - - -
omrežje 4 3 75 1 25 0 0 1 1 100 0 0
Štangarske Poljane 
omrežje 2 2 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0

1 1 100 0 0 triaz.pest.
Velika Kostrevnica – Obla Gorica
vrtina 2 1 50 1 50 1 50 - - - - -
omrežje 7 5 71 2 29 0 0 1 1 100 0 0

1 1 100 0 0 triaz.pest.
Vintarjevec - vas 
zajetje-dotok v VH 3 1 33 2 67 1 33 1 1 100 0 0 triaz.pest.
omrežje 6 2 33 4 67 0 0 1 1 100 0 0
SKUPAJ 49 8+5

Preglednica 1: Javni vodovodi v občini Šmartno pri Litiji, ki so v upravljanju
občine Šmartno pri Litiji in vodovodnih odborov, leto 2011; pregled mikro -
bio loških in kemičnih rezultatov

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z Escherichia coli. ***-Clostridium perfringens
Opomba: vrstice, označene »skupaj«, so informativnega značaja in same po sebi nimajo strokovne vsebine.

sama voda ogrožala potrošnike ali
ne), na podlagi rezultatov zadnjih
treh let ocenil, da je kvaliteta vode na
vseh vodovodih nestabilna in po nji-
hovem mnenju zdravstveno neustre-
zna, v vseh treh letih pa je bila kvalite-
ta pitne vode skladna s pravilnikom le
na vodovodu Štangarske Poljane
(POŠ). Za vse vodovode so predlagali
naslednje ukrepe:
• na vodovarstvenih območjih je

treba zagotoviti izvajanje predpisa-
nega režima;

• povezovanje v večje vodovodne si-
steme, ki imajo kvalitetne vodne
vire, na sistemih, kjer to ni mogoče
(in imajo ocenjeno zdravstveno
neustrezno vodo), pa bo potrebno
uvesti kontinuirano dezinfekcijo;

• odpraviti nepravilnosti, ugotovljene
na podlagi analize tveganja v okviru
HACCP načrta za posamezni vo-
dovodni sistem;

• na vodovodih z zdravstveno neu-

strezno pitno vodo je potrebno
vodo pred uporabo obvezno preku-
hati, o čemer morajo biti obveščeni
vsi uporabniki;

• nadzor nad kvaliteto vode urediti
skladno s sistemom HACCP za te
vodovode.

Za posamezne vodovode je ZZVNM
podal tudi predloge za izboljšanje
varnosti vodooskrbe, in sicer za vodo-
vode Podroje - Grilovec, Leskovica –
Vrata in Vintarjevec - vas občasno iz-
piranje sistema in kloriranje, dokler se
ne zagotovi kontinuirana dezinfekci-
ja, za vodovod Kostrevnica – Obla
Gorica pa zaradi razvejanosti sistema
prav tako priporočajo uvedbo konti-
nuiranega razkuževanja vode. 
V letu 2011 je ZZVNM odvzel tudi
pet vzorcev vode za določitev vsebno-
sti triazinskih pesticidov (atrazin in
desetilatrazin) na petih vodovodih,
pri čemer so bili vsi odvzeti vzorci
ustrezni. 

Javno podjetje Komunalno stano-
vanjsko podjteje Litija, d.o.o., obvešča
vsa gospodinjstva, da v letu 2012, pre-
hajamo iz obstoječega akcijskega si-
stema odvoza kosovnih odpadkov, na
nov sistem. Po novem sistemu boste
uporabniki storitve ravnanja s komu-
nalnimi odpadki, odvoz kosovnih od-
padkov naročali. Enkrat letno vam bo
javno podjetje zagotovilo prevzem
kosovnih odpadkov, v skupni količini
do 2,0 m3, na vašem domu. 
Obrazec naročila, ki vam bo poslan
po pošti, boste izpolnili in ga poslali
na naslov javnega podjetja. Obrazec je
dosegljiv tudi na spletni strani javnega
podjetja www.ksp-litija.si za primer,
če boste prejeti obrazec izgubili.
Odvoz kosovnih odpadkov boste
lahko naročili tudi po e-pošti:
info@ksp-litija.si ali po faksu številka
01/890 00 20. 

Naročniški sistem odvoza kosovnih
odpadkov temelji na individualnem
naročanju in to takrat, ko ga gospo-
dinjstvo najbolj potrebuje. Po prejetju
vašega naročila vam bo javno podje-
tje, najkasneje v roku 30 dni, izvedlo
odvoz naročenih kosovnih odpadkov.
Točen termin odvoza bomo medse-
bojno dogovorili, zato naprošamo vse
naročnike, da nam ob naročilu obve-
zno posredujejo telefonsko številko
na kateri boste dosegljivi. Ob odvozu
bo obvezna prisotnost predstavnika
naročnika.
Kosovni odpadki so odpadki, ki na-
stajajo v gospodinjstvih in jih zaradi
njihove velikosti, oblike in teže, ne
moremo odlagati v zabojnike za me-
šane komunalne odpadke. Odpadkov,
ki niso uvrščeni med gospodinjske
kosovne odpadke, javno podjetje  ne
bo prevzemalo. 

Naročniški sistem odvoza kosovnih
odpadkov nastalih v gospodinjstvih

Med kosovne odpadke iz gospodinj-
stev ne sodijo gradbeni odpadki
(opeka, ploščice, okna, vrata, salonit-
ke, izolacijski gradbeni materili…),
deli avtomobilov, avtomobilske
gume, sodi z vsebino in podobno.
Med kosovne odpadke ne sodijo niti
odpadki kot so neuporabna oblačila,
čevlji, kuhinjska posoda, igrače in
razni drugi nekoristni odpadki, ki jih
glede na njihovo velikost, lahko odlo-
žimo v sive zabojnike, torej zabojnike
za preostanek komunalnih odpadkov.
Za spremembo odvoza kosovnih od-
padkov smo se na javnem podjetju
odločili predvsem zato, ker nekatera
zbirna mesta za kosovne odpadke po-
stajajo podobna črnim odlagališčem,
ker brezplačni odvoz koristijo tudi
povzročitelji odpadkov, ki do tega
niso upravičeni in ne nazadnje tudi
zato, ker razni nepooblaščeni zbiralci
povzročajo nered in škodo na prev-
zemnih mestih. Upamo, da bo spre-
menjen način odvoza kosovnih od-
padkov boljši in da boste uporabniki
z njim tudi bolj zadovoljni. 
Kosovne odpadke iz gospodinjstev
pa, tako kot do sedaj, javno podjetje
še vedno prevzema na zbirnem cen-
tru za komunalne odpadke Širjava
pri Ponovičah.
Kosovne odpadke in odpadno elek-
trično in elektronsko opremo lahko
preko celega leta torej tudi sami pri-
peljete na zbirni center Širjava pri
Ponovičah in sicer vsak delovnik med
8.00 in 16.00 uro in ob sobotah med
8.00 in 13.00 uro.

Vaše KSP Litija
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Aktivnosti
društva
upokojencev
Zgodilo se je
V marcu smo bili na dveh rekreacijskih
pohodih; 3. marca na Bogen šperku in v
Črnem Potoku, štirinajst dni kasneje
pa v Slatni in Zagorici. Drugi petek v
tem mesecu smo organizirali prvi pla-
ninski izlet, in sicer na Vrhe in Sveto
Planino nad Trbov ljami. 13. marca so
naše pletilje sodelovale na tekmovanju
v pletenju, ki je potekalo v Litiji, in so
dosegle prvo mesto.
V nedeljo, 18. marca smo bili z ljubi-
telji gledališča spet v Mariboru, kjer
smo si ogledali opereto Vesela vdova.
Dva dni pozneje smo imeli v doma-
čem kulturnem domu letni občni
zbor, ki se ga je udeležilo 122 članov,
med njimi tudi s Primskovega, kjer
ima naša sekcija že 39 članov. V sredo,
21. marca pa smo v naši društveni pi-
sarni organizirali merjenje holestero-
la, sladkorja in krvnega pritiska.

Pripravljamo…
V aprilu smo dobro poskrbeli za po-
hodnike; 16.4. pripravljamo rekrea-
cijski  pohod v šmarsko okolico, v
petek, 20. aprila, pa se bomo povzpeli
iz Zavrha na Šmarno goro, 27. aprila
pa bomo prehodili že tradicionalno
Lušno pot.
V ponedeljek, 23. aprila, bomo po
petletnem premoru, znova obiskali
ljubljansko Opero, kjer si bomo v pre-
novljenem gledališču  ogledali prilju-
bljeno Verdijevo opero »Nabucco«.
Dan pozneje pa bomo sodelovali na
tekmovanju v pikadu in ruskem ke-
gljanju, ki bo potekalo v Jevnici. Prvi
ponedeljek v maju pa nas spet čaka
rekreacijski pohod.
Sekcija Nove korenine Primskovo bo
v aprilu organizirala s Krajevno orga-
nizacijo Rdečega križa predavanja o
demenci in depresiji, v začetku maja
pa bodo šli na pohod Zagrič – Raz -
bo re – Zagrič.
Celodnevni izlet na Dolenjsko, ki
smo ga načrtovali v aprilu, bomo iz-
vedli v mesecu maju.
Od aprila dalje so uradne ure vsako
prvo in tretjo sredo v mesecu od 9. do
11. ure.
Vse tiste člane, ki vplačujete po-
smrtnino – vzajemno samopomoč, ki
je za letošnje leto še niste poravnali,
prosimo, da pohitite. Zadnji rok za
plačilo se hitro bliža – to je 15. maj
2012.

