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ŽUPANOV KOTIČEK

Kriza?

Dogodek Datum Ura Lokacija
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V času, ko pišem ta uvodnik, sneg in
kriza še kar vztrajata in se nikakor
nočeta posloviti. Vsi bi radi toplejše
vreme, saj nam zmanjkuje kurjave, pa
tudi dela na vrtu, polju  čakajo prid-
nih rok. Vsak dan nam mediji prek
poročil poročajo o stanju v svetu in
doma, a obeti so slabi. Dr. France
Bučar je nekoč dejal, da se je svoje
slabe volje znebil tako, da je vzel mo-
tiko v roke, šel na njivo in mlatil po
kepah zemlje. Bolj jo tepeš, lažja je za
obdelovanje, bolje rodi. Kako bi s tem
zgledom premagali krizo? Včasih so
jo premagovali na tak način. Tudi da-
našnji čas potrebuje pravo pot, le člo-
veka ali  vlado, ki bi jo našel, za enkrat
ni. Vsi pričakujemo, da se bo kmalu
pojavil,  saj časa ni veliko. Pri tako iz-
obraženem narodu, kot je slovenski,
pri tolikšnem številu doktorjev, magi-
strov  in vseh ostalih, nam vendarle
ni potrebno reševati krize z motiko. 
Vesele prvomajske praznike vam
želim, dan upora in pokončno držo,
četudi bo standard malo nižji.

Vaš župan
Milan Izlakar

vabi na odprtje

RAZSTAVE GRAFIK 
slikarja in grafika

Janka Orača
v četrtek, 18. 04. 2013, ob 18. uri,

na grad Bogenšperk.

Razstavo bomo gostili ravno v času,
ko je pred 324 leti Valvasor na Bogenšperku
ustanovil prvi grafični zavod na naših tleh.

Letošnjo razstavno sezono bom na gradu priče-
li z odprtjem razstave grafik uveljavljenega slo-
venskega umetnika. Janko Orač se je izobliko-
val v kakovostnega in plodnega ustvarjalca kot
samouk, ki je s šolanjem na Visoki šoli za slika-
nje in risanje v Ljubljani nadgradil in poglobil
znanje in vedenje o umetnosti, razširil obzorje
duha in dopolnil tehnično spretnost. Trenutno
nadaljuje podiplomski študij grafike na
Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Imel
je že več kot 70 samostojnih razstav. Živi in
ustvarja v Novem mestu in Zibiki.
Razstavo si lahko ogledate v odpiralnem času
gradu do 21. Junija 2013. Vljudno vabljeni!

Pod naslovom »Nocoj bomo zapeli, nocoj bo praznično«, so se nam s pesmijo
predstavili domači Fantje od fare, v goste pa so povabili tudi oktet Valvasor.
»Zvezde na nebu žare, Temna noč, Vaški godec, Vedno znova, Čebelar, V dolini
tihi,…«, je samo nekaj pesmi, s katerimi so nam nastopajoči ogreli srce. Pevce
sta s harmoniko spremljala Marko Krebs in Miran Jurič. Da imamo radi fan-
tovsko pesem, domače kulturne ustvarjalce in njihovo delo, smo obiskovalci po-
kazali tudi tokrat, saj smo Kulturni dom v Šmarnem kar lepo zapolnili. Večer je
povezovala prijetna in izbrana, predvsem pa domača vezna beseda Mateje
Sladič – Vozelj. Mnogo je starih običajev, šeg in navad, ki gredo za vedno z ge-
neracijami ali pa s časoma tonejo v pozabo. Tudi lepa pesem, katero jo je bilo
včasih več slišati na vasi tone v pozabo, zato je prav, da  podpiramo ohranjanje
naše kulturne dediščine in jo s ponosom prenašamo na naše rodove.

Uroš Pušnik

GLASBENI VEČER

Nocoj bomo zapeli,
nocoj bo praznično!
V petek, 15. marca smo se zvečer zbrali v Kulturnem domu v Šmartnem, kjer nam je pripravi-
li čudovit glasbeni večer moški pevski zbor Fantje od fare, ki delujejo pod okriljem
Prosvetnega društva Šmartno.

Slišati je bilo mogoče zelo zanimive komorne zasedbe, kot na primer malo go-
dalno skupino, kvartet klarinetov, duo violin, duet kitare in flavte in klavirski
duo. Skupina otrok iz predšolske glasbene vzgoje je del svojega programa pred-
stavila sama, za drugi del pa je k sodelovanju povabila mlado pianistko in učen-
ko kljunaste flavte ter tako še obogatila svoj nastop. Sicer  je dobršen del točk iz-
zvenel na solističnih instrumentih (violini, klavirju, trobenti, saksofonu, rogu,
violončelu, kljunasti flavti in  harmoniki) s klavirsko spremljavo. Zelo sveža je
bila predstavitev  učenk plesne pripravnice, vsa naravnana na to, da prežene
zimo in nam končno pripelje pomlad. S pesmimi podobne vsebine so večer po-
pestrili še otroci, ki pojejo v šolskem otroškem pevskem zboru  in skupina glas-
bene pripravnice, večer pa je sklenila skupina baleta in sodobnega plesa, ki je v
sproščenem vzdušju odvrgla zimske klobuke in med nas še enkrat povabila
toplo sonce.

Ana Šimenc, prof.

KONCERT NAJMLAJŠIH UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA - ŠMARTNO

Pozdrav pomladi
V petek, 22. marca 2013, je Glasbena šola Litija–Šmartno v dvorani Kulturnega centra Litija
priredila tradicionalni koncert „Pozdrav pomladi“. Na njem so se predstavili veselo pomlad-
no razpoloženi najmlajši otroci skupinskega pouka, tako plesnega, kot tudi glasbenega in
seveda individualnega - instrumentalnega.

Javni zavod Bogenšperk

Grafika iz cikla Magična pokrajina, 2011, 
IV / VIII,  b. suha igla, 24,8 x 35 cm.

PREDAVANJE»Ohranjanje duševnega zdravja« Torek 9.4. 16. Knjižnica Litija

Partnerski odnosi, predava dr. Vesna Vuk Godina Torek 9.4. 17. Knjižnica Litija

Ura pravljic Torek 9.4. 18. Knjižnica Litija

Podjetništvo v Srcu – Poslovna etika in kultura, Sreda 10.4. 18. – 21. MC

komunikacija in poslovna urejenost Sreda 10.4. 18. – 21. MC Litija

Ustanovitelj Peka je bil v uku v Šmartnem, Četrtek 11.4. 19. Knjižnica Šmartno

predstavitev knjige o Petru Kozini, Tite Porenta

Ura pravljic Četrtek 11. 4. 18. Knjižnica Šmartno

Delavnica za razpis programov mladih Četrtek 11.4. 19. MC Litija

Standup – Smeh je zdrav. Najmanj to.

Društvo kvalitetnih kulturno-umetniških praks  Petek 12.4. 19. Kulturni center Litija

SMEHOMAT

Obisk gasilcev iz PGD Litija Sobota 13.4. 16. MC Litija

»Pozdrav pomladi« Sobota 13.4. 18. Dvorana Zad. doma v Jevnici

Približevanja z Vlasto Nussdorfer Torek 16.4. 19. Kulturni center Litija

Podjetništvo v Srcu – Priprava na zadnjo predstavitev Sreda 17.4. 18. – 21. MC Litija

Kreativnost neke družine, Četrtek 18. 4. 19. Knjižnica Šmartno

razstava drobnih predmetov članic družine Dacar

Obisk policistov iz policijske postaje Litija Četrtek 18.4. 18. MC Litija

Dediščina - predavanje  Četrtek 18.4. 18. Kulturni center Litija

Potopis Matja Zalar - Lombok, Indonezija Petek 19.4. 19. MC Litija

VEČER SLOVENSKE PESMI: Kranjski oktet in ŽVS Lipa Sobota 20.4. 19. Kulturni center Litija

Ura pravljic Torek 23. 4. 18. Knjižnica Litija

Ura pravljic Četrtek 25. 4. 16. Knjižnica Gabrovka

Ura pravljic Četrtek 25. 4. 18. Knjižnica Šmartno

Gledališka predstava: ČAJ ZA DVE – 

KUD Venčeslav Taufer Dole Petek 26.4. 19. Kulturni center Litija

Podatke zbira in ureja: KULTURNI CENTER  LITIJA, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, mateja.sladicvozelj@siol.net, 041-992-143

Društvo za razvoj podeželja LAZ, vas ob finančni podpori občine Šmartno pri Litiji,
vabi 15.4.2013, ob 19. uri, v gostilno Pustov mlin, na  brezplačno predavanje:

“Z nasveti do obilnega pridelka na vrtu, skozi letne čase.”
Predavanje bo vodila ga. Miša Pušenjak, univ.dipl.inž.kmet., specialistka za zelenjavarstvo in okrasne rastline

na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Pušenjakova je avtorica knjig - priročnikov
(Vodnik po vrtu, Moj Ekovrt, Za vsak vrt…), ter voditeljica oddaj na radiju in televiziji.

Za nas bo pripravila veliko praktičnih nasvetov na temo:
- kaj še sejemo, sadimo od druge polovice aprila naprej (kako sejemo),

- zatiranje škodljivcev z naravnimi pripravki,
- kolobar,  mešani posevki,

- kaj vpliva na velik pridelek (dognojevanje, zastiranje, redčenje...)
- zelišča in dišavnice na vrtu.

Na svojih predavanjih vedno znova poudarja, da je treba kmetovati in vrtnariti v sodelovanju
in spoštljivem sožitju z naravo. Če jo poslušaš, je tvoj pridelek zagotovo boljši.

Predavanje bo trajalo 2 uri, nato bo odgovarjala na vaša vprašanja.

Zaradi  organizacije prosimo za prijave na telefon, št.: 031 766 226 ali na mail:pavla.rozina@gmail.com

Uredništvo Martinov glas, Kidričeva1, 1270 Litija, telefon: (01) 899 02 82   GSM: 040 996 404

e-mail: martinov.glas@siol.com
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MNENJA POLITIČNIH STRANK

Je morala vlada Janeza Janše oditi,
ker je bila preveč uspešna?
Komaj smo se malo otresli najhujšega pritiska, ko je kazalo, da bomo morali vodenje svoje
države prepustiti bruseljski birokraciji, smo spet na dobri poti, da se vrnemo v stare tirnice. V
senci tega nezavidljivega položaja, kjer ni prostora za ustavljanje, se v teh dneh bodoči vodi-
telji države mrzlično ukvarjajo predvsem z iskanjem strokovnjakov, ki bi zasedli ministrske
položaje v novi vladi.

Programske usmeritve in konkretni
cilji najbrž niso v prvem planu, saj se
javnost še ni uspela seznaniti z njimi,
še manj pa je znano, kako namerava
nova koalicija svoje načrte dejansko
uresničiti, kako bo to vplivalo na ži-
vljenje ljudi in kakšne bodo posledice
za položaj Slovenije v mednarodni
javnosti. Skrbi nas, kako se bodo spre-

jemale usklajene rešitve, če so imele še
nedavno politične stranke bodoče
koalicije o nekaterih ključnih vpraša-
njih, kot npr. kako sanirati bančni
sektor, koliko in katero premoženje
ohraniti v državni lasti,  povsem na-
sprotujoča si mnenja. Ampak nobena
cena ni previsoka za to, da pade janše-
va vlada. Vsak dan nas prepričujejo, da

je bila ta vlada zelo neuspešna in celo
škodljiva za Slovenijo. Pa je bila res?
Rezultati govorijo drugače.  Je morda
vlada padla prav zato, ker je bila pre-
več učinkovita in preveč uspešna?
Poglejmo nekaj dejstev, ki ponujajo
odgovor na zgornje vprašanje. Ni po-
membno koliko strategij je bilo napi-
sanih niti koliko analiz je ostalo v
predalih. Štejejo ukrepi, ki so bili
sprejeti in dajejo učinke. Paket 5-ih
najpomembnejših  reformnih ukre-
pov je bil uresničen 100%. Vlada je
uspela v samo enem letu
- znižati izdatke za javno porabo
tako, da je omogočila sprejem prora-
čuna in s tem normalno delovanje
vseh najpomembnejših funkcij drža-
ve, pri čemer so bili kljub številnim
kritikam ukrepi precej bolj mili kot so
jih sprejemale nekatere države že
nekaj let pred nami; 
- pripraviti podlage za učinkovitejše
in bolj pregledno upravljanje z držav-
nim premoženjem, s katerim se je do-
slej kljub številnim državnim in para-
državnim institucijam, ki so se s tem
ukvarjale, ravnalo negospodarno;
- pripraviti podlage za sanacijo ban-
čnega sistema, ki je v preteklosti zara-
di napačnih in škodljivih odločitev
pogoltnil milijone evrov davkoplače-
valskega denarja, pri tem pa ni bil

sposoben zagotavljati ene svojih te-
meljnih dejavnosti, to je financiranja
delovanja in razvoja gospodarstva;
- pripraviti pokojninsko reformo, ki
bo omilila pritisk na pokojninsko bla-
gajno in ki bo zaustavila padanje po-
kojnin; in     
- pripraviti delovno-pravno reformo,
ki bo prinesla večjo prožnost pri za-
poslovanju in hkrati ohranila socialno
varnost tistih, ki so izgubili zaposli-
tev.  
Bilo je še mnogo drugih, na različnih
področjih, od davčnih razbremenitev
za gospodarstvo, do poenostavitev na
infrastrukturnempodročju. Zanimivo
je, da zakoni, ki vplivajo na življenje
ljudi niso bili deležni nasprotovanja
opozicije in socialnih partnerjev. S
soglasjem sta bila sprejeta celo zakon
o delovnih razmerjih, ki se ga prejšnja
vlada v treh letih niti lotila ni, prav
tako pokojninski zakon, ki je pred
dvema letoma doživel neslaven konec
na referendumu. Huda ura se je zače-
la ob dveh zakonih, ki posegata na
področja, ki jih običajni ljudje ne ču-
tijo neposredno na svoji koži.
Področja, kjer se preliva veliko denar-
ja in kjer so si različni lobiji v prete-
klosti zagotovili veliko moč in vpliv.
Z uveljavitvijo obeh zakonov je ob-
stajala realna nevarnost, da se razkrije

odgovornost posameznikov za pora-
zno stanje v slovenskih državnih ban-
kah in odvzame moč in vpliv tistim,
ki so bili leta in leta navajeni, da so
nedotakljivi. Ker zaustavitev projekta
slabe banke in holdinga  ni uspela v
Državnem zboru, je sledil poizkus na
Ustavnem sodišču. Ker ni uspelo niti
tam, je bilo treba zrušiti vlado. Še kdo
verjame, da je bilo protikorupcijsko
poročilo zgolj plod rednega poslova-
nja neke institucije in da so bile ugo-
tovitve brez sence dvoma strokovne
in nepristranske? Da je bil čas objave
poročila naključje?  Še kdo verjame
politikom, ki danes mislijo eno, jutri
pa nekaj povsem drugega? Še kdo
verjame, da ob vseh nedavnih odkrit-
jih medijev v zvezi z raznimi spriče-
vali in potrdili veljajo enaka merila za
vse?  Še kdo verjame, da so bili prote-
sti na slovenskih ulicah izraz sponta-
nega nezadovoljstva ljudi nad sta-
njem v družbi?  Malo je naključij, po-
sebej v politiki. 
Ne glede na vse, spoštovani občani in
občanke!  Kakršnakoli vlada že, naj
bo čim bolj uspešna, Slovenija jo po-
trebuje in vsi moramo po svojih
močeh prispevati, da gremo po poti
okrevanja naprej.  

Romana Tomc
Vaša poslanka, poslanka SDS

Peš do Šmartna
Spoštovane občanke in občani, drage sovaščanke in sovaščani. Ko sem razmišljal o tem, da
bi napisal ta članek, gotovo nisem pričakoval, da bo na cvetno nedeljo 24. marca zunaj sne-
žilo. Pa sneži. Bolj sem si to nedeljo predstavljal kot sončen spomladanski dan, ko bo na cesti
od Zavrstnika do Šmartnega cel kup sprehajalcev. Tudi sam se včasih z družino sprehodim do
pokopališča v Šmartnem in ugotovim, kako neugoden je sprehod zaradi dirkačev, ki vozijo
po omenjeni cesti. Pa ne smem biti krivičen do voznikov, saj je dejansko na cesti omejitev 90
km/h. Potrebovali bi pločnik.

Zavedam se tudi, da izgradnja pločni-
ka ne bi bil majhen zalogaj in da je še
“en cel kup stvari”, ki imajo pred tem
pločnikom prednost. Starejši vaščani
Zavrstnika se še spomnijo pešpoti od
Zavrstnika proti Grmačam, ki so del
Zavrstnika in so jo vaščani včasih
uporabljali. Pešpot do Grmač, katera
je potekala od začetka Zavrstnika
diagonalno preko travnika do Grmač,
je bila opuščena v začetku 60. let pre-
teklega stoletja. Z opustitvijo omenje-
ne poti je tudi ugasnila neposredna
povezava dela vasi na Grmačah s
samo matično vasjo. V geodetskih
kartah je omenjena pot še danes velja-
vno vrisana. Gotovo bi bilo danes

neupravičeno razmišljati o vzpostavi-
tvi poti preko urejenih kmetijskih po-
vršin, vendar včasih lahko pustimo
domišljiji prosto pot.  Tako se mi je
porodila ideja, da bi lahko vzporedno
s cesto, izven nivojsko speljali peščeno
pešpot vse od začetka vasi Zavrstnik
do začetka hlevov na kmetijskem po-
sestvu. Tu bi lahko s potjo pravokotno
zavili proti reki in se ob hlevih spusti-
li po klančini do ravnega dela travni-
ka, tu pa zavili levo in po trasi nekda-
nje pešpoti po dobrih 100 m že prišli
na obstoječo makadamsko pot, ki
vodi od posestva do naselja na
Grmačah. Tako bi vas Zavrstnik po-
vezali z delom vasi, ki se nahaja na

V praksi se žal večkrat dogaja, da lastniki kmetijskih zemljišč ne poznajo določil
petega odstavka 32.člena in četrtega odstavka 33.člena Zakona o divjadi in lov-
stvu (Uradni list RS, št. 14/2006, 17/2008), ki prepovedujeta sekanje, požiganje
ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po

PREPOVED SEČNJE ALI ZAŽIGANJA GRMOVJA, SUHE ZARASTI TER ŽIVIH MEJ OB TRAVNIKIH PAŠNIKIH IN
VODOTOKIH MED 1. MARCEM IN 1. AVGUSTOM

Lovci prosimo in opozarjamo
Dolga in s snegom bogata zima je za nami. Na poljih, ob vodotokih, travnikih in pašnikih
vsak dober gospodar pred začetkom vegetacijske dobe poskrbi za pripravo kmetijskih povr-
šin na pomlad in poletje. S suho travo porasle površine, zaraščen gozdni rob, meje in grmovje
ob potokih, vse to je potrebno čiščenja in ureditve, kar konec koncev zahtevata od lastnikov
dobra kmetijska praksa in zakonodaja, ki ureja pridobivanje subvencij s področja kmetijstva. 