Bo ris Žužek

Kljub uspešnemu zaključku našega
projekta »Z edukacijo za socialno
vključevanje invalidov v življenje«,
katerega namen je bil izobraževanje,
nudenje pravno – informativne ter
psi hosocialne pomoči (opora in po -
moč pri iskanju oz. izgubi zaposlitve
ter pomoč pri iskanju in uveljavljanju
svojih pravic) delavcem invalidom v
Aktivu delovnih invalidov MDI Li -
tija-Šmartno, nadaljujemo s posa-
meznimi aktivnostmi.  
Naš cilj je okrepiti delovanje aktiva v
društvu ter uvedba novih aktivnosti s
katerimi bomo dopolnili naše obsto-
ječe programe. Pri tem pa strmimo k
temu, da bi skupaj v sodelovanju z
dosedanjimi strokovnimi sodelavci in
posameznimi institucijami, še naprej
tako dobro sodelovali.
Kajti le podpora invalidom ter ohra-
njanje zaposlovanja lahko prispeva k
izboljšanju socialnega položaja invali-
dov, kakor tudi njihovim svojcem.
Kako pomembna je ta podpora in
ohranjanje zaposlovanja, smo pred-
stavili na zaključnem posvetu »Aktiv -
ni delovni invalidi«, kjer smo skozi
prispevke predstavnikov delodajalcev,
delovnih invalidov, institucij oz. stro-
kovnjakov s področja zaposlovanja ter
invalidskega varstva, osvetlili »proble-
matiko« zaposlovanja invalidov. 
Z informiranjem delodajalcev, pred-
stavitvijo primerov dobrih praks, smo
želeli prispevati k novim oz. boljšim
možnostim in priložnostim za izbolj-
šanje, ohranjanje socialne vključeno-
sti ter zaposljivosti ranljivejših skupin
na trgu dela. Zato se bomo še naprej
skupaj trudili uresničevati te cilje.
Tako v letošnjem letu nadaljujemo z
ohranjanjem zdravja invalidov skozi
rekreacijo, in sicer s fiziofit vadbo za
invalide. Pod strokovnim vodstvom
fizioterapevtke udeleženci skrbijo za

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Aktiv delovnih invalidov 
ohranjanje in pridobivanje moči ter
kondicije celega telesa in z vajami
krepijo mišično ravnovesje, izboljšu-
jejo držo in ravnotežje ipd.
Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, va-
bljeni v našo družbo. Fiziofit vadba
poteka vsak ponedeljek od 10. do 11.
ure, na Tenis parku As v Litiji.
V mesecu marcu smo zaključili z os-
novnim (začetnim) tečajem angleške-
ga jezika, v okviru katerega so se ude-
leženci naučili temelje obravnave os-
novnega izražanja, razumevanja bese-
dil, opisovanja vsakdanjih stvari ipd.
Vsi udeleženci so tečaj uspešno za-
ključili ter prijeli tudi potrdila o uspe-
šno opravljenem tečaju. Vsi, ki bi si
želeli svoje znanje angleškega jezika
še izboljšati, bomo ob zadostnem šte-
vilu zainteresiranih pripravili tudi na-
daljevalni tečaj angleškega jezika. Vse
informacije lahko dobite v društveni
pisarni ali po telefonu 01 898 12 84,
031 676 768.
Poleg individualnega svetovanja, bo -
do tudi v letošnjem letu potekali se-
stanki aktiva delovnih invalidov, v
okviru katerih bodo obravnavane te -
me in razprave namenjene spremlja-
nju sprememb zakonodaje, iskanju
rešitev pri uveljavljanju pravic na po-
dročju zaposlovanja ter dejavnostih
aktiva.V kolikor potrebujete pomoč
ali informacije, vam je v času uradnih
ur v društvu še vedno na voljo tudi
svetovalka.
Dvodnevni izlet na Madžarsko
Obveščamo vas, da so prosta mesta za
dvodnevni izlet na Madžarsko dne
15. In 16. maja, že v celoti zasedena.
Zaradi velikega zanimanja, bomo or-
ganizirali dodatni izlet, vendar le če
bo prijavljenih dovolj udeležencev.
Prijave sprejemamo do zasedenosti
avtobusa.

Tina Cirar

Zopet je leto naokoli in člani Društva
podeželske mladine Litija in Šmart-
no smo se zbrali na letnem občnem
zboru v Bistroju Valvazor v petek, 17.
februarja 2012. Udeležilo se ga je 34
članov. Pridružili so se nam tudi gost-
je iz Društva študentov zootehnike,
DPM Moravče, DPM Sončnica
Ljubljana in regijski predstavnik pri
Zvezi slovenske podeželske mladine
(ZSPM) Anton Jamnik. Po pozdrav-

Letni občni zbor DPM LIŠ žiti 24. Pohoda po nagelj na Lim -
barsko goro, regijskega in državnega
kviza »Mladi in kmetijstvo 2012« ter
regijskih in državnih kmečkih iger.
Organizacija regijskih kmečkih iger
po lanskoletni zmagi zopet pripada
nam. V drugi polovici leta bomo so-
delovali na Kmečkem prazniku v
Moravčah, se predstavili na kmetij-
sko-živilskem sejmu v Gornji Radgo -
ni, odpravili se bomo na paintball in
se udeležili pohoda Od Litije do Ča-
teža. Organizirali bomo tudi stroko-
vno ekskurzijo in predavanje. Tekom
leta se bodo zvrstile še številne aktiv-
nosti v okviru ZSPM, v katero je dru-
štvo včlanjeno, vključevali pa se bomo
še v aktivnosti lokalnih društev in
preostalih društev znotraj ZSPM, saj
se trudimo povezovati vse mlade,
predvsem tiste s podeželja. 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, tajnica DPM LIŠ 

nih govorih so bila podana poročila
upravnega in nadzornega odbora ter
finančno poročilo o delu v preteklem
letu. Ker se je mandat dosedanjega
vodstva DPM LIŠ iztekel, smo izvo-
lili novo vodstvo za naslednji dve leti.
Za predsednika je bil izvoljen Borut
Slapničar, za podpredsednika Peter
Dobravec, za tajnico Petra Firm, za
blagajnika pa Miha Biaggio. Ostali
člani upravnega odbora so postali
Peter Savšek, Aleš Šinkovec, Toni
Tomšič, Klemen Knez in Martin
Tori. V nadzorni odbor so bili izvo-
ljeni Franci Firm, Jožica Stipič in
Saša Biaggio, v disciplinsko komisijo
pa Urška Vehovec, Janez Yartz, Joži
Tomšič, Martin Dobravec in Tomaž
Golob.
Po končanih volitvah je novoizvoljeni
predsednik Borut Slapničar predsta-
vil plan dela za leto 2012. V prvi po-
lovici leta se društva namerava udele-

In to se je uresničilo. V letošnjem šol-
skem letu smo prvič izvedli družinski
nastop. Naš namen je bil izzvati bolj-
še zanimanje učencev in staršev, obe-
nem pa jih navdušiti za skupno delo.
S takšnim delovanjem bi se med
seboj tesno povezali učitelji, učenci,
starši in najbližji sorodniki oziroma
člani družin.

Družinski nastop
Delovna skupina za razvoj Glasbene šole
Litija-Šmartno je lani podala idejo za
uvedbo družinskih nastopov.

Ko je za to idejo slišala računovodki-
nja in poslovna sekretarka naše glas-
bene šole ga. Saša Tomc, je nemudo-
ma izrazila željo za sodelovanje na
tem nastopu. S hčerko Niko, katera
tretje leto uspešno obiskuje pouk kla-
virja, naj bi zaigrali v klavirskem duu.
Posebnost te točke je bila v tem, da
ga. Saša Tomc nikoli ni obiskovala
glasbene šole in nikdar ni igrala kla-
virja. Prav zato je bila točka unikatna.
Klavirski duo mamica – hčerka Tomc
sta odigrali slovensko ljudsko skladbo
Na Gorenjskem v priredbi Darinke
Bernetič in sicer, tako dobro, da nihče
od gledalcev in poslušalcev ni opazil,
da mamica nima predhodnega glas-

benega izobraževanja.
Res je bilo vredno pohvale! Obenem
pa spodbuda za ostale  nepoznavalce
glasbe.
Sama ga. Saša pravi: »Kjer je volja,  je
tudi pot.« Kot že večkrat v življenju,
se je s svojim optimizmom in delav-
nostjo ponovno izkazala,  tokrat na
glasbenem področju.  Izpolnila se ji je
velika želja - da skupaj s hčerko Niko
zaigrata na klavir. In obe upata, da to
ni bil njun edini skupni glasbeni na-
stop. 
Držimo za besedo…

vodja oddelka instrumentov s tipkami:
prof. mag. Olena NovoselDuo mamica-hčerka Tomc

Ljubil si delo, zemljo in dom.
Zdaj v miru počivaj,

naj bo v nebesih tvoj dom.

Ob boleči izgubi
dragega moža, očeta, brata, tasta, dedka in pradedka

JOŽETA ZAMANA
(1936 - 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in krajanom za izrečeno sožalje, darovane sveče
in svete maše ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se župniku g. Janezu,

za duhovno oskrbo, poslovilne besede in opravljen obred. Hvala Šentviškim pevcem in g. Toniju Zavrlu za
besede slovesa. Hvala osebju ZD Litija, Bolnišnici Trbovlje za oskrbo in podjetju KSP Litija za vso pomoč.

Žalujoči: žena Antonija, sinova Andrej in Tomaž z družinama ter vsi sorodniki

ZAHVALA

0142012

Čeprav te črna zemlja je zakrila,
ljubezen v naših srcih se bo vedno ohranila. 

Mineva 10. leto
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil

dragi mož, ati, dedek, brat in tast

ANTON KOGOVŠEK
Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate sveče in ga hranite v lepem spominu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

0242012

Med nami ljubljena
bila si iz vsega srca

- ljubljena bodi tudi tam,
kjer zdaj si doma.

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga teta

MARIJA ŠTRUS
(15.8.1924 - 27.3.2012)

iz Volčje Jame

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se Patronažni službi, dr. Stanetu in Tanji Ptičar za zdravljenje in pomoč,

župniku g. Janezu Kvaterniku za lepo opravljen pogrebni obred ter vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Družina Miklavčič - Vrtnikovi

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustila

ALBINA ČERNE
(1931 - 2012)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, rože in sveče.
Hvala tudi župniku g. Pavlu Špornu za opravljeno pogrebno mašo in pogreb,

poslovilne besede Petre Kovačič - Pancar ob odprtem grobu in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni žalujoči.

ZAHVALA

0342012

0442012



KŠD oddaja v najem na športnem parku
Komun, brunarico za piknike, kakor tudi
kulturni dom v Veliki Štangi. 
Kontakt:
Skubic Janko  brunarica  gsm: 041 274 211
Jug Matej  Kulturni dom  gsm: 031 351 579
Fortuna Tine  Kulturni dom  gsm: 041 452 767
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Pomlad je tisti letni čas, ko smo polni novih moči, idej in načrtov, tako je tudi v
Domu Tisje. Novost v domu so delavke zaposlene preko javnih del, ki opravljajo
v domu družabništvo, spremljajo stanovalce pri dnevnih aktivnostih  in znotraj
doma. De lavke so razporejene po enotah doma, kjer se družijo s stanovalci, jih
motivirajo za različne kreativne dejavnosti, skupaj z njimi berejo, pojejo, hodijo
na sprehod in opravljajo še številne druge aktivnosti za čim boljše počutje stano-
valcev, predvsem tistih, odvisnih od pomoči drugega. Vsak človek prinese v kole-
ktiv novo energijo, nove zamisli, predvsem pa lahko pomembno prispeva h kako-
vosti življenja stanovalcev v domu. Dom Tisje je tudi učna baza za študente
Fakultete za zdravstvo, Višje šole za organizacijo socialne mreže ter Fakultete za
socialno delo.  Zani mive so primerjave, ki jih podajo študenti, ki se preizkusijo
pri delu v bolnišnicah in v domovih za stare ljudi.  Različni so koncepti dela. Naš
koncept dela je takšen, da poizkušamo stanovalcem približati življenje v institu-
ciji življenju, kot so ga bili ljudje navajeni doma, zato poudarjamo pomembnost
gospodinjskih skupin, ki poustvarjajo stanovalcem nadomestno družino in dajo
možnost izživeti vloge,kot  so jih nekdaj živeli doma. 

Leonida Razpotnik

Novice iz Doma Tisje

28. januarja 2012 so se naši veterani
udeležili 8. Prvenstva veteranov vojne
za Slovenijo v veleslalomu Cerkno
2012. Tekmovanja se je udeležilo 6 ve-
teranov OZVVS Litija-Šmartno, iz
vseh OZVVS pa se je udeležilo 330
veteranov. V starostni kategoriji od leta
rojstva 1952-1960 je tekmovalo80 tek-
movalcev, od katerih so zasedli nasled-
nja mesta : Medved Igor 31, Marolt
Martin 47, Poglajen Rado 69. V staro-
stni kategoriji od 61 let in starejši je
tekmovalo 73 tekmovalcev od katerih
so naši zasedli naslednja mesta:
Klopčič Janko 49, Obreza Zdravko 59
in Klopčič Silvester 67. Tekmovale so
tudi ženske, moški od 1951 let in sta-
rejši ter veterani Združenja Sever in
veterani Zveze slovenskih častnikov.
Športno društvo Dole pri Litiji je na
naše OZVVS Litija-Šmartno izvedlo

smučarsko tekmovanje v veleslalomu
na smučišču Hlače na Dolah pri Litiji
dne 4.2.2012 ob 8,30 uri. Tekmovanja
se je udeležilo 11 tekmovalcev. Prvo
mesto je zasedel Klopčič Janko, drugo
mesto Medved Igor in tretje mesto
Medvešek Ivan. Po tekmovanju so
bile podeljene tudi medalje in pogo-
stitev vseh navzočih.
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Zgornja Gorenjska je v
sredo 8. Februarja 2012 organizirala
ob slovenskem kulturnem prazniku
10. Pohod spomina in prijateljstva.
Pohod je potekal Iz Radovljice do
Bleda, tu je bila ob njegovem spome-
niku krajša proslava, nato pa smo pot
nadaljevali do Vrbe rojstne hiše dr.
Franceta Prešerna, kjer pa je bila cen-
tralna proslava.  

Franci Mali

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LITIJA – ŠMARTNO

Veterani so se zbrali...

V soboto, 25. Februarja 2012 so člani
na svojem občnem zboru spregovorili
o uresničevanju programa v minulem
letu in s programom dela za leto 2012
zelo konkretno opredelili naloge oz.
aktivnosti.
Zbora se je udeležilo 76 članov (v letu
2011 pa je članarino poravnalo 400

članov). Skladno z določilom 19.
člena pravil o delovanju OZVVS
Litija-Šmartno je zbor sklepčen, če
na njem sodeluje najmanj 10 % čla-
nov (to je 39).
Predsednik območnega združenja g.
Ivan Lovše je v svojem izvajanju po-
hvalil člane na odzivnost in vključe-
vanje v posamezne aktivnosti in izra-
zil željo, da bi bilo tako tudi v bodoče.
Območno združenje je v minulem
obdobju vse več pozornosti namenilo
tudi svojim članom, ki so zaradi izgu-
be zaposlitve ali slabega zdravja v tež-
kih razmerah. Pri tem jim je nudilo
pomoč pri uveljavljanju denarne po-
moči, v nekaterih primerih pa člane
tudi oprostilo plačila članarine.
Prisotni člani območnega združenja

so se seznanili tudi s poročilom nad-
zornega odbora o pregledu finančno-
administrativnega poslovanja in o
delu združenja. NO ugotavlja, da je
bilo finančno poslovanje zelo pre-
gledno vodeno in skladno s finančni-
mi predpisi.
Soglasno so bila sprejeta vsa poročila
o delu in finančnem poslovanju za
leto 2012.
Udeležence zbora sta pozdravila tudi
župan občine Litija g. Franci Rokavec
in predsednik PZVVS Ljubljana-
okolica g. Darko Čop. V svojem izva-
janju sta pohvalila delo območnega
združenja in izrazila željo, za dobro
delo in sodelovanje tudi v bodoče.
Ob zaključku občnega zbora so pri-
sotni sprejeli tudi sklep o višini letne
članarine za leto 2013, ki bo v višini
14 €, kar je enako kot lani.
Za delegata za glavni zbor ZVVS sta
bila izvoljena Ivan Lovše in Boris
Žužek.

Karlo Lemut

Aktivnosti veteranov 
v januarju in februarju 2012

Novopečena podjetnica, ki je v prete-
klosti spoznala že tudi svet profesio-
nalnih florističnih prvenstev in je za
svoje delo prejela tudi nemalo visokih
priznanj, se je na sejmu predstavila z
izdelki poročne in žalne floristike. V
pozdrav prihajajoči pomladi je izde-
lala žalni venec iz teloha in spomla-
danski venček za žaro nekoliko nena-
vadne oblike. V spodnjem paviljonu

Ko dehtijo cvetlice
Od 16. do 18. marca je v Celju potekal že tradicionalen sejem Flora, na katerem se je
letos prvič samostojno predstavila tudi Petra Planinšek Brčan s ponudbo svojega
novega podjetja, spletne cvetličarne Rožicasi.si.

celjskega sej ma sta se v njenem raz-
stavnem prostoru bohotili še dve po-
ročni dekoraciji; šlo je za prikaz de-
koracije poročnega avtomobila, ki ju
je postavila kar na dva avtomobilska
pokrova. V sodelovanju s salonom
»Iglca« je ob poročnih oblekah pred-
stavila tudi moderna poročna šopka
različnih oblik.
V okviru razstave v zgornjem paviljo-
nu sejma Flora, ki je bil v celoti na-
menjen poroki, pa je izdelala še dva
poročna šopka, ki sta navdušila obi-
skovalce
Petra Planinšek Brčan je tako s svojo
prvo samostojno razstavo na strokov-
nem sejmu dokazala, da so priznanja
in pohvale, ki jih je v preteklosti pože-
la na tekmovanjih, še kako zaslužena. 

A.K.

V mesecu februarju je KUD Hrastnik
nastopil z veseloigro Pod vaško lipo,
nad nogometnim igriščem smo  po-
žagali hruško in češnjo ter razžagali in
odpeljali drva v župnišče, zadnji dan v
februarju je v kulturnem domu kon-
centriral priznani kantavtor Iztok
Mlakar, tu je kot organizator pripo-
mogel župnik Jerant Frančišek.
V začetku marca nas je obiskal sveto-
vni popotnik in borec za človekove
pravice Tomo Križnar v organizaciji
župnika. 27. 3. 2011. smo v sodelova-
nju z glasbenikom Boštjan Kokalj in
njegovimi učenci organizirali v kul-
turnem domu materinski dan. V me-
secu marcu smo intenzivno pristopili,
k zaključnim delom na balinišču -
montaža zaščitnih mrež, barvanje
ograje,pripravili so se električni dro-
govi za razsvetljavo. Napočil je tudi
težko pričakovan trenutek, ko smo
25. 4. 2011. prvič preskusili naše novo
balinišče in lahko osebno rečem, da je
bil to trenutek velikega zmagoslavja
za vse nas. Na kocu aprila smo orga-
nizirali tradicionalno prvo majsko
kresovanje. Katero je že po tradiciji
lepo uspelo.
V mesecu maju nas je obiskal glasbe-
nik Adi Smolar v sodelovanju z žup-
nikom Jerant Frančiškom. Na dalje -
vala so se dela na balinišču- napeljava
vode ,elektrike, naredile so se 4. masi-
vne klopi ,ter betonski pod stavek za
kontejner.
V mesecu juniju smo kupili in pripe-
ljali kontejner, katerega smo tudi na-
mestili, namestile so se luči na drogo-
ve in opravila so se dela, ki so bila po-
trebna. Vmes smo poskušali dvakrat
organizirati vrtno veselico z ansam-
blom Pogum vendar nam jo je tudi

tokrat na našo žalost vreme zagodlo.
18. 8. 2011 , ko ni nihče dvomil, da
tokrat veselica nam nebi uspela se je
zgodilo ravno to, tudi tretjič nam jo je
zagodel dež. Konec avgusta so nogo-
metaši organizirali manjši nogometni
turnir, kjer je bil naš igralec Prosenc
Peter izbran za naj boljšega igralca. V
tekmovalnem letu 2010-11 je nogo-
metna ekipa Velike Štange v drugi ligi
OLMN zasedla odločno tretje mesto
med dvanajstimi ekipami, za kar jim v
imenu društva iskreno čestitam. V se-
zoni 2011-12 so si nogometaši Velike
Štange zadali velike cilje napredova-
nje v prvo ligo OLMN, kar jim po je-
senskem delu 2011. Odlično uspeva
saj zasedajo prvo mesto med dvanaj-
stimi ekipami z naskokom treh točk,
še enkrat iskrene čestitke.
Ker je bilo vreme oktobra in novem-
bra ugodno smo si zadali cilj,da po-
krijemo kontejner z nad streškom.
Naredili smo betonski podstavek pri-
pravil se je les za ostrešje, za kar se v
ime društva zahvaljujem Kastelic
Damjanu za pomoč pri dobavi lesa.
Ob enem se zahvaljujem Groznik
Branetu za vodenje in prizadevanje
ob izvedbi oziroma izgradnji baliniš-
ča. V veliko zadovoljstvo članov dru-
štva nam je uspelo postaviti streho z
nadstreškom,zložile so se deske za na
daljno delo oziroma za zaprtje stran-
skih delov. Naj še pripomnim, da smo
vmes tudi že pridno preizkušali našo
novo pridobitev balinišče in ob enem
gostili balinarske klube iz širše okoli-
ce. Lahko povem, da je za ta šport v
našem kraju veliko zanimanje, saj so
bile dostikrat zasedene obe tekmoval-
ne steze. Oktobra meseca smo orga-
nizirali kostanjev piknik z ansam-
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Utrinki, dela in naloge 
opravljene v minulem letu 