Za sečnjo, požiganje ali kakršno koli uničevanje grmovja, suhe zarasti in živih mej ob kmetij-
skih površinah in vodotokih  med 1. marcem in 1. avgustom je zagrožena globa v višini 420 do
1.200 evrov. Foto: J. Marolt

Že ko se človek pelje skozi nekatere
vasi ni bevskanju ob kolesih avtomo-
bila ne konca ne kraja, sprehod je
praktično nemogoč, če se nočeš stalno
izogibati sekalcem kakšne energične
zverinice, pod noč pa lahko slišimo
kako »naš, ki je tako miren in samo
brikete žre, srne pa še pogleda ne...«,
veselo bevska v bližnjem gozdu in
neusmiljeno preganja divjad. Res je,
zdrave divjadi v polni kondiciji en
sam pes ne bo ujel. Vsak pes pa je zver
in nekje globoko v sebi skriva gene
volčjih praočetov, ki ga ženejo v to, da
preganja divjad in se združuje v trope
z ostalimi psi. Takšen trop divjad po-
žene z ene strani, z druge pa zapre
prehod in žival je v pasti. Najhuje je
pozimi, ko divjadi poleg lakote beg
onemogoča tudi snežna odeja. V
našem lovišču psi letno povprečno
pokončajo pet osebkov srnjadi, prete-
žno brejih srn ali mladičkov. V zimah
kot je bila letošnja, pa se to število
lahko tudi podvoji. Koliko pa je po-
končane divjadi, ki je ne najdemo in
ne moremo evidentirati? Bliža se po-
mlad, čas ko srne začno polegati mla-
diče. Visoko breja srna je okorna in ne
more bežati. Kot taka je zelo ranljiva.
Ne le popadanje, že stalno preganjanje
je lahko vzrok za izvrženje ploda in s
tem izgubo mladičev. Lovski čuvaji, ki
imajo z LD sklenjeno pogodbo o
opravljanju lovsko čuvajske službe, so
v času opravljanja lovsko čuvajske
službe v lovišču uradne osebe, ki so
dolžne kršitve zakona prijaviti lovski
inšpekciji, drugače so zaradi opustitve
nadzorstvene pravice enako krivi in
sankcionirani za prekršek, kot krši-
telj.Lovci LD Litija se lahko pohvali-
mo z zelo dobrim sodelovanjem s
kmeti, lastniki gozdov in vsemi ostali-
mi občani. Naša opozorila so v veliki
večini sprejeta kot dobronamerna in v
izogib konfliktom tudi upoštevana.
Vedno pa se najde kdo, ki mu ni mar
za trpljenje divjadi in  vztrajno pona-

LOVCI PROSIMO IN OPOZARJAMO

Ne spuščajte psov brez nadzora v
prosto naravo
Kljub nenehnemu opozarjanju lastnikov psov o prepovedi spuščanja psov brez nadzora v
prosto naravo, lovci LD Litija še vedno ugotavljamo, da se nekateri občani občin Šmartno pri
Litiji in Litija, požvižgajo na 35. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2007,
17/2008), ki določa, da spuščanje psov v prosto naravo brez nadzora ni dovoljeno. Kršitev
tega določila šteje za prekršek po prvi točki 77. člena istega predpisa, za katerega je posa-
mezniku zagrožena globa v višini od 420 do 1200 evrov. 

Pes, ki se brez nadzora giblje v prosti naravi
je nevaren tako ljudem, kot divjadi. Za
spuščanje psa v naravo brez nadzora je za-
grožena globa v višini 420 do 1200 evrov.
Foto: J. Marolt

vlja svoje prepričanje o tem kako »je
njegov Bobi neškodljiv in vse dni
doma leži« in kako »ga jagri že ne
bodo komandirali, ker se srne tako ali
tako po njegovi zemlji pasejo in mu
solato jedo…«, najglasnejši je seveda
tak, ki ima zemlje le malo več kot za
»tegelc«, njegov pes velikosti teleta pa
ne ustrahuje le divjadi, pač pa tudi
ljudi v bližnji okolici. Kaj če si bo Bobi
namesto nemočnega srninega mladiča
za svojo krvavo igro nekoč izbral sose-
dovega otročička?
Še enkrat prosimo vse lastnike psov,
da svojega štirinožnega prijatelja za-
prete v primerno velik pesjak ali pri-
klenete na verigo, ki mu bo omogoča-
la dovolj gibanja. Ko ste s psom na
sprehodu ga imejte pod stalnim nad-
zorom, da ga lahko vsak trenutek od-
pokličete in rešite neljubo situacijo, v
kolikor tega niste sposobni pa predla-
gamo da ga sprehajate pripetega na
sprehajalni vrvici.

mag. Jernej Marolt
komisija za odlikovanja in dopisništvo,

LD Litija

pašnikih, travnikih in poljih ter sečnjo
zarasti ob vodnih bregovih in čiščenje
odvodnih kanalov, v času poleganja
mladičev in gnezdenja ptic med 1.
marcem in 1. avgustom. Takšno deja-
nje šteje za prekršek, za katerega je
posamezniku zagrožena globa v višini
420 do 1.200 evrov, pravni osebi ali
samostojnemu podjetniku pa celo v
višini 2.100 do 125.000 evrov. Kršenje
zakonodaje je lahko poleg izreka
globe s strani Inšpektorata RS za
kmetijstvo in okolje tudi vzrok za iz-
gubo pravice do subvencije. Lovci LD
Litija smo, skupaj z lovci sosednjih
lovskih družin, v sodelovanju z našo
lovsko čuvajsko službo, do sedaj s sve-
tovanjem in  dobronamernim opozar-
janjem lastnikov, v izogib slabi volji,
kaznim in v korist tako kmetov, kot
divjadi in zavarovanih prosto živečih
živalskih vrst, do sedaj tovrstne kršitve
uspešno preprečili ali pravočasno
ustavili. Ker pa opažamo, da se žal še
vedno dogajajo, nanje opozarjamo
tudi preko našega občinskega glasila.
Lastnike prosimo, naj z deli počakajo
do 1. avgusta, naslednje leto pa pohiti-
jo in jih zaključijo pred 1. marcem.

mag. Jernej Marolt
komisija za odlikovanja in

dopisništvo , LD Litija

Grmačah in posredno s pokopališ-
čem in Šmartnom. Ocenjujem, da bi
od začetka vasi do pokopališča v
Šmartnem, v primeru take pešpoti,
hodili po glavni cesti le še cca 250 m
in to na najbolj preglednem delu, kjer
bi bili pešci minimalno ogroženi!
Mogoče sem sanjač, vendar mislim,
da bi z obilico razumevanja in tole-
rantnosti lahko dosegli dogovor o za-
časni vzpostavitvi take pešpoti, ki bi
se jo z gradnjo uradne poti in ali ploč-
nika brez posebne škode lahko ukini-
lo. Kmetijsko posestvo ne bi nič izgu-
bilo, vas in vaščani pa ogromno pri-
dobili, ker bi taka pešpot povezala vas
z naseljem na Grmačah, mostom v
Rakovniško dolino, pokopališčem in
samim Šmartnom. S tem zaključujem
svoje razmišljanje in ga dajem vsem
vam na razpolago, hkrati pa upam, da
bom pridobil somišljenike, ki mi
bodo pomagali, da bi s skupnimi
močmi našli zadostno količino dobre
volje, s katero bi uresničili želje pre-
nekaterih sprehoda željnih ljudi.

Bogomir Bučar
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Depresija - bolezen sodobnega
človeka
V četrtek 28. februarja smo v okviru našega projekta nadaljevali z sklopom predavanj o ohra-
njanju duševnega zdravja. Tokrat smo se z predavateljico podrobneje dotaknili področja de-
presije, njen vpliv na spolnost, zdravljenje in preprečevanje depresije.

Bownova terapija je zelo nežna tehnika ,terapija ni boleča, kot so mnoge znane
manualne terapije, a je kljub temu zelo učinkovita. Z nežnimi prečnimi potegi
preko mišično-vezivnega tkiva, tako imenovanimi »Bownovimi potezami«, ki jih
izvedemo na točno določenih predelih in v določenem zaporedju, delujemo na
telo preko dveh sistemov: vezivnega tkiva in živčnega sistema. Posebnost te teh-
nike so tudi presledki med izvajanjem Bownovih potez, saj s tem, ko se med iz-
vajanjem terapije odmikamo od klienta, omogočamo telesu, da se le-to odzove
na dražljaje, ki jih z Bownovimi potezami vnašamo v telo. Vsa terapija temelji na
tem, da s takšnim somato-vibracijskim načinom vnašanja dražljajev sprožimo
boljši pretok energije v telesu in s tem pospešimo proces samozdravljenja.
Bownovi posegi lahko zajamejo celotno telo, ali pa posamezne poteze uporabi-
mo le na potrebnih lokacijah. 
Kdaj priporočamo Bownovo terapijo?
Terapija se je izkazala uspešna pri naslednji motnjah:
- akutni in kronični problemi v mehkih tkivih,
- športne poškodbe, operacije sklepov, bolečine v celotnem hrbtu, križu, trtici,
- išias, bolečine in zmanjšana gibljivost v vratu,
- glavoboli: tenzijski, cervikalni, hormonsko pogojeni,
- motnje v dihalnem, prebavnem, reprodukcijskem in hormonskem sistemu,
- migrene, omotice, vrtoglavice,
- sinusitis / seneni nahod, sindrom čeljustnega sklepa,
- bursitis komolca in sindrom karpalnega kanala (vnetja zapestja),
- kalcinacije v rami, vnetje ahilove tetive, krči v mečah,
- kap / cerebrovaskularni insult (komplementarna metoda),
- osteoartritis, revmatoidni artitis,
- organske motnje, driske, zaprtje, težave z zanositvijo in v nosečnosti,
- dojenčki- kolika, refluks, cerebralna paraliza,
- kronična utrujenost brez patoloških vzrokov …

Depresija je bolezen, ki je v današnjem svetu prizadene največ ljudi. Poglavitni
vzrok zanjo je stres. Za njo obolevajo tako moški, kot ženske. Čeprav ženske
obolevajo pogosteje, kot moški. Tudi sam potek depresije in njeni simptomi so
pri obeh spolih zelo različni. Predvsem v spolnosti, kjer so motnje v spolnosti pri
ženskah izražene z izgubo želje po spolnosti, medtem, ko imajo moški v pov-
prečju povečano željo po spolnosti. Poseben poudarek je predavateljica namenila
zdravljenju depresije. Kakšen vpliv in namen imajo zdravila, vloga zdravnika,
psihoterapevta oz. psihiatra pri zdravljenju depresije. Prvi korak k uspešnemu
zdravljenju je, da se opredeli stopnja depresije ter terapijo prilagoditi simptomom
depresije. Tu je pomembna predvsem vloga osebnega zdravnika oz. terapevta, saj
je za uspešno reševanje oz. zdravljenje depresije zelo pomemben dialog. Lažje
oblike depresije lahko zdravimo že z spremembo življenjskega sloga, srednje in
težje oblike pa je potrebno zdraviti z zdravili. Za zdravljenje se najpogosteje upo-
rabljajo antidepresivi in pomirjevala. Pri tem pa moramo vedeti, da s pomirjevali
le za kratek čas »odložimo« težave na »površju«. Predpisujejo se le kot »dodatek«
pri zdravljenju z antidepresivi. Antidepresivi dosežejo svoj učinek nekje v 2-3
tednih zdravljenja, priporočeno pa je jemanje vsaj 6-12 mesecev. V primeru po-
novitve pa najmanj 12 mesecev. V kolikor pride do ponovne ponovitve se uvede
stalna terapija z antidepresivi. Poleg zdravil se za zdravljenje depresije uporablja-
jo tudi različne psihoterapevtske metode.
Ob koncu smo se dotaknili tudi tega, kaj lahko storimo sami, da bo zdravljenje
depresije učinkovitejše in uspešno: 
- Predvsem, si ne postavljajmo previsokih ciljev.
- Večje naloge si razdelimo na manjša opravila.
- Bodimo potrpežljivi (ta faza je namreč najtežja, predvsem za svojce).
- Ohranjajmo socialne stike (kar je nujno in zdravilno).
- Ukvarjanje z dejavnostmi, ki so nam (bile) všeč.
- Vzeti si čas za obroke hrane (ritual), da prepoznamo okus hrane.
- Ostati fizično aktivni (v naravi, lažje športne aktivnosti).
- Skrbimo za svoje zdravje (higieno).
Kljub uspešnemu zdravljenju, lahko preprečimo ponovitve depresije, vendar se
moramo zavedati da je okrevanje težavno in dolgotrajno. Z uravnoteženjem vsa-
kdanjega stresa z vsakdanjimi aktivnostmi je ključ do »ozdravitve«.
Najpomembneje, je da se depresija prepozna in prizna, brez obtoževanja in
nestrpnosti do bolnika. Pomembna je tudi, da se osebi z depresijo vliva upanje in
vero, da bo premagal depresijo. Pogovor in biti slišan lahko veliko pripomore k
uspešnemu zdravljenju. Naučiti pa se moramo tudi prepoznati samomorilne
misli, spregovoriti o njih, kajti s tem ne bomo sprožili samomora, tem več pravi
čas prepoznali stisko človeka in mu pomagali.

12. marca ob 16. uri, vas vabimo na prvo delavnico, ki bo potekala v Knjižnici Litija. Spoznali bomo
posamezne tehnike sproščanja. Druga delavnica bo potekala 26. 3. 2012.  Zaključno predavanje pa
9.4.2013 ob 16 uri, prav tako v Knjižnici Litija. Vljudno vabljeni ! 

Mojca Bajc 
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Bownova terapija
Bownova terapija je v Sloveniji znana že nekaj let. Gre za vrsto manualne terapije, ki ima ne-
verjetne pozitivne učinke pri vrsti tegob, ki pestijo človeka v današnjem času. Je zelo uporab-
na pri mnogih mišično-vezivno-skeletnih težavah ali kot sprostitvena terapija, ki nam omo-
goča, da se lažje spoprijemamo z vsakodnevnimi fizičnimi in psihičnimi izzivi.

Pozitivne učinke dosežemo tudi pri
akutni in kronični utrujenosti, zelo
pogosto jo uporabljamo za doseganje
sprostitve in kontrole stresa. Terapijo
varno izvajamo v vseh  življenjskih
obdobjih od rojstva do pozne starosti,
kar je prednost pred nekaterimi dru-
gimi vrstami manualne terapije.
Koliko obiskov je potrebnih pri tera-
pevtu?
Odvisno je predvsem od težav in od
časa trajanja le-teh. Pri akutnih bole-
činah se običajno že po nekaj terapi-
jah pokaže znatno izboljšanje. Pri
kroničnih težavah je potrebno pona-
vadi več zaporednih obiskov. Idealen
razmik med posameznimi terapijami
je 5 - 7 dni, v nekaterih primerih je to
obdobje lahko tudi daljše ali krajše. 

Barbara Kvaternik, Bownova
terapevtka

Barbara Kvaternik je diplomirana fi-
zioterapevtka z zasebno prakso. Pred
tem je 8 let delala v zdravstvenem
domu Ljubljana v ambulantni fiziote-
rapiji. Vodi tudi terapevtsko vadbo za
člane MDI Litija-Šmartno in za njih
izvaja tudi različne manualne tehnike
in masaže. Za vse informacije o naro-
čanju se obrnite na Društvo.

(Projekt se izvaja v okviru LAS Srce
Slovenije oz. projekt sof inancira
Evropski kmetijski sklad za razvoj po-
deželja).

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LITIJA

60. obletnica krvodajalstva na
slovenskem
V soboto, 9. marca 2013, smo v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje ob
Savi, s slavnostno prireditvijo obeležili 60. obletnico prostovoljnega, anonimnega
in neplačanega krvodajalstva v Sloveniji. Prav na ta dan je v Zagorju leta 1953
prvič potekala krvodajalska akcija v organizaciji Rdečega križa Slovenije. Ta izje-
men dogodek nacionalnega pomena je nedvomno prispeval, da se je organizira-
no, prostovoljno in neplačano krvodajalstvo pričelo razvijati in širiti povsod po
državi. Jubilejni dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika
RS Boruta Pahorja. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo  vsem krvodajalkam in
krvodajalcem tudi iz območja OZRK Litija, ki nesebično darujejo svojo kri.

Krvodajalska akcija v Litiji
Območno združenje Rdečega križa Litija  se kot organizator zahvaljuje
Zdravstvenemu domu Litija za vso pomoč in sodelovanje  pri uspešno izvedeni
krvodajalski akciji , ki je bila  4. in 5. marca 2013. Na  odvzem krvi se je odzvalo
252 krvodajalcev, kri je prvič darovalo 21 krvodajalcev bilo  je tudi  nekaj  odklo-
nov  in veliko dobrega v zraku, saj se je ta dva dneva v zdravstvenem domu zbra-
lo veliko dobrih ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku tudi z delčkom sebe
– svojo krvjo. Vsem krvodajalkam in krvodajalcem se  zahvaljujemo v imenu
vseh, ki njihovo kri, to nenadomestljivo tekočino, potrebujejo. 

Zimske počitnice na Debelem Rtiču

Srečanja pod
okriljem OZRK
Mesec marec je mesec praznikov.
Najprej so praznovale žene in dekleta,
potem mučenci, na koncu  pa še  zlate
mame. Prav je, da se teh praznikov
spomnimo in tako krajevne organiza-
cije RK v mesecu marcu  organizirajo
srečanja na svojem  območju. KORK
Primskovo je  v sodelovanju z OŠ
Primskovo  v nedeljo 10. marca 2013,
povabilo svoje krajane na  zanimivo
pomladno srečanje.

Utrinek s srečanja na Primskovem

17. marca, pa so predstavniki KORK
Javorje, povabili svoje krajane na sre-
čanje na katerem so podelili zahvale
prizadevnim  krajanom in priznanja
svojim krvodajalcem. Ker je blizu 50 -
letnica ustanovitve KORK, je bil v
goste povabljen tudi znani glasbenik
Stane Vidmar, kateri je odpel nekaj
svojih pesmi.

Vtise je težko strniti v celoto. Toliko
lepega in iskrenega smo doživeli, sre-
čevanja so bila šola za življenje tudi
vsem nam, saj smo seznanjeni s hu-
manostjo in z dobrimi deli pri
Rdečem križu.

Danica Svršina

Stane Vidmar na srečanju v Javorju

V mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli Rtič, je na
preživljanje šolskih, zimskih počitnic, prispelo 100 otrok. Brezplačno počitniko-
vanje jim je Rdeči križ Slovenije omogočil iz sredstev vseslovenske dobrodelne
akcije Peljimo jih na morje in sredstev  Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij. Strokovne službe MZL RKS Debeli rtič so za otroke
na tedenskem preživljanju počitnic pripravile pester animacijski program, števil-
ne delavnice in različne športne igre. Otroci so  spoznali tudi bližnjo okolico, ve-
čeri so bili popestreni s plesom, kino predstavami ter različnimi družabnimi do-
godki. Iz našega območnega združenja Rdečega križa  je brezplačno letovalo 8
otrok ( 4 iz občine Litija in 4 iz občine Šmartno pri Litiji).

V marcu se je Center za razvoj Litija preimenoval v Razvojni center Srca
Slovenije. Center že vrsto let ne deluje zgolj v lokalnem okolju občine Litija, saj
skupaj s partnerskimi občinami razvija znamko Srce Slovenije. Prav zato je bil
korak v smeri preimenovanja smiseln in pričakovan. 