blom Zim ze len, vendar naj pripom-
nim,da je potrebno razmišljati o bolj
ugodnem terminu zaradi kostanjevih
nedelj,katere potekajo istočasno tudi
na Jančah.
Decembra meseca smo priredili no-
voletno zabavo za vse člane društva,
kakor tudi za vse ostale, ki so kakor
koli  pripomogli, k uresničevanju naši
ciljev. Organizacijo pijačo, hrano in
ostalo so priskrbeli člani društva na
čelu z Jug Matejem in Skubic Jan -
kom, za kar se jima lepo zahvaljujem.
In pa seveda na radost naših najmlaj-
ših nas je ob koncu leta obiskal dedek
mraz z lepo uprizorjeno igrico, katero
so izvedli učenci osnovne šole Štan-
garske Poljane, katere so bili najmlajši
še posebno veseli.
Na kocu se zahvaljujem vsem čla-
nom, krajanom in vsem,ki so kakor
koli pripomogli k uresničevanju vseh
naših ciljev, katere smo si zastavili v
letu 2011. Bodimo še naprej ustvar-
jalni in delavni, bodimo strpni in pri-
jatelji, in popeljimo naš kraj v lepše
čase saj živimo v kraju, kjer je malo
takšnih v naši prelepi domovini. 
Hvala lepa in srečno vsam članom
društva, kakor tudi vsem krajanom in
ostalim.

Predsednik KŠD Velika Štanga:
Marjan Lukačič

Učenci Glasbene šole Litija-Šmartno
so se v začetku letošnjega leta s svoji-
mi vrstniki iz drugih glasbenih šol
pomerili na dveh pomembnih tek-
movanjih. 
21. in 22. januarja 2012 je Glasbena
šola Avsenik v Begunjah organizirala
že 6. mednarodno tekmovanje har-
monikarjev za nagrado Avsenik. Na šo
šolo so zastopali trije mladi glasbeni-
ki, pripravil pa jih je njihov učitelj har-
monike Dušan Drobnič. V kategoriji
A, kjer tekmujejo učenci 
v starosti do 12 let, sta se predstavila
Ludvik Golnar in Lovro Perme. Lud -
vik je prejel bronasto priznanje, Lovro
pa si je z igranjem zaslužil srebrno
priznanje. Gabrijel Voje se je predsta-
vil v kategoriji B, kjer tekmujejo mladi
harmonikarji v starosti od 12 do 15 let
in osvojil srebrno priznanje.
Vsako leto so v mesecu februarju iz-
birna regijska tekmovanja mladih
glasbenikov Republike Slovenije, na

Uspehi naših mladih glasbenikov

so na glasbenih šolah, ki izvajajo
srednješolski program, potekali spre-
jemni preizkusi za vpis v šolskem letu
2012/13. 
Pod mentorstvom profesoric Olene
Novosel, Veronike Hauptman in
Polonce Demšar sta zahtevni preiz-
kus opravila dva naša mlada pianista
Janja Šuštaršič in Urban Slapničar. 
Vsi našteti uspehi ponovno pričajo o
kvalitetnem in visoko profesionalnem
delu, ki Glasbeno šolo Litija-Šmart-
no povsem enakopravno postavlja ob
bok drugim, morda celo večjim slo-
venskim glasbenim šolam.  Ob tem
naj se tudi vsem, ki pri svojem delu z
učenci ne štejejo dodatnih vaj in ur,
ponovno najlepše zahvalim.

ravnateljica Janja Galičič,
univ. dipl. muzik.

njih se predstavijo najboljši učenci
glasbenih šol iz posameznih sloven-
skih regij, udeleženci, ki prejmejo več
kot 90 točk in zlato priznanje, pa se
uvrstijo na državno tekmovanje.
V letošnjem februarju so učenci tek-
movali v disciplinah: violina, viola,
violončelo, kontrabas, kitara, harfa,
orgle, citre, komorne skupine s pihali
in solfeggio. Regijska tekmovanja so
potekala v sedmih slovenskih regijah
in sicer:  Ljubljana, okolica Ljubljane
in Za sav je, Maribor in Pomurje, celj-
sko in koroško območje, Dolenjska,
Gorenj ska in Primorska.
V Glasbeni šoli Litija-Šmartno smo
na regijsko tekmovanje prijavili tek-
movalko Emo Hostnik, ki se pod
mentorstvom prof. Tilna Bajca uči
orgle. Naša šola glede na regionalne
delitve sodi med glasbene šole okoli-
ce Ljubljane in Zasavja, ker pa ome-
njena regija ni imela nobenega tek-
movalca v disciplini orgle, je naša
učenka tekmovala na regijskem tek-
movanju gorenjske regije.
Prepričljiva izvedba tekmovalnega
programa ji je prinesla zlato priznanje
v kategoriji I. c, ki zajema mlade glas-
benike v starosti 14 in 15 let (učenci
nižje glasbene šole). Tako se bo Ema 
kot ena izmed sedmih izbranih tek-
movalcev iz cele Slovenije pomerila
še v državnem okviru 21. marca 2012
v Ljubljani. V tednu, ki je zaključil
mesec februar in začel mesec marec,
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Letni občni zbor
Letni občni zbor Društva diabetikov
Litija je potekal 6. 3. 2012 ob 17.00
uri v veliki sejni sobi Občine Litija.
Poslovili smo se od dolgoletne pred-
sednice ga. Božidare Marije Zupan -
čič, soglasno pa potrdili novo pred-
sednico ga. Rudolfo Pogačar.
Predavanje
18. 4. 2012 ob 17.00 v ZD Litija na
temo: Ledvice pri sladkorni bolezni –
primarij dr. Anton Adamlje.
Srečanje zasavskih diabetikov
Potekalo bo v Hrastniku in sicer v so-
boto 21.4. 2012 ob 10. uri. Orga ni zi -
rane bodo aktivnosti po skupinah.
Sledilo bo kosilo in družabno srečanje
v restavraciji Gurman na Dolu pri
Hrastniku.
Prijave sprejemamo do 13. 4. 2012 v
društveni pisarni.
Kopanje v Laškem
Kopanje v Termah Laško z organizi-
ranim prevozom bo v torek, 10. aprila.
Odhod avtobusa je izpred društvene

pisarne ob 15. uri, počakate lahko tudi
v Šmartnem pred spomenikom na
Ustju. Cena za tri urno kopanje v sta-
rem delu zdravilišča Laško je 7 €, v
novem delu Thermana pa je 8,50 €
Cena prevoza je 6,00 €.
Telovadba
Telovadimo vsak ponedeljek in sredo
ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija.
Prijave zbiramo v društveni pisarni.
Plavanje in vadba v bazenu
Šmartno
Skupaj z Medobčinskim društvom
invalidov organiziramo plavanje in
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo
od 16. do 17. ure. V kolikor bo skupi-
na večja, jo bomo razdelili na dva ter-
mina. Cena je 2 € na udeležbo. 
Pohodi
5.4. Čolnišče – Jablana – Sv. Gora Ivan Lamovšek
12.4. Hotič - Sela Božo Čertalič
19.4. Zidani most - Gore Alojz Hauptman
26.4. Šmarna gora Ivan Lamovšek
Verjamemo, da se za vsakega najde
aktivnost. Vljudno vabljeni.

Irena Videc

Dejavnosti Društva diabetikov

V marcu so imeli devetošolci kar dva
tehniška dneva. V začetku meseca so
obiskali Srednjo lesarsko in gozdarsko
šolo v Postojni, kjer so se lahko udele-
žili lesarske, gozdarske ali  ekološko-
naravoslovne delavnice. Zadnji pone-
deljek v mesecu pa so v Termo elek -
trarni Trbovlje spoznali način prido-
bivanja električne energije v termoe-
lektrarni in si ogledali dolino Sopote.
V okviru kulturnih dni so si vsi učenci
od šestega do devetega razreda Can -
karjevem domu v Ljubljani ogledali
glasbeno matinejo. Šestošolci in sed-
mošolci so poslušali koncert z naslo-
vom Glasbena torta, osmošolci in de-
vetošolci  so prisluhnili komentirane-
mu koncertu Z glasbo v vesolje. Po
končani prireditvi so učenci šestega
razreda spoznavali Plečnikovo Ljub -
lja no, učenci sedmega razreda hiše,
zgrajene v secesijskem slogu, na Mi -
klo šičevi ulici, devetošolci antično
Ljub ljano, osmošolci pa so si v Mo -
derni galeriji ogledali razstavo Metke
Kra šo vec.
Prvošolci so raziskovali lastnosti vode.
Izvedli so zanimive poskuse in doka-
zali, da nekateri predmeti v vodi pla-
vajo in drugi ne, da se nekatere snovi z
vodo mešajo in druge ne ter da se
voda pretaka tudi v rastlinah.
Drugošolci so obiskali živalski vrt.
Na šoli je potekalo polfinalno tekmo-
vanje v rokometu za osnovne šole.
Učenci iz Ormoža so osvojili prvo
mesto in se tako uvrstili na turnir na-
juspešnejših štirih šol v Sloveniji.
V marcu so učenci od četrtega razreda
dalje tekmovali za angleško in nem-
ško bralno značko.
V oddelku podaljšanega bivanja 3. ra-
zreda so učenci v okviru projekta
Čuda sveta raziskovali svetovna čude-
sa kot so Kitajski zid, Tadž Mahal,
Kip svobode…
40 učencev naše šole  si je ob pomoči
Zavarovalnice Triglav ogledalo uradni
trening in kvalifikacije za tekmo sve-
tovnega pokala v smučarskih skokih v
Planici.
Pevci otroškega in mladinskega pev-
skega zbora pod vodstvom učiteljice
Selme Gradišek so na koncertu Pe -
sem nas druži gostili mladinski pevski
zbor Osnovne šole Gradec, ki ga vodi
gospa Ana Tori.