Preimenovanje
Centra za razvoj Litija

Za vse, ki se radi družite in spoznava-
te nove ljudi na dogodkih v vašem do-
mačem ali sosednjem kraju, je
Razvojni center Srca Slovenije pripra-
vil knjižico Utrip prireditev v Srcu
Slovenije 2013. V njej je zbranih 400
dogodkov, ki se bodo v celotnem le-
tošnjem letu odvijali v občinah Dol
pri Ljubljani, Domžale, Ivančna
Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica,
Mengeš, Šentrupert, Šmartno pri
Litiji in Zagorje ob Savi. Gre za
športne dogodke, plesne in glasbene
prireditve, festivale, sejme, razstave,
gledališka ustvarjanja in folklorne pri-
reditve. Dogodke organizira kar 150
društev, javnih zavodov, športnih klu-
bov in drugih organizacij. Letošnji
koledar dogodkov je najobsežnejši

Vse prireditve
in dogodki
na enem mestu

doslej, saj smo z njim povezali kar 10
občin Srca Slovenije. Knjižica je brez-
plačno na voljo na Razvojnem centru
Srca Slovenije in na občinah.
Dosegljiva je tudi na spletni strani
www.srce-slovenije.si. 

Ana Savšek

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo
RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa
gospodinjstva v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel
Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija
Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Naklada: 1700 izvodov 
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Aktivnosti društva upokojencev
Zgodilo se je … Tretji ponedeljek v februarju smo imeli rekreacijski pohod
Šmartno - Črni Potok - Bogenšperk - Sela Šmartno, v marcu pa smo izvedli še
dva: 4.3. smo šli skozi Zavrstnik na pretvornik Sitarjevec, 15.3. pa smo se
zapeljali z minibusom do Javorja, nato pa smo se skozi Leskovico in
Bogenšperk vračali peš v Šmartno. Redno so se v tem času srečevale tudi vezilje
in Šmartinke. V ponedeljek, 18. marca, smo imeli v šmarskem kulturnem domu
letni občni zbor, ki se je udeležilo kljub izredno slabemu vremenu 116 članov, na
njem sta nas pozdravila šmarski župan Milan Izlakar in predsednica društva
diabetikov Litija-Šmartno ga: Rudolfa Pogačar. Prisostvovali so mu tudi člani
naše sekcije ''Nove korenine'' Primskovo. Pred začetkom zbora so nam pevci in
tamburaši, ki jih je organizirala naša članica Marjanca Vidic, zapeli nekaj
narodnih pesmi in nam tako polepšali naše vsakoletno srečanje. Za sodelovanje
se jim vsi upokojenci najlepše zahvaljujemo. V sredo, 20.3. pa smo organizirali v
naši društveni pisarni merjenje krvnega tlaka, sladkorja, trigliceridov in
holesterola. Člani sekcije '' Nove korenine''Primskovo so se v marcu udeležili
doma tradicionalne prireditve'' Pojdimo v pomlad ''. Naša koordinatorka
projekta ''Starejši za starejše'' ga. Nada Pintar pa se je udeležila tridnevnega
seminarja v Izoli.
Pripravljamo … V aprilu bomo izvedli dva rekreacijska pohoda v okolico (2. in
15. aprila), proti koncu meseca pa, če nam bo vreme naklonjeno, se bomo spre-
hodili po oglarski poti na Dolah. V tem mesecu načrtujemo tudi poldnevni izlet
na Dolenjsko, a vas bomo o njem pravočasno obvestili. Sekcija ''Nove korenine''
Primskovo bo šla v tem mesecu na pohod po Zagriču.

Boris Žužek

DOM TISJE

Februar in marec v domu Tisje
Vodilo doma je, zagotoviti stanovalcem mirno, varno ter prijetno starost, ob tem pa jim po-
nuditi čim več aktivnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe in pripomorejo k kvalitetnejšemu
življenju v domu.  Tako smo stanovalcem v mesecu februarju in marcu pripravili različne
aktivnosti.

Mesečno praznujemo rojstne dneve
stanovalcev doma, kjer sodeluje  dom-
ski pevski zbor stanovalcev, z imenom
Tisa  in   s svojim petjem polepša
praznovanje. Prav vsem slavljencem
se prileže iskreno voščilo, rdeči nagelj-
ček, tortica in kozarček »rujnega«.
Najbolj smo veseli, ker se praznovanja
udeležujejo tudi številni svojci, včasih
tudi s kulturno točko. Praznovanje
brez žive glasbe in plesa ni pravo
praznovanje, zato povabimo tudi  pro-
stovoljce, ki slavljencem pričarajo za
vselej trenutke sreče in  lepe spomine.
Emilie Poulsson pravi: »Knjige so
ključ do zaklada modrosti, so vrata v
obilo užitkov, so steze, ki vodijo nav-
zgor in knjige so naše prijateljice.«
Zagotovo to trdijo udeleženci Bralne
ure, katero mesečno  vodi višja knjiž-
ničarka gospa Aleksandra Mavretič.
Bralna ura stanovalcem veliko pome-
ni, saj se tako uživijo v doganje razli-
čnih literarnih junakov, se z njimi ža-
lostijo in hkrati veselijo srečnega
konca. Nadaljevali smo s  programom
Razgibajmo življenje z učenjem in
tako popestrili petkove popoldneve.
Stanovalci so si na računalniškem
opismenjevanju že  pridobili nova
znanja. Na delavnici poimenovani
Snovanje glasila  si stanovalci razvijajo
občutek pripadnosti skupini, v kateri
aktivno sodelujejo, se družijo, si širijo
obzorje znanja in hkrati sprejemajo,
da je tudi  znanje  pot do boljše kako-
vosti življenja. Pravijo, da je smeh pol
zdravja, zato smo pričeli  z jogo smeha
oziroma s Smejalno urico, katero vodi
usposobljena vaditeljica joge smeha.
Joga smeha je moderna oblika tera-
pevtskega smeha. Je  koncept skupin-
skega dela, ki združuje smejalne vaje z
dihalnimi vajami joge, kjer se udele-
ženci zaradi nalezljivosti smeha  lahko
smejijo  brez razloga. S smehom se
sprostimo, dobro počutimo, pozabimo
na težave in celo na bolečine. Tako
postane smeh resna stvar. Že več let
sodelujemo z učenci Osnovne šole
Gradec v projektu Generacije genera-
cijam, s ciljem povezovanja mlajše in
starejše generacije, njihovo medseboj-
no spoznavanje in druženje. Tokratno
srečanje  je potekalo na Gregorjevo,
zato je bilo prav prikladno izdelovanje
ptičkov  za pomladne dekoracije. Čla-
nice KORK-a iz Save so obiskale
svoje člane, ki  so v prijetnem druže-

S spoštljivim odnosom do stanovalcev
in upoštevanjem potreb vsakega posa-
meznika ter neverjetno voljo do življe-
nja, je stanovalka doma, gospa
Franšiška, v marcu odprla stoprvi list
v knjigi življenja. 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV V DOMU TISJE: 

Ponedeljek, 8. aprila, ob 15. uri:
Praznovanje rojstnih dnevov.
Sobota, 13. aprila, ob 9.30 uri:
KUD Marija Kmetova Šentlovrenc - nastop MPZ
Zagriški fantje in skupina Prima Vox s
Primskovega
Četrtek, 18. aprila, ob 9.30 uri:
Obisk članov društva invalidov

Renata Ozimek
Dipl.del.terapevtka

nju in pogostitvi obujali spomine.
Delavsko kulturno društvo Svoboda
iz Trbovelj nam je s svojim petjem in
recitacijami popestrilo sredino po-
poldne. Tudi stanovalci so se pridruži-
li njihovemu petju ter na koncu z
njimi  zaplesali. Mesec marec je tesno
povezan z rožami, zato smo pripravili
tudi  kreativno delavnico Izdelovanje
rožic iz krep papirja pod vodstvom
gospe Vide Lukač in gospe Mojce
Justin, ki temelji na ohranjanju izdel-
kov slovenskih ljudskih obrti in spod-
bujanju spretnosti in ustvarjalnosti
stanovalcev. Gospa Marija Smolej so-
deluje z domom že štirideset let, kot
prostovoljka pa od lanskega poletja.
Ob dnevu žena je pripravila razstavo
slik planinskega cvetja, ki jih je narisa-
la za knjigo z naslovom Naš konc, ka-
tere avtor je njen mož, gospod Pavel
Smolej.  S cvetno  nedeljo vstopamo v
osrednji del skrivnosti naše vere. Tako
smo v domu s prostovoljko gospo
Martino Kamnenovič  izdelovali slo-
vensko posebnost- butarice, ki so   jih
nato stanovalci odnesli k blagoslovu. 