Zbrala V.A.

Novice iz šole

Na delavnicah vključene otroke in
učitelje osveščamo o pomenu gozda
za preživljanje prostega časa, o pome-
nu ravnanja z gozdom in ohranjanja
naravne dediščine. Projekt se izvaja v
okviru LAS Srce Slovenije, sofinanci-
ra ga Evropska unija.
Glavna usmeritev delavnic je »gozdni
vrtec«, ki skuša na inovativen način
reševati prostorsko stisko v vrtcih s
spodbujanjem vzgojiteljev, da skušajo
z otroki preživeti čim več časa v
gozdu. Gozdni vrtci so v tujini že
uveljavljena praksa. 
Delavnice v vrtcih vodi Jaka Šubic,
univ. dipl. inž. gozdarstva, v osnovnih
šolah pa Zavod za gozdove Slovenije,
ki aktivno osvešča o pomenu vključe-
vanja gozda kot učnega okolja. V
Šmartnem pri Litiji je ena izmed de-
lavnic potekala januarja, kjer so otroci
iz vrtca Ciciban spoznavali čarobni
zimski gozd. V začetku meseca marca
pa so se malčki iz vrtca Litija, enota
Kekec, radoživo odpravili na potep »h
gozdnim vilam«. Jaka Šubic je ob
koncu delavnice komentiral »da ga je

najbolj do sedaj oplazila iskrivost
otrok, želja po novem, boljšem, ra-
dostnem.« Mirjam Andrejčič, vodja
enote Kekec, pa je povedala, da so se z
otroki dobro pripravili na dan v
gozdu, saj so že prej prebirali knjige s
tovrstno tematiko in skupaj pripravili
načrt poti do gozdne jase. Poleg tega
so »otroci čutili naravo, bili so sprošče-
ni, navdušeni, polni pozitivne energije.
Opazili so najmanjšo sled, palico,
kamen, drevesno skorjo, cvetlico, žival,
opazovali polžka, pikapolonico, opazi-
li gozdne vile.« Mali Urban je ravno
tako navdušeno strnil vtise: »Všeč mi
je bila potka v gozdu, ker je bilo velik
listov in kamnov, pa palice smo pobi-
ral. Na travniku smo z Jakom našli pi-
kapolonico, pa škratke, pa čokolado za
zmaje…vse mi je bilo všeč«. 
Želja vseh sodelujočih pri tem in
ostalih projektih s podobno tematiko,
ki se aktivno odvijajo po Sloveniji je
razvoj možnosti za redno izvajanje
vzgojno-izobraževalnih programov v
gozdu in vzpostavitev prvega gozdne-
ga vrtca v Sloveniji. 

Gozd je tudi učno okolje
Po vrtcih in osnovnih šolah v Srcu Slovenije že od lanskega oktobra poteka projekt
»Odprto učno okolje v gozdu«, ki temelji na delu in učenju z otroki ter mladostniki v
gozdu. Projekt v sodelovanju s strokovnjaki izvaja Razvojna fundacija Pogum. Gre za
nov pristop k vzgoji in razvoju ustvarjalnosti med otroki.  

Otroci iz enote Kekec so odkrivali skrivnosti gozda

Dejavnost  je potekala v treh sekcijah:
likovna za odrasle, likovna za osnov-
nošolce in  fotografska dejavnost.
Čla ni so največ časa posvetili izobra-
ževanju, ki ga vodijo trije mentorji:
mag. Zoran Poznič ak. kipar, likovni
pedagog Pavel Smolej in univ. dipl.
arh. Maja Šuštaršič. Izobraževanje je
potekalo skozi vse leto, ogledali pa so
si tudi več razstav v Sloveniji.
Društvene razstave (pet likovnih, tri
mladinske, tri fotografske) so posta-
vljali v Litiji in Šmartnem. Izpeljali so
ex tempore na Vodicah, izvedli pet
projektov. 11 krat so sodelovali na raz-
stavah drugih organizatorjev, šest čla-
nov je imelo tudi samostojne razstave.
Likovniki in fotografi so bili za svoje
delo med letom večkrat nagrajevani:
Katja Sladič, Anita Vozel, Danijela
Kunc, Ga brijela Hauptman, Marjan
Janežič. V pro jektu Zveze likovnih dru-
štev Slove nije Zlata paleta so prejeli do-
slej največ priznanj: Urška Tičar  Certi -
fikat za  risbo Igra z žogo, Mira Voje cer-
tifikat za risbo Vlak v noči, Gabrijela
Hauptman certifikat za abstrakcijo
Interier 3, Sonja Perme certifikat in
Zlato paleto za fotografijo Odsluženo.
Društvo se zahvalilo za delo vsem
aktivnim članom, mentorjem, JSKD
OI Litija, Knjižnici Litija, Občini
Litija in Občini Šmartno.

Zlata paleta Sonji Perme

Zveza likovnih društev Slovenije je na
podlagi Pravilnika o vrednotenju li-
kovnih del ter ocene strokovne žirije
podelila Certifikat za fotografijo z na-
slovom »Odsluženo« avtorici Sonji
Perme, članici fotografske sekcije v
Litijskem likovnem ateljeju LILA.
Avtorica je tudi dobitnica Zlate pale-
te, najvišjega priznanja Zveze likov-
nih društev za kakovost likovne
ustvarjalnosti. 
Mnenje strokovne žirije: 
Barve, dinamika, hitrost in premika-
nje se implicitno združijo v tej sliki
na splošno temo »železnica«. Z nana-
šanjem na slike Kandinskega, ta po-
doba kaže izjemno kreativen odnos
do teme železnice. Skoraj začutimo
lahko zvok premikanja vlaka ter kon-
tinuirano ter veliko hitrost motorjev,
čeprav vidimo le kolesa kot kroge in
rdeče pike, se nam kažejo kot del si-
stem pisanja glasbe z visokimi in niz-
kimi toni; ljudje prihajajo, ljudje od-
hajajo, veliko železniško kolo pa je
kontekst življenju samemu.
Predsednica strokovne žirije: Ines da
Gama, dipl. Faculty of fine art,
Portugalska

Predsednica LILA: Joža Ocepek

Občni zbor društva LILA
Likovno društvo LILA, ki ima svoje prostore v Megličevem ateljeju v Šmartnem, je 
26. marca na občnem zboru pregledalo opravljeno delo iz leta 2011 in potrdilo
načrte za naprej. 

O permisivni
vzgoji z dr. Vesno
Vuk Godino

Toliko obiskovalcev, kot jih je
21.marca prišlo na predavanje o per-
misivni vzgoji v knjižnici Litija, že lep
čas nismo imeli. Poslušalci so sedeli
še v sosednjih prostorih, da so lahko
prisluhnili več urnemu predavanju.
Zaradi velikega zanimanja smo skle-
nili, da dr. Vuk Godino jeseni povabi-
mo na predavanje o partnerskih od-
nosih. 

Boštjan Hribar se je pred dobrimi štirimi meseci vrnil s Kitajske, kjer je na šoli,
ki šteje 6.000 učencev in združuje 300 učiteljev, poučeval angleščino. V tem letu
je v tej deželi doživel več, kot prej v celem življenju. A proste trenutke ni zapra-
vljal le za nakupovanja, pač pa predvsem za potovanja. Konce tednov je izkori-
stil za odkrivanje Ki tajske, ko pa se je šolsko leto zaključilo, je obredel še
Vietnam, Laos, Kam bodžo, Tajsko, Malezijo, Indo nezijo, Filipine, na poti
domov pa še Lon don. Zanimive izkušnje vam bo predstavil v torek, 17. aprila,
ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Potopis
Potopis v Knjižnici Litija: V deželi riža, ponaredkov in neskončnih množic.

Za bralno značko »bralna majč’ka«
»Če ne bomo brali, nas bo pobralo« - Knjižnica Litija vabi k podpori projektu
spodbujanja branja

Splošna Knjižnica Litija že vrsto let
skrbi za spodbujanje bralne kulture,
predvsem se trudi pri vzgoji mladih
bralcev. Ena od oblik organiziranega
branja je tradicionalna bralna značka v
osnovnih šolah, v zadnjih letih pa zaja-
me tudi predšolske otroke. Vsako leto
doslej smo kot ena redkih splošnih
knjižnic mladim bralcem »priskrbeli«
nagrado: in sicer ogled filmov posnetih
po literarnih predlogah oz. ogled lu-
tkovnih predstav za predšolske bralce. 
Žal ugotavljamo, da stroški, povezani
z distribucijo filmov in gledaliških
predstav (najemom dvoran, avtorskih
pravic ter drugih stroškov) presegajo
naše zmožnosti. Tudi osnovne šole se
soočajo z resnimi težavami povezani-
mi s prevozi otrok na prireditve, zato
tovrstne nagrade na moremo omogo-
čiti vsem otrokom. Vendar pa se zave-
damo, da je izjemnega pomena, da
mlade še naprej spodbujamo k branju
oz. jim ob zaključku šolskega leta ob
prebranem gradivu izkažemo pohvalo
in spodbudo za vnaprej. 
Pomembno se nam zdi, da je nagrada
tudi v duhu s sedanjim časom (značke
otroku danes ne predstavljajo več
smiselne nagrade, dostopnost in s tem
pogostost filmskih in gledaliških
predstav pa se je tudi tako povečala,
da je niti ne moremo več šteti kot na-
grado ). Zato smo si zamislili, da bi
mlade bralce obdarili z živahnimi T-
majicami. Majice bi bile potiskane s

spodbudnimi slogani in ilustracijami
za branje, ki bi jih prilagodili starosti
in s tem dojemljivosti otrok .
Seveda tudi realizacija takšnega pro-
jekta ni poceni in ga knjižnica sama
ne more izpeljati. Zato se po pomoč
obračamo na podjetja iz naše okolice,
da bi s simbolnimi prispevki pomaga-
la izpeljati projekt. 
Sodelovanje nam je obljubil slikar in
ilustrator Gabrijel Vrhovec, ki bo
ustvaril nekaj spodbudnih motivov za
promocijo branja. Prvim, ki so pomoč
obljubili in tudi že izkazali, se prija-
zno zahvaljujemo: KGL d.o.o. Litija,
Ostrešje d.o.o., Slikopleskarstvo Je -
reb, Predilnica Litija, Računalniški
servis  Joško Rozina, NLB d.d.
Če ne bomo brali, nas bo pobralo, je
bil ob nastanku slovenske države pre-
pričan pokojni pesnik Tone Pavček.
Želimo, da skupaj z vami v našem
okolju ustvarjamo okoliščine, v kate-
rih bodo tako otroci kot odrasli našli
najboljše možnosti za svoj uspeh in
srečo. Če bodo več brali, so njihove
možnosti veliko večje. 
Upam, da boste naša prizadevanja
lahko povezali tudi z Vašim poslan-
stvom. 
Pomagate nam lahko z nakazilom na:
TRR: 01260-6000000040, ki je odprt
pri UJP Ljubljana, in tako podprete
projekt, ki želi sporočati širše, da je
branje »fajn«.