V zadnjih mesecih leta 2002 smo iskali rešitve, soočali mnenja in poizvedovali o
stanju v gasilskih zvezah, ki so nastale v podobnih razmerah kot naša. Ustanovili
smo pripravljalni odbor, ki je imel v prvi vrsti nalogo, da pridobi mnenja uprav-
nih odborov vseh osmih društev, ki so ostala na področju občine Šmartno, o na-
stanku nove gasilske zveze. Upravni odbori, ki so po nekaterih društvih zasedali v
razširjeni sestavi, so dali zeleno luč za ustanovitev. Kljub temu so se v pripravljal-
nem odboru odločili, da pridobijo še potrditve občnih zborov kot najvišjih orga-
nov društev. Vsa društva so se odločila za nastanek nove gasilske zveze. Potrebno
je bilo pripraviti pogodbo o ustanovitvi zveze, narediti delitveno bilanco in skli-
cati ustanovni občni zbor. 29 marca 2003 smo se sestali na skupnem občnem
zboru GZ Litija na Vačah, kjer smo predstavniki društev iz občine Šmartno po-
dali zahtevo po izločitvi iz GZ Litija, ki je bila tudi sprejeta. Na ustanovnem ob-
čnem zboru GZ Šmartno pri Litiji smo sprejeli nov statut in izvolili vodstvo
zveze. Sledila je registracija zveze pri pristojnih organih in na široko je bilo po-
trebno začeti z delom. Vseh deset let delovanja je gasilska zveza delovala na vseh
področjih. Izvedena je bila vrsta izobraževanj, aktivna je bila tako mladina kot ve-
terani in članice. Izvedena je bila vrsta tekmovanj in doseženi odlični rezultati
tudi na državnih tekmovanjih. Predvsem pa velja izpostaviti, da smo se zaradi
nenehnega izobraževanja in posodabljanja orodja in opreme uspešno zoperstavi-
li vsem intervencijam tako na področju občine Šmartno kot tudi na širšem slo-
venskem področju. Katastrofalna toča v občini Litija in Šmartno ter požar na
Krasu v letu 2006, poplave v Železnikih v letu 2007, neurje in povodenj v občini
Šmartno, odprava posledic toče v občini Ptuj in požar v bivši Usnjarni v letu
2008, povodenj v občini Šmartno v letu 2009, neurje in povodenj prav tako v ob-
čini Šmartno in požar na Krnici v letu 2010 ter snegolom v letu 2012 so samo
največje in najbolj obširne od teh. Skupno so enote vseh društev samo v zadnjih
petih letih posredovale več kot dvestokrat. Za uspešno in nemoteno delo je za-
služnih veliko število posameznikov in organizacij. Da pa ne bi teh deset let
odšlo nepozabno mimo, se je upravni odbor GZ Šmartno odločil, da izvede
skromno prireditev v zahvalo vsem, ki so pomagali pri delu in razvoju gasilske
zveze. Prireditev je potekala v dvorani Pungrt v petek, 22. marca 2013. Na
pomoč so priskočili: trobentača Gašper Namestnik in Lovro Lezič, pevski zbor
Fantje od fare, Folklorna skupina Javorje, skupina Prima vox in voditeljica Sonja
Perme. Vsem prejemnikom zahval, gostom ter krajanom so pripravili prijeten
družaben večer. Da je gasilska organizacija nujno potrebna za reševanje in varo-
vanje ljudi in premoženja, so se v svojih govorih strinjali župan Občine Šmartno
Milan Izlakar, predstavnik Gasilske zveze Slovenije Slavko Jalovec in predsednik
Gasilske zveze Šmartno Mitja Jesenšek, ki so izpostavili nujnost za obstoj le te
tudi v bodoče. Skupno je bilo podeljenih 97 zahval, med katerimi so najvišje pre-
jeli Marjan Janežič, Sebastjan Martinčič, Klemen Repovš in Mitja Jesenšek. Po
uradnem delu je bila za vse prejemnike zahval in ostale goste pripravljena tudi
skromna pogostitev. Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo vsem sode-
lujočim in voditeljici, šmarskim veziljam, ki so za prejemnike zahval izdelale
lično vezene prtičke, Občini Šmartno, vsem gasilskim društvom in Gostilni
Maček. Na koncu pa za vseh deset let delovanja velja zahvala vsem organizaci-
jam in posameznikom, ki ste in še pomagate pri delu Gasilske zveze Šmartno ali
pa pri delu posameznih prostovoljnih gasilskih društev v naši zvezi. Tudi v pri-
hodnje brez vas ne bo šlo. GZ Šmartno

"Prejemniki zahval (od leve proti desni) Klemen Repovš, Sebastjan Martinčič, Mitja Jesenšek
in Marjan Janežič, ter Teja Litrop - tajnica GZ Šmartno in Slavko Jalovec predstavnik GZ
Slovenije"

Že trinajsto leto zapored smo imeli
zbor mladih gasilcev, ki se ga je tokrat
udeležilo 39 otrok. Ta zbor je na las po-
doben občnemu zboru, le da je name-
njen mladini do 18. leta starosti.
Pripravijo in vodijo ga mladi sami.
Glavna nit so poročila o delu v prete-
klem letu, kjer mladi na svoj način po-
dajo poglede na opravljene aktivnosti.
V večernem času je potekal še občni
zbor društva, ki ga sestavljajo člani od
18. leta starosti dalje. V dveh urah so
svoje delo v zadnjem letu in zadnjem
petletnem obdobju analizirali vsi funk-
cionarji društva. Vsi so zadnji mandat
ocenili kot izjemen, saj smo dokončali
gradnjo gasilskega doma ter izvedli ot-
voritev, kupili novo vozilo in vrsto pri-
padajoče zaščitne in reševalne opreme.
Izjemen uspeh so dosegali mladi, saj so
posegali po najvišjih mestih tudi na
državnih tekmovanjih. Prvič smo usta-
novili komisijo za delo z veterani, ki je
takoj pričela z intenzivnim delom.
Tudi članice so opravljale naloge zado-
voljivo. Po opravljenem sprejemu
novih splošnih aktov so sledile volitve
organov za novo petletno obdobje.
Novo vodstvo je precej pomlajeno, saj
so bili za vodenje izvoljeni naslednji
člani: Novi poveljnik društva je postal
Urban Habe, kateremu je svoje mesto
po petnajstih letih prepustil novi na-
mestnik poveljnika Janko Zaman.
Finančno poslovanje je prevzela
Kristina Lokar, tajnik je postal Anže
Jerman, ki je svoje delo že opravljal v
zadnjem letu. Predsedovanje mladinski
komisiji je prevzela Tanja Elsner, nova
člana upravnega odbora sta postala
tudi Simon Savšek in Miha Tomažič.
Za predsednika društva je bil še četrtič
zapored izvoljen Mitja Jesenšek, še na-
prej pa bosta svoje delo opravljala tudi
Rado Jesenšek kot predsednik komisije
za veterane in Jure Tomažič kot član
upravnega odbora. Sledil je sprejem
plana dela za tekoče in tudi naslednje
leto, v katerem PGD Kostrevnica
praznuje 90-letnico ustanovitve. Na
koncu so društvu za odlično opravljeno
delo čestitali tudi predstavnik Gasilske
zveze Šmartno Matjaž Borišek ter
ostali gostje iz PGD Zagorje, Litija,
Veliki Gaber in Sobrače ter zaželeli
uspešno pot tudi vnaprej. 

Anže Jerman − tajnik PGD

PGD KOSTREVNICA

Pomlajeno
vodstvo
Po izteku vsakega tekočega leta sledita
občni zbor in zbor mladih članov društva.
Letos sta se odvila 9. marca. Oba zbora sta
priložnost, da naredimo letno inventuro,
podamo naše poglede na opravljeno delo,
predvsem pa naredimo načrt za prihajajoče
leto.

ZGODILO SE JE:

Tehnična in druga pomoč:
13. 2. ob 23.58 so gasilci PGD Šmartno prejeli
poziv iz centra za obveščanje, da policisti prosijo
za pomoč pri odpiranju vrat v objektu na
Usnjarski ulici v Šmartnem zaradi suma vloma v
objekt. Gasilci so odšli na kraj posredovanja, kjer
so dobro uro čakali na odobritev za odprtje vrat
s strani policije, saj je ta v tem času iskala lastni-
co objekta za normalen vstop. Ob njenem priho-
du so policisti skupaj z njo pregledali prostore in
ugotovili vzrok za razbitje okenskega stekla. 24.
2. ob 2.50 se je zaradi obilnega sneženja podrlo
drevo na cesto v naselju Jeze. Gasilci PGD Šmart-
no so ga razžagali in odstranili.

Drugo:                                                                                                                                                        
V času od 20. 1. do 20. 3. so gasilci PGD Šmartno
opravili 8 prevozov vode in PGD Kostrevnica 1.   

GZ Šmartno

10 let delovanja 
Ob odcepitvi Občine Šmartno od Občine Litija smo bili tudi gasilci iz področja šmarske občine
pred težko odločitvijo, ali delovati v okviru Gasilske zveze Litija ali ustanoviti novo Gasilsko
zvezo Šmartno.

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

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

(Simon Gregorčič)

Po hudi in težki bolezni nas je zapustila
ljubljena hčerka in sestrica

DAMJANCA GROZNIK
(17.11.1980 - 2.3.2013)

iz Vrat, Šmartno pri Litiji
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za pomoč, Osnovni šoli - podružnici s pri
lagojenim programom Litija ter društvu Sožitje Litija in Šmartno. Hvala za darovano cvetje, sveče in denarno
pomoč. Posebna zahvala ga. Marjeti Mlakar Agrež za besede slovesa, ostalim učiteljem in pevcem KSP Litija.
Za pomoč se zahvaljujemo tudi županu, g. Milanu Izlakarju. Posebej se zahvaljujemo tudi osebju bolnice Petra 
Deržaja, dr. Martini Plešivčnik Novljan, sestri Martini Brecelj in ostalemu osebju za denarno pomoč. Zahvala 
tudi Jelki in Anici Potisek, Janezu in Emaliji Kepa, Boži Lamovšek, frizerkama Barbari in Branki. Zahvaljujemo 
se tudi osebju Infekcijske klinike, dr. Matjažu Jerebu in ostalim zdravnikom. Hvala župniku g. Janezu
Kvaterniku za dovoljenje, da je ležala v farni cerkvi in za sočutno opravljen obred ter g. Marjanu Lampretu za 
obiske v bolnici. Hvala vsem za molitev ob krsti. Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mami, ati, brat Andrej ter vsi, ki so jo imeli radi

ZAHVALA

01042013
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Poklon vsem materam
Dajmo vse rože mami, dajmo vsa sonca mami, pesem, ki v nas se drami, dajmo, zapojmo
mami: naj ne ostane brez mame nihče na širnem svetu, naj žive naše mame, mame – najlep-
še na svetu!