Andreja Štuhec
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Kamnik (Pavel Smolej) 

PLANINCI  VABIJO!
9. 4. Pohod okoli Slivne Planinska sekcija DU 
14. 4. Grad Fridrihštajn Planinska sekcija Sava
14. / 15. 4. Slavnik sekcija Litija 
14. 4. Golava, Hom Planinska sekcija DU 
21. 4. Primorska Planinska sekcija DU
5. 5. Veliki Risnjak Planinska sekcija DU
12. 5. Učka Planinska sekcija Sava
12. 5. Ojstra Topica Planinska sekcija DU
12. / 13. 5. Velika Planina Sekcija Litija 

Tako kot običajno so srečanje s pla-
ninsko himno »Oj, Triglav moj dom«
pričeli pevci planinske sekcije DU
Litija, ki jih je tokrat okrepil še zboro-
vodja Ivan Kolar. 
Še pred uradnim začetkom so zbrani
z navdušenjem sprejeli štiri planince,
ki so v manj kot 24 urah prehodili ce-
lotno več kot 100 km dolgo Ba dju -
rovo krožno pot. Ta podvig je tokrat
že osmič uspel Lojzetu Kotarju in
Sandiju Jerantu, letos pa sta si jima
prvič pridružila še Zdravko in Žan
Obreza. 
Prisotni so z minuto molka počastili
spomin na konec lanskega leta premi-
nulega častnega predsednika društva
Bineta Jesenška. 
Vsi udeleženci občnega zbora so pre-
jeli s fotografijami bogato opremljeno
41. številko društvenega glasila Pru -
sik. V njem so zbrana vsa poročila in
programi za letošnje leto, zato se je
tudi predsednik društvo Roman Po -
nebšek v svojem poročilu skliceval na
zapise v glasilu. Društvo je v prete-
klem letu imelo 403 aktivne člane, ki
so vpeti vsaj v eno od številnih oblik
delovanja. V svojem uvodu je pred-
sednik društva še posebej izpostavil

slovesnosti ob 30. letnici alpinistične-
ga odseka in 20. letnici sekcije Sava.
Obema obletnicama je nekaj več pro-
stora namenjenega tudi v Prusiku. 
Finančno poročilo za leto 2011 je
podal tajnik društva Aleš Pregel. Po -
membno je, da je bilo poslovanje po-
zitivno in da so bile izvršene vse načr-
tovane aktivnosti. 
Občni zbor je tudi sprejel nova pravi-
la društva, s katerimi se lahko sezna-
nite na naši spletni strani. Na občnem
zboru smo opravili tudi volitve. Za
predsednika društva je bil že četrtič
izvoljen Roman Ponebšek, za pod-
predsednika Ana Mohar in Borut
Vu kovič, za tajnika Aleš Pregel in za
blagajnika Marjana Kahne. Izvoljen je
bil tudi nov upravni odbor,  ki ga ob
zgoraj naštetih sestavlja še 17 članov
ter nadzorni odbor in častno sodišče. 
Sprejeti so bili programi za prihodnje
leto. Velik pomen bo dan izobraževal-
nim akcijam, saj društvo vsem članom,
ki to želijo, omogoča da si pridobijo
potrebna znanja in veščine. Pričenjajo
se priprave na praznovanje 110. letni-
ce društva v letu 2015. V okviru akcije
Transverzala zvestobe, s katero Pivo -
varna Laško spodbuja obisk planin-

Zelo uspešno zborovanje  
litijskih planicev
Tretjo marčevsko nedeljo je bil planinski dom na Jančah skoraj premajhen, da bi
sprejel vse, ki so želeli sodelovati na občnem zboru Planinskega društva Litija. Na
vabilih je bilo zapisanih kar 16 točk dnevnega reda, kljub temu pa je bil občni zbor ob
ekspeditivnem vodenju delovnega predsednika Petra Rutarja zaključen  v uri in pol. 

Planinski dom na Jančah je bil zapolnjen do zadnjega kotička.

skih postojank bo 26. 5. 2012 sodelo-
val tudi naš planinski dom na Jančah.
Tega dne bi moral biti tudi pohod na
Geoss, zato je občni zbor sprejel odlo-
čitev, da se pohod prestavi na nedeljo,
27. 5. 2012. 
Občni zbor so pozdravili predstavni-
ki sosednjih društev, ob koncu pa so
bila podeljena tudi priznanja.
Društvo je posebno priznanje, ki sta
ga izdelala zakonca Pavel in Marija
Smolej in na katerem je upodobljen
Zasavska sveta gora podelilo Marku
Dernovšku, ustanovitelju in dolgolet-
nemu vodji sekcije Sava. Marko še
okreva po operaciji, zato so priznanje
v njegovem imenu  sprejeli prisotni
člani sekcije. 
Priznanje vodniške komisije za 5
letno delo so prejeli Stane Jerebič,
Marjan Jug, Maja Mohar, Matej
Krnc in Sašo Jovanovič, zaslužna
znaka MK PZ pa Gašper Repina in
Aljaž Zupan. 
Podeljena so bila tudi priznanja za
sodelovanje v akciji »Prijatelji Janč –
janški prijatelji« za večkrat prehojeno
Badjurovo krožno pot, Zasavsko pla-
ninsko pot in obhodnico Križem kra-
žem po Posavskem hribovju.
Občni zbor smo zaključili ob prija-
teljskem druženju in okusni obari, za
katero je poskrbel oskrbnik Tone
Selko, keramične skodelice v katerih
je bila postrežena, pa so udeleženci
lahko odnesli domov za spomin. 
Očitno je pred planinskim društvom
Litija še ena uspešna sezona, zato se
nam pridružite. 

Borut Vukovič  

Pozdrav pomladi je naslov likovne raz-
stave, ki je bila odprta v petek,
16.marca,  v Kulturnem centru Litija.
V tem projektu sodelujejo: Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno, Javni zavod za kul-
turo Litija, Knjižnica Litija in Uni -
verza za tretje življenjsko obdobje
Ivančna Gorica.
Otvoritev razstave je pomemben do-
godek tudi zato, ker sta se dve sorodni
neformalni izobraževalni organizaciji
povezali in se dogovorili za sodelova-
nje na področjih, kjer je to mogoče. In
razstava je takšna priložnost, kajti li-
kovna dela se potem selijo in postavi-
jo na ogled v galeriji Kresnička na
Muljavi. 
Razstavljata Cveta Jaklič in Mira
Škuf ca Lukman, članici likovnega
krožka U3 Ivančna Gorica, ki ga vodi
mentorica, akademska slikarka,
Joanna Zajac Slapničar; Poljakinja na
podiplomskem študiju v Sloveniji

razdaja svoje znanje članicam v tret-
jem življenjskem obdobju. Tako gre-
sta z roko v roki mladost in stroka na
eni strani in na drugi želja po ustvar-
janju tudi v poznejšem obdobju. 
V otvoritvenem programu je sodelo-
val mešani pevski zbor Društva upo-
kojencev  Litija, prav tako sta od tam
prišli citrarki Pavla Pavlin in Mili
Pen čur. Program je povezovala in re-
citirala Vlasta Pajić. 
Razstavo si lahko ogledate vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure do 13. aprila. 
V aprilu vabimo na:
• predavanje v okviru študijskega

krožka Kulturna dediščina, 60 let
mesta Litija, 

• otvoritev razstave keramike Ko se
ptički ženijo (12. april 2012 ob 18.
uri v Knjižnici Šmartno) 

• zdravstveno preventivno predava-
nje z naslovom Gimnastične vaje za
zdravo telo. 

Milena Dimec

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA IN ŠMARTNO

Pozdrav pomladi 

Ob dnevu žena smo se že tradicionalno zbrali v šmarski knjižnici, na razstavi
skupine za akvarel Litijskega likovnega ateljeja, ki ustvarja z mentorjem Pavlom
Smolejem. Svoje akvarele so predstavile: Nubia Anžel, Nadja Hosner-Učakar,
Joža Ocepek, Sonja Perme, Tina Rozina, Hajdeja Pra prot nik in Andreja Štu-
hec. V kulturnem programu je sodelovala Glas bena šola Litija-Šmartno, nasto-
pili so: Glorija, Amadej in Gabrijel Voje ter Jera, Dora in Neža Dacar.

Literarni večer: Igor Gošte
Igor Gošte, odgovorni urednik lokalne televizije ETV Kisovec ljubi besede.
Kjerkoli se pojavijo, bodisi pred kamero ali tiste na papirju. Zato ima rad knjige
in zato jih je tudi sam že nekaj napisal. Kot pesnik je sodeloval z zagorskimi
poeti, pri izdaji skupne pesniške zbirke. V letu 2003 je sledila samostojna pesni-
ška zbirka, Svetla tema. Piše tudi prozo, Sledi korakov je zbirka črtic, ki jih je
izdal v letu 2011. Obara pa je skupek obojega, pesmi in proze, knjiga je izšla v
letu 2005. A na izid čaka že nova. Kot je v uvodu knjige Sledi korakov zapisala
direktorica zagorske knjižnice, Irena Medvešek: »Knjigo sem odložila šele, ko
sem prebrala zadnjo stran. Moje otroštvo in mladost sta bila podobna, zato so
me med branjem obšli topli občutki. V mislih sem se preselila v čas, ko smo bili
skromni in srečni, da imamo drug drugega. Kako lepo nam je bilo takrat!« Da
bo tudi vam lepo, vas vabimo na srečanje z avtorjem, ki bo nanizal veliko zani-
mivega o svojem življenju, o ljubezni do športa, do družine in predvsem do pisa-
nja. Literarni večer bo v torek, 10. aprila ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Pesmi jeze in upora
V torek, 24. aprila bomo v knjižnici Litija predstavili novo pesniško zbirko
Jožeta Sevljaka, Pesmi jeze in upora. Prireditev sodi v sklop praznovanj ob 27.
aprilu, dnevu upora proti okupatorju, ki smo ga včasih imenovali dan osvobodil-
ne fronte. Dan prej je bila 1941 v Ljubljani ustanovljena osvobodilna fronta slo-
venskega naroda. V hiši književnika Josipa Vidmarja so se sestali predstavniki
različnih političnih strank in kulturni delavci: Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš
Bebler, Josip Rus, Tone Fajfar, Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar. Ti
zavedni Slovenci so, ne glede na politično prepričanje, stopili skupaj v boju proti
okupatorju, ki je državo zasedel v aprilu. Literarni večer ob izidu nove pesniške
zbirke Jožeta Sevljaka bo v Knjižnici Litija, ob 19. uri. 

[psi]
Zagotovo ste že slišali za knjigo [psi], ki
že nekaj časa vzbuja pravo zanimanje, v
knjižnicah je knjiga z najdaljšimi
čakalnimi vrstami. 

Rdeča nit te knjige je nova teorija
psihologije – REI. Predstavljena je v
obliki zgodbe o Erosu, ki naredi knji-
go razumljivo vsakomur, tako visoko
izobraženemu kot preprostemu bral-
cu. Knjiga je izšla na 777 straneh,
stane 77 evrov, kupili ali dobili pa so
jo tudi mnogi znani Slovenci: Dr.
Erih Tetičkovič, zdravnik nevrolog je
o knjigi dejal: »…To je knjiga, ki jo
vsrkavaš vase kot najdražje, najboljše
zdravilo, kapljico za kapljico. Avtorju

te mojstrovine velja moj globok po-
klon, četudi ne vem, kdo je. V življe-
nju sem prebral že veliko knjig, ta pa
dejansko kot luč razsvetljuje spozna-
nje o biti življenja. [psi] je zame res-
nično nekaj veličastnega. «
Knjigo po Sloveniji predstavlja Bojan
Maroševič, dramski igralec, glasbenik
in ljubitelj pisane slovenske besede.
Rojen je na Jesenicah, vendar se je že
pred tremi desetletji preselil v
Maribor, kjer tudi službuje v sloven-
skem narodnem gledališču. Knjigo
[psi] je spoznal že v času nastajanja saj
pisca osebno pozna. Ko je dobil še ne-
natisnjene zapiske je bil nad prebra-
nim tako prevzet, da jih je dal prebrati
tudi svoji bivši ženi, s katero sta bila
takrat že nekaj let ločena. Vsebi na
knjige jima je razkrila vse težave, ki sta
jih imela v skupnosti in jima vrnila
ljubezen. Ponovno sta zaživela skupaj,
Bojan pa se je zato sam ponudil, da bo
v zahvalo knjigi po magal na njeni poti
in jo bo predstavljal v knjižnicah, saj
se pisec ne želi predstaviti javnosti.
Bojanova predstavitev je tako njegov
osebni pogled na nastanke te knjige,
zbranemu občinstvu pa na odprt in
iskren način približa njeno vsebino.
Predstavitev knjige bo v Knjižnici
Litija, v ponedeljek, 7. maja ob 19. uri. 

Aleksandra Mavretič

Približevanja v aprilu 
z Rosvito Pesek

Rosvita Pesek je diplomirala iz novi-
narstva, magistrirala iz mednarodnih
odnosov na Fakulteti za družbene
vede in doktorirala iz novejše zgodo-
vine na Filozofski fakulteti v Ljub -
ljani. Na nacionalni televiziji že več
let vodi Odmeve, za katere je letos v
imenu uredništva prevzela Viktorja
za najboljšo informativno oddajo.
Gre za oddajo, ki si jo za zaključek
dneva ogleda veliko Slovenk in
Slovencev saj objektivno predstavi
aktualne teme v državi in svetu.  Pred
tem je bila urednica aktualno doku-

mentarnega programa, po razrešitvi s
te funkcije pa je vodila in urejala
Polnočni klub ter občasno Omizje.
Na začetku svoje novinarske poti je
poročala tudi z bojišč na Hrvaškem.
Je avtorica knjig Osamosvojitev Slo -
venije in Skupščinski koraki k samo-
stojni državi. Poročena je z doktorjem
zgodovine, Mitjem Ferencom, ki je
član Prifarskih muzikantov. Njuna
družina živi v Repnjah blizu Ljublja -
ne. Srečanje z Rosvito Pesek bo v po-
nedeljek, 16. aprila ob 19. uri v Kul -
turnem centru Litija. 
Približevanja so pogovorni večeri, ki
jih skupaj pripravljata Knjižnica
Litija in KC Litija. V marcu so dod-
obra napolnila Modri salon kulturne-
ga centra, saj smo gostili izjemno
umetnico, damo Polono Vetrih. Foto Mateja Sladič Vozelj: Polona

Razstava »Vajenice« 
Litijskega likovnega ateljeja
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Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. aprila 2011
po e-pošti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

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

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

Začel se je ogorčen boj za obstanek
med najboljšimi
S prvim marcem je šmarsko rokometno društvo dobilo novo medijsko ime, sedaj
nastopajo vse selekcije pod imenom RD Herz Šmartno. Kljub vsemu pa podjetje
Factor Banka še vedno sodeluje z društvom, vendar od marca naprej kot donator. V
mesecu marcu se je končal redni del prvenstva in začel najzanimivejši del sezone,
končnica za prvaka in obstanek. RD Herz Šmartno je boj za obstanek med najboljšimi
začelo na 11. mestu z 11 osvojenimi točkami.

Zaključek
plavalne sezone

Po zadnjih dveh domačih porazih v
mesecu februarju in malenkost slabših
predstavah se je ekipa od rednega dela
poslovila več kot odlično, s predstavo,
ki je napovedovala dvig forme. V
petek 9. marca so igralci RD Herz
Šmartno gostovali v Kopru pri ak-
tualnih državnih prvakih RK Cimos
Koper. Domačini so seveda veljali za
izrazite favorite. Vendar se šmarska
ekipa ni prišla le »pogreti« na sonce
ampak so tekmo začeli zelo podjetjo
in domačinom niso pustili, da razvije-
jo svojo igro. Domačini so prvi polčas
celo imeli nekaj sreče, da so odšli na
polovici tekme v garderobo z mini-
malno prednostjo, 18:17. V drugem
delu je domači strateg zopet postavil
na igrišče najmočnejšo ekipo, ki je na-
redila nekaj razlike, vendar se Šmarča-
ni, z razpoloženim Markom Si mon   -
čičem (11 zadetkov) in soigralci, niso
pustili zmesti ter v zaključkih tekme
skoraj ogrozili Kopr čane. Na koncu je
bila kvaliteta le prevelika na strani
Cimosa, ki so na koncu zasluženo
zmagali 39:35. To je bila zadnja tekma
rednega dela, premora pa ni bilo nič,
saj se je že naslednjih vikend pričela
končnica za obstanek.

zmage z 12 zadetki razlike ter dosegla
43 zadetkov. Dodaten motiv ali pritisk
je bil še zaradi neposrednega prenosa
na Sportklubu. Domača ekipa Herz
Šmartno je bila odločna, da tekmo
zmaga. Kot smo pričakovali se je zače-
lo zelo izenačeno in borbeno. V prvem
polčasu je goste spravljal v obup vratar
Midhad »Muro« Mu ratovič, ki je zbi-
ral obrambe kot za stavo. V napadu je
blestel Marko Simončič s 5 zadetki
(skupaj 8 zadetkov). Polčas se je kon-
čal z izidom 12:11 in je napovedoval
tesno nadaljevanje. Gostje so upali, da
bosta Šmarska vratarja malo »popusti-
la«, zgodilo se je ravno obratno. Mura -
tovič je nadaljeval z odličnimi obram-
bami, v končnici, ko so malo pojenjale
moči, pa je na sceno stopil še Primož
Cenkar, ki je obranil tri zaporedne se-

demmetrovke. Na drugi strani je
Andraž Repar sedemmetrovke odli-
čno izvajal in pomembna zmaga je
ostala doma. Končni rezultat 22:20, pri
katerem sta domača vratarja prispevala
levji delež z 23 obrambami (Muratovič
20, Cenkar 3 sedemmetrovke). V kon-
čnici za obstanek se bo skupno odigra-
lo 8 tekem, glede na položaj na lestvici
pa še nobena ekipa ni rešena obstanku
v 1. NLB Leasing ligi.
V RD Herz Šmartno se tudi pri mlaj-
ših selekcijah počasi končujejo tek-
movanja. Najboljši šmarski ekipi v
državnem prvenstvu bosta najverjet-
neje mlajši dečki A (1999) in starejši
dečki B (1998), kateri bosta glede na
trenutni položaj na lestvici igrali na
turnirjih od 5. do 8. mesta v državi.
Solidne predstave imajo tudi starejši
dečki A (1997), kateri bodo verjetno
zaključili med 9. in 12. mestom.
Mladinci A in B nadaljujejo z tekma-
mi v 2.DRL, žal se nobena ekipa ne
bori za prvaka ampak so v skupini za
razigravenje od 9. mesta navzdol. Do

sedaj je A ekipa vse tekme tudi zma-
gala, B pa izgubila, vendar glede na to,
da to ekipo sestavljajo praktično samo
kadeti in pa igralci letnika 1994, je
ekipa pokazala velik napredek. Mlajši
dečki B (2000) se žal niso uvrstili v
polfinalno ligo, tako da bodo do
konca sezone odigrali še tri turnirje.
Veliko pohval pa gre ekipam mini ro-
kometa in trenerju Primožu Cenkarju
ter njegovi trenerski ekipi. V ekipah
mini rokometa nastopajo igralci in
igralke letnik 2001 in mlajši(e). Vse
selekcije so izredno kvalitetne ter na
turnirjih osvajajo predvsem zmage ter
so na prvih mestih v vseh ligah in let-
nikih. Po videnem, se glede igralskega
kadra v Šmartnem, Litiji in okolici
nimamo kaj bati.
Vabimo vse bralce Martinovega glasa,
da si ogledate tekme v Dvorani
Pungrt in z vašim navijanjem in pod-
poro dodatno pomagate in vzpodbu-
jate rokomet in naše društvo RD
Herz Šmartno.