Tone Pavček

Prijeten nedeljski večer smo se v ne-
deljo, 24. marca, na predvečer mate-
rinskega dneva, zbrali v Kulturnem
domu v Šmartnem, kjer je bila prosla-
va našim materam v čast. Najmlajši
nastopajoči so bili ta večer člani do-
mačega župnijskega otroškega zbora
Žvrgolevčki, ki so predstavili spevoi-
gro Kresniček avtorja Radovana
Gobca. Spevoigra govori o majhnem
Kresničku, ki je v svoji mladostni igri-
vosti izgubil lučko, katero pa je z zav-
zetim iskanjem in resnično željo po
njej tudi našel. Občinstvo v dvorani so
otroci z odlično izpeljanim nastopom
zelo lepo presenetili, zato smo jih ob
koncu spevoigre nagradili z bučnim
aplavzom. Preostanek večera pa so

nam polepšali člani mešanega mla-
dinskega zbora Cum anima; Dajte,
dajte in Pa se sliš', sta samo dve pesmi
od prečudovitega in skrbno pripra-
vljenega repertoarja za ta večer.  Vse
mame so ob izhodu iz dvorane dobile
v dar majhno pozornost; drobceno
svečko opremljeno z toplo mislijo, ki v
sebi nosi globoko sporočilo. Da bi bil
vsak trenutek in za vsakogar, poln ra-
dosti, veselja in sreče ob svoji mami.
Naj zaključim z besedami Toneta
Pavčka, ki nam polaga na srce: »Vsaka
mama je prava mama, dana za srečo
in na veselje. Prava. In ena sama. Za
vse življenje!«

Uroš Pušnik

V jesenskem času smo imele stroko-
vne delavke organiziran ogled
Šmartna in Bogenšperka. Kasneje pa
smo tudi otroke seznanile z zgradba-
mi mimo katerih hodimo na spreho-
de ali se vsakodnevno vozimo.
Otrokom smo predstavite tudi po-
membne krajane z različnih področij,
obrti ipd. V zimskem času pa nam je
pri raziskovanju običajev pomagala
predvsem ga. Ida Dolšek, ki je tudi
sama veliko poizvedovala o kulturni
dediščini Šmartna in okolice.
Pripravila je rajalne igre v športni
dvorani za najstarejše otroke, štiri let-
nike je seznanila z legendo o šmarski
cerkvi in rudarjih, triletnikom je
predstavila ofiranje, kako se ptički že-

nijo ter go. Marijo Maklenburško iz
Bogenšperka. Obiskala je tudi otro-
ke, ki obiskujejo oddelek Bučke v
Kostrevnici in jih seznanila s športni-
ma društvoma Sokoli in Orli. Za
najmlajše pa v pomladnih mesecih
pripravlja še en sklop rajalnih iger.
Prav vsem je gospa Ida posredovala
veliko informacij o kraju v katerem
stoji naš vrtec. Strokovne delavke jih
bomo še naprej prenašale na otroke
in ohranjale kulturno dediščino. Ge.
Idi smo hvaležni in hkrati zelo pono-
sni, da imamo v kraju osebo, ki je z
veseljem na najmlajše prenesla  ljud-
sko izročilo Šmartna.

Maja Toplak Primc, dipl. vzg.

Rdečo nit projekta smo povezali s
spoznavanjem lokalne kulinarike in
poimenovanjem lokalnih jedi.  K so-
delovanju smo v vrtec povabili tudi
Center za razvoj Litija. Na naše pova-
bilo se je odzvala ga. Monika
Cvetkov, ki je bila pripravljena otro-

kom predstaviti informacije na dolo-
čeno temo ter tudi zagotovili pomoč
lokalnega ponudnika za pripravo ku-
linarične jedi ali sestavin. V skupini
»Polžki« smo spoznavali les na kmeti-
ji in sadno drevje. Otroci so se na
temo dobro pripravili s pomočjo star-

Mesec marec je tisti mesec,  ko v
našem vrtcu poteka vpis predšolskih
otrok . Vsako leto pa pred vpisom pri-
pravimo za starše in njihove malčke
informativni dan. Letošnji  informa-
tivni dan je potekal 5. marca 2013, ob
17.00 uri. Udeležilo se ga je približno
dvajset staršev s svojimi malčki.
Otroci so se razveselili lutkovne pred-

stave z naslovom Čudežno pletivo, ki
so jo odlično odigrale vzgojiteljice na-
šega vrtca.  Po predstavi smo staršem
predstavile igralnice našega vrtca, v
katerih so se otroci lahko poigrali.
Staršem pa smo podale tudi želene
informacije o vpisu.

Mojca Dragar

VRTEC CICIBAN

Potujemo z jezikom
Z igro do prvih turističnih korakov je naslov projekta turistične zveze Slovenije, v katerega
smo se letos prvič v vrtcu Ciciban vključile tri skupine otrok z vzgojiteljicami. Vsaka od vzgoji-
teljic si je glede na starost otrok izbrala temo iz katere je izhajala.

Starši in malčki v vrtcu Ciciban
Mesec marec je tisti mesec,  ko v našem vrtcu poteka vpis predšolskih otrok .

VRTEC CICIBAN

Kulturna dediščina
V letošnjem vrtčevem letu smo v vrtcu Ciciban, Šmartno pri Litiji, velik poudarek namenili
raziskovanju kulturne dediščine kraja Šmartno. 

šev, tako da so izdelali plakate.  V
petek, 22. marca 2013, pa je ga.
Monika s projekcijo predstavila še
pomen lesa, uporabo lesnih izdelkov,
vrste sadnega drevja, skrb za drevo…
S seboj je prinesla čisto pravo sadiko
jablane, veje ter škarje in otroci so se
lahko preizkusili v obrezovanju drev-
ja. Na koncu smo še bolj podrobno
spoznali oreh. Naslednje dni smo
orehe trli z različnimi pripomočki
(jurčkom, kleščami, kladivom), jih
prebirali in zmleli. Nato smo iz ore-
hov spekli orehove potičke, štrukeljč-
ke, kot jih imenujemo v naših krajih.
Pripravljajo jih za veliko noč, žegna-
nja ter ob različnih večjih delih na
polju, v vinogradu in drugih prazni-
kih. Pri vseh dejavnostih imamo stro-
kovne delavke predvsem vodilo: »Kaj
bo otrok ob tem novega doživel, spo-
znal, naredil, pridobil?« Zato dejav-
nosti pripravimo otrokovi razvojni
stopnji primerno ter jih prilagodimo
tako, da so otroci aktivni, poimenuje-
jo sestavine, odmerjajo, preizkušajo,
pokušajo ipd. To je oblika aktivnega
učenja skozi katero otroci pridobijo
in usvojijo največ novih pojmov in
znanja.

Maja Toplak Primc, dipl. vzg

OSNOVNA ŠOLA

Novice iz šole
Marca so prvošolci na naravoslovnem dnevu spoznavali lastnosti vode in drugih
tekočin, šestošolci pa so obiskali arboretum v Volčjem potoku. Učenci sedmih,
osmih in devetih razredov so kulturni dan preživeli v Ljubljani. V Cankarjevem
domu so spoznavali tolkala, nato pa so si ogledali operno hišo. Učenci prve tria-
de in podružničnih šol so si v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledali lutko-
vno predstavo Obuti mačkon. V tednu pred velikonočnimi prazniki so prvošol-
ci in njihovi starši na ustvarjalnih delavnicah izdelovali velikonočne izdelke: ko-
šarice za pirhe, kokoši, zajce… Ta mesec so potekala številna tekmovanja iz zna-
nja: šolsko tekmovanje iz fizike in iz matematike, regijsko tekmovanje  iz fizike
in iz geografije ter državno tekmovanje iz nemškega jezika, iz angleškega jezika
in Cankarjevo tekmovanje v znanju slovenskega jezika in iz kemije.

Vanja Adamlje

Mlajši učenci so pripravili različne plesne in pevske točke ter nas navdušili s
svojimi likovnimi izdelki ali z igranjem na inštrumente vseh vrst, njihovi starej-
ši vrstniki pa so rajši sodelovali v pogovoru o tem, kaj pomeni imeti talent in se
kritično opredeljevali do televizijskih šovov, kjer se izpostavijo tudi talentirani
otroci. Znotraj šolske skupnosti deluje tudi skupina šolskega parlamenta. Mladi
parlamentarci, ki so se meseca februarja udeležili medobčinskega otroškega par-
lamenta v Litiji, so razpravljali na temo Odraščanje. Po predstavitvah vseh sode-
lujočih je sledila dinamična razprava, kjer so se oblikovali naslednji sklepi: 
- Učenci-parlamentarci si želijo več strpnosti, razumevanja, skupnih aktivnosti,
povezovanja in sodelovanja občin Šmartno pri Litiji in Litija, predvsem pri
iskanju možnosti za čim bolj kakovostno preživljanje prostega časa otrok. 
- Pomen podpore pri odraščanju je zelo velik, zato si učenci na vsaki šoli želijo
imeti zaupnika. 
- Kakršen je odnos odraslih do otrok, takšen je odnos otrok do odraslih.
Pomembno je, da odrasli otroke poslušajo ter jim tako dajo možnost, da povedo
svoje mnenje v celoti. 
- Otroci v različnih okoljih odraščajo različno. Vsi smo dolžni spoštovati te ra-
zlike (socialne, kulturne razlike, razlike med spoloma).
- Na otroškem parlamentu naslednje leto bi se učenci radi pogovarjali o sloven-
skem šolskem sistemu.
Do konca šolskega leta bodo učenci v okviru šolske skupnosti razpravljali še na
temo športa ter pomagali pri akciji zbiranja odpadnega papirja.

Mateja Štritof

Že v petek smo pri krožku pekli pi-
škote zanje. V ponedeljek, 25. fe-
bruarja smo se z vlakom odpeljali v
Ljubljano. Najprej smo si ogledali
film v Koloseju, potem pa smo se od-
pravili v Dnevni center za brezdomce
Vincencijeve zveze dobrote.  V tem
centru imajo ljubljanski brezdomci
vsak dan nekaj ur možnost, da poskr-
bijo za svojo osebno higieno, druže-
nje, dobijo topel obrok hrane, poma-
gajo pri pomivanju, likanju in pospra-
vljanju. Tako lahko sami pripomorejo
k temu, da se počutijo domače in sku-
paj s prostovoljci vsaj za nekaj ur
ustvarjajo dom, ki ga drugače nimajo.
S svojim delom (sestavljanjem
»vezic«) prostovoljno prispevajo sred-
stva za hrano in druge življenjske po-
trebščine, ki jih dobivajo vsak dan.
Ni bilo potrebno veliko: bili smo tam,
sestavljali vezice, zvijali listke in se
pogovarjali z brezdomci, ki so priha-
jali tja.  Bili so nas veseli.
Ugotovili smo, da smo res polepšali
dan marsikakšnemu brezdomcu,
ampak še bolj so pa oni obogatili naše
življenje.