RD Herz Šmartno

V soboto 17. marca je v goste prispela
ekipa RD Istrabenz plini Izola.
Izolani v rednem delu niso okusili
zmage proti Šmarčanom, doma so iz-
tržili le točko, v Dvorani Pungrt pa so
bili poraženi z 2 zadetkoma razlike.
Tokrat so Izolani pričeli zelo podjet-
no, prvi polčas je bil v njihovi premo-
či, zadetki so se vrstili kot po tekočem
traku, rezultat polčasa 13:19. Vodstvo
gostov je bilo alarmantno za domačo
ekipo, trener Jaka Keše je poskušal z
navodili dvigniti nivo igre. In drugi
polčas se je začel obratno, kot začetek
tekme, pobudo so imeli domači, ki so
z fanatično borbenostjo rezultat
uspeli nekajkrat izenačiti, vendar
proti koncu ni bilo sreče, da bi še po-
vedli in zmagali. Gostje so se v zad-
njih nekaj minutah le zbrali in uspeli
ohraniti mirne roke ter zmagati
30:32. Tekma je bila precej nervozna
in živčna, pravi derbi v Pungrtu.
Podobno se je obetalo že naslednji
teden, tekma za biti ali ne biti, ki odlo-
ča še več kot tekma proti Izoli. Petek,
23.03.2012, ob 19 uri, nasprotnik
dobro znani Jeruzalem Ormož. Ekipa,
ki se je mesec dni nazaj v Dvorani
Pungrt dobesedno sprehodila do

Lestvica končnice za prvaka 1. NLB Leasing Lige po 2. krogih:
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke PT
1. RK GORENJE VELENJE 2 2 0 0 72 : 55 43 (39)
2. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 2 2 0 0 67 : 43 37 (33)
3. RK CIMOS KOPER 1 1 0 0 37 : 28 31 (29)
4. RK TRIMO TREBNJE 2 0 0 2 49 : 72 22 (22)
5. RK MARIBOR BRANIK 1 0 0 1 28 : 35 17 (17)
6. ROKOMETNI KLUB KRŠKO 2 0 0 2 49 : 69 17 (17)

Lestvica končnice za obstanek 1. NLB Leasing Lige po 2. krogih:
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke PT
1. MRK KRKA 2 2 0 0 55 : 44 16 (12)
2. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 2 1 0 1 55 : 60 16 (14)
3. RD HERZ ŠMARTNO 2 1 0 1 52 : 52 13 (11)
4. RK JERUZALEM ORMOŽ 1 0 0 1 20 : 22 13 (13)
5. RD RIBNICA RIKO HIŠE 1 0 0 1 21 : 25 13 (13)

V marcu smo v Društvo Prosti čas za-
ključili s plavalnimi aktivnostmi za
otroke na bazenu OŠ Šmart no. V le-
tošnjem letu je 51 otrok plavalo v treh
terminih. Četrtkovi plavalci so se
staršem predstavili na zaključku
8.3.2012, ponedeljkovi pa nekaj dni
kasneje, 12. 3. 2012. Vsi štirje vaditelji,
Špela Š., Anita, Tit, Alja in Špela S.,
smo ponosni na vse otroke in vsakega
posebej. Skupaj smo se zabavali in se
marsičesa naučili, z videnim pa so bili
zadovoljni tudi starši otrok. Za uspe-
šno preplavanih 20 ur in dosežene
nove osebne zmage so vsi otroci ob
zaključku prejeli priznanje in nagra-
do, čisto posebno plavalno majčko. 
Na tem mestu se zahvaljujemo star-
šem za izkazano zaupanje, otrokom
pa za prijetno druženje.
Se vidimo jeseni!

Špela Sedevčič
Če vas letos ni bilo z nami, pa bi se
nam želeli pridružiti naslednje leto,
nas spremljajte na naši spletni strani:
http://dpcplavanje.wordpress.com/.
Jeseni pa bo razpis za dejavnosti v se-
zoni 2012/13, objavljen tudi v Mar -
tinovem glasu. 

V mesecu marcu sta bili na sporedu
dve tekmi za Vzhodno ligo v športnem
plezanju. Prva je bila v začetku meseca
v Radljah ob Dravi, druga pa štirinajst
dni kasneje v Ribnici. Na obeh tekmo-
vanjih so šmarski plezalci dosegli po
dve uvrstitvi na zmagovalni oder. 
V Radljah ob Dravi, kjer je nastopilo
več kot 170 tekmovalcev, je najbolje
nastopila Tinkara Meke, ki je v su-
perfinalu dosegla vrh in se veselila 1.
mesta med mlajšimi deklicami. Poleg
nje je uvrstitev na stopničke med
mlajšimi cicibani z 2. mestom dosegel
Bine Meke. V kategoriji mlajših de-
klic sta v superfinalu nastopili še dve
tekmovalki, in sicer Marina Eberl, ki
je bila na koncu 6. in Zoja Anžur, ki
je po superfinalnem nastopu zasedla
7. mesto. V kategoriji starejših ciciba-
nov si je Patrik Vozel priplezal 9.
mesto, enako uvrstitev je v kategoriji
starejših dečkov dosegel Domen
Brčan. Za DPČ sta na tekmi v
Radljah tekmovala še Teja Props, ki je
bila v kategoriji starejših deklic 10.,
Amadej Mušič pa je na svoji prvi
tekmi v kategoriji mlajših cicibanov
zasedel 22. mesto. 

DRUŠTVO »PROSTI ČAS« ŠMARTNO - PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Plezalci tekmovali na dveh tekmah
Vzhodne lige 2012

Na tekmi v Ribnici, kjer je skupaj
nastopilo 158 tekmovalcev, je za
DPČ Šmartno tekmovalo največ
plezalcev v letošnji vzhodni ligi, saj
jih je bilo na štartu kar 12. Najboljši
je bil tokrat Bine Meke, ki je v kate-
goriji mlajših cicibanov dosegel 1.
mesto, stopničke pa si je v kategoriji
kadetinj s 3. mestom priplezala tudi
Sara Moškon. Domen Brčan je v ka-
tegoriji starejših dečkov s 4. mestom
za las zgrešil uvrstitev na stopničke.
V svojem prvem nastopu letos je
Tjaša Jesenšek v kategoriji starejših
deklic zasedla 5. mesto, v kategoriji
mlajših si je prav tako 5. mesto pri-
plezala Marina Eberl, tik za njo, na
6. mesto, pa se je uvrstila Zoja An -
žur. Na 8. mestu je v kategoriji sta-
rejših cicibanov končal David Brčan,
prav tako na 8. mesto pa se je v kate-
goriji mlajših deklic uvrstila Rebeka
Brčan. Tinkara Meke si je v katego-
riji mlajših deklic priplezala 10.
mesto, enako je bil v kategoriji sta-
rejših cicibanov uvrščen tudi Patrik
Vozel, na 12. mesto pa se je v kate-
goriji mlajših cicibanov uvrstil Ama -
dej Mušič.
Do konca lige sta še dve tekmi, in
sicer v Mozirju in zaključna v Gro -
supljem. Trenutno v skupnem seštev-
ku od šmarskih tekmovalcev najbolje
kaže Binetu Meketu, ki drži 1. mesto.
Stopničke so dosegljive tudi za Tin -
karo Meke, ki trenutno zaseda 3.
mesto. Po točkah sta v kategoriji
mlajših deklic blizu stopničk tudi
Zoja Anžur in Marina Eberl, v sku-
pini brez licence pa tudi Rebeka
Brčan. Na tretjem mestu je kandidat
za skupne stopničke v kategoriji sta-
rejših dečkov tudi Domen Brčan.

Jernej Peterlin

Za vikend, 17. in 18. 3. 2012, je na
Nizozemskem potekal A-turnir v
borbah, Dutch open 2012. Na tekmo-
vanju je sodelovalo preko 1000 tek-
movalcev iz 270 klubov ter 62 držav.
Na Nizozemsko je odšel tudi naš
odlični reprezentant Domen Pirc. Po
prvi zmagi nad Nemcem (10:9), ter
po drugi zmagi proti tekmovalcu iz
centralne afriške republike (3:2), je na
žalost po zelo napetem dvoboju v če-
trtfinalu, za zlato piko izgubil proti
predstavniku Velike Britanije. Tako se
je Domen v ponedeljek vrnil domov
poln novih izkušenj.
Taekwondoisti kluba Šmartno-Litija
pa vse svoje treninge posvečajo bor-
bam, saj jih čaka še veliko tekmovanj.
Marca se bodo udeležili tekmovanja v
Zaprešičih ter v Imotskem.

Teakwondoisti odlični
V soboto, 24. 3. 2012, je v mestu
Zaprešić potekal plemeniti taekwon-
do turnir Zaprešića 2012. Na tekmo-
vanju je sodelovalo preko 500 tekmo-
valcev iz Slovenije, celotne Hrvaške,
pa tudi iz Srbije ter iz Bosne.
Taekwondo klub Šmartno – Litija je
v Zaprešiče odpeljal kar 8 tekmoval-
cev. Anže Repina je pokazal vse zna-
nje, ki ga je pridobil na treningih in
po odlični borbi je osvojil 1. mesto.
Borben duh in dober dan Aleksandre
Rozina, pa sta botrovala temu, da se
je borila kot še nikoli do zdaj in zma-
gala 2 borbi, v finalu pa je žal morala
priznati premoč Hrvatice. Tadeja Pirc
je po prvi živčni ter napeti borbi, v
drugi prav tako premagal Hrvat.
Denis Adamlje je po dobrem nastopu
na domači tekmi, Šmartno – Litija
pokal, spet pokazal, da nastop na do-
mači tekmi le ni bila sreča, ampak
znanje, saj je prav tako prvo borbo
prepričljivo premagal nasprotnika, v
drugi pa mu proti veliko mlajšemu,
žal niso pomagale večletne izkušnje.
Vsi ostali naši člani pa so iz te tekme
odnesli obilo izkušenj ter dobre volje.
Že naslednji vikend odhaja klub na
jug Hrvaške, v mesto Imotski, kjer
smo na turnirju sodelovali že lani. 