Vlasta Tacer

Šolska skupnost učencev
Učenci in učenke osnovne šole Šmartno so v letošnjem šolskem letu dejavni tudi v šolski
skupnosti. Na zadnjem srečanju so se predstavili s svojimi talenti in odlikami.

OSNOVNA ŠOLA

Obisk pri
brezdomcih v
Ljubljani
V okviru dobrodelnega krožka Za lepši svet
na OŠ Šmartno  smo se odločili, da med zim-
skimi počitnicami obiščemo in razveselimo
brezdomce v Ljubljani.

Aktualne
razstave v
knjižnici 
V Knjižnici Šmartno si lahko do 17.
aprila ogledate razstavo reprodukcij
Francija Savška, ki so nastale ob 160.
letnici rojstva V. van Gogha. Razstava
bo od 18. aprila. do 6. maja na ogled v
tudi v Knjižnici Litija. Razstava dru-
žine Dacar, Dobrodošli v pravljični
svet, pa bo na ogled do srede maja. 

Aleksandra Mavretič
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KNJIŽNICA 

Kako je nastal tržiški Peko
Raziskovalka Tita Porenta se je poglobila v življenje ustanovitelja tovarne čevljev Petra
Kozine. Kustodinja v Muzejih radovljiške občine je napisala knjigo in jo posvetila slovenskim
čevljarjem, da se njihovo znanje in delo v vrtincu globalizacije ne pozabita, zlasti v časih, ko
je tudi ta veja industrije v Sloveniji v velikih težavah.

Povod za knjigo z naslovom Če se
bom odločil graditi, potem bom gra-
dil najmoderneje! in podnaslovom
Priložnosti in pasti slovenskega
trgovca in podjetnika Petra Kozine
(1876–1930), ustanovitelja tovarne
čevljev Peko v Tržiču, je 110. obletni-
ca podjetja Peko.  Leta 1903 je na-
mreč Peter Kozina iz Dolenje vasi pri
Ribnici, ki se je za trgovca izučil v
Šmartnem pri Litiji in  imel prvo
službo v Ljubljani pri zelo uglednem
trgovcu Antonu Krisperju, z družab-
nikom Štefanom Hitzlom ustanovil
svojo prvo trgovsko javno družbo
Hitzl & Kozina. Začela sta prodajati
izdelke iz dežele Kranjske po Avstro-
Ogrski, od čevljev, glavnikov do
slamnikov in zobotrebcev. Več pa
boste izvedeli na literarnem večeru z
avtorico knjige, ki bo 11. aprila ob 19.
uri v Knjižnici Šmartno. 
Aleksandra MavretičNaslovnica knjige o Petru Kozini

Projekt izposoje igrač v Knjižnici Litija skrbno načrtujemo; uporabnikom
bomo ponudili kvalitetne igrače, ki bodo namenjene različnim starostnim sku-
pinam otrok.  Predvsem  se bomo osredotočili na didaktične igrače, za katere je
značilno, da spodbujajo: otrokov govor, motoriko, zavedanje čutil, miselne spos-
obnosti, domišljijo, ustvarjalnost, izkušnje in znanje. Kaj je dobra igrača, pa je
danes v masovni produkciji težko razločiti. Dobra igrača spodbuja občutek za-
znavanja, oblikuje otrokovo zavest, in na ta način daje kar najboljšo popotnico
za kasnejše samostojno življenje. Igrače bomo izposojali le otrokom v spremstvu
staršev, saj v zvezi s to vrsto gradiva obstajajo določeni pogoji, s katerimi bomo
uporabnike seznanili ob obisku knjižnice. Vzgoja za odgovornost do izposoje-
nega gradiva že sodi mednje. 

Andreja Štuhec

Približevanja v mesecu aprilu
Po nekaj zaporednih gostih močnejšega spola, bomo v KC Litija v aprilu gostili žensko, ki je
izredna osebnost. Vlasto Nussdorfer, ki je februarja prevzela mesto varuhinje človekovih
pravic, smo poznali  kot  vrhovno državno tožilko.

Na pomoč vsem, ki jim je država zagrenila življenje, prihaja v času, ko je pre-
prost človek v vse večji stiski. Zaradi nastopa dela varuhinje človekovih pravic,
se je Vlasta Nussdorfer odločila, da ne bi bilo več primerno opravljati vodstvene
naloge na Belem obroču Slovenije, zato je odstopila s položaja predsednice.
Avtorica več knjig:  Živi in pusti živeti, Razmišljanja o življenju,  Abeceda ži-
vljenja, Naši dečki z ulice, Naše deklice z vžigalicami, bo predstavila svoje hu-
manitarno delo, čut za sočloveka, ki ga je danes morda vse manj. Gostja KC
Litija in Knjižnice Litija bo v torek, 16. aprila, ob 19. uri. 

Aleksandra Mavretič

… miška Nili, ki bi rada samo v miru brala. Tako nekako se začne prikupna
pravljica, ki so jo in jo še radi poslušajo in prebirajo najmlajši. Ob svetovnem
dnevu knjige, 23. aprilu pa bomo zgodbi lahko prisluhnili s pomočjo članov lu-
tkovno dramskega krožka iz PŠ Besnica, ki ga vodi Maja Sveršina Dobravec.
Igrico Nekoč je bila… si boste lahko ogledali v torek, 23. aprila ob 18. uri v
Knjižnici Litija. 

Igroteka v Knjižnici Litija
Tudi igrače so knjižnično gradivo. Projekt Igroteka bo v osrednji knjižnici v Litiji zaživel 23. apri-
la, ob svetovnem dnevu knjige. Še vedno je v ospredju naših prizadevanj knjiga, vendar se zave-
damo, da je v okolje potrebno prinašati spremembe: na eni strani je med uporabniki na voljo
vse manj sredstev, na drugi pa je prisotna vse večja osveščenost glede vzgoje oz. potreb otroka.

PLANINCI VABIJO:
13.4.2013 Koštabona Planinska sekcija DU Litija
13.4.2013 Krpanova pot Sekcija Sava
20.4.20133 Primorska Planinska sekcija DU Litija
21. - 22.4.2013 Kraški rob, Slavnik Sekcija Litija
27.4.2013 Doberdob Planinska sekcija DU Litija
4.5.2013 Grbobnik Planinska sekcija DU Litija
11.5.2013 Štalenska gora Planinska sekcija DU Litija
11.5.2013 Golica Planinska sekcija Sava

PLANINSKO DRUŠTVO

Zelo uspešno leto za planince
Planinska zveza bo v letošnjem letu opravila razvrščanje planinskih društev glede na njiho-
vo aktivnost. Tista društva, ki pokrivajo vse oblike planinskega udejstvovanja, bodo razvrš-
čena v najvišjo kategorijo, simbolično poimenovano Gora. V to skupino skoraj zanesljivo sodi
tudi Planinsko društvo Litija.

Ukvarjamo se z vso paleto planinskih dejavnosti. Organiziramo planinske izlete
za najmlajše in najstarejše, vzdržujemo planinske poti, skrbimo za planinski
dom, organiziramo planinske tabore, imamo odsek za varstvo narave, se ukvarja-
mo z alpinizmom in turnim kolesarstvom, izdajamo mesečno in letno glasilo,
skrbimo za planinske obhodnice, organiziramo tradicionalne planinske pohode
in druge akcije ter se aktivno vključujemo v dejavnost organov PZS. Tretja nede-
lja v marcu je rezervirana za občni zbor društva. Tudi tokrat je bil planinski dom
na Jančah skoraj pretesen, da bi sprejel vse člane in goste, ki so prišli na občni
zbor. Po tradiciji so zborovanje pričeli pevci planinske skupine DU Litija, ki so
okrepljeni z Ivanom Kolarjem in Karlijem Malisom. Seveda so najprej zapeli
planinsko himno Oj, Triglav moj dom Jakoba Alojaža. Občni zbor je učinkovito
in simpatično vodil mladi Aljaž Zupan, čigar zasluga je, da sta zaživela študent-
ski planinski tabor in mednarodni ekološki tabor. Posebnost našega občnega
zbora je, da sklepe sprejemamo s ploskanjem  in ne z dviganjem rok.      Poročilo
o delu v preteklem letu je podal predsednik društva Roman Ponebšek. Število
članov se je povečalo, resda le za dober odstotek, pa vendarle. Društvo je uspešno
izpeljalo vse  načrtovane aktivnosti. Plan izletov je bil presežen. V Kalu Koritnici
so se v treh tednih drug za drugim zvrstili mednarodni planinski tabor z 25 mla-
dimi udeleženci z Romunije, Češke, Malte, Turčije in Slovenije; 32. mladinski
planinski tabor z 20 udeleženci ter 9. družinski planinski tabor s 54 udeleženci.

Za oba tabora je skrbela deset članska
ekipa pod vodstvom Janeza Medveda.
Društvo je uspešno organiziralo 16.
spominski pohod Franca Štrusa, 23.
planinski pohod na Geoss in 32. spo-
minski planinski pohod na Tisje. Vsi
pohodi so bili dobro obiskani, sicer pa
smo o njih sprotno poročali tudi v
Martinovem glasu. Na planinskem
domu so bile izvršene številne drobne
izboljšave. Oskrbnik je pričel s sana-
cijo terase, narejena sta hidroizolacija
in nov betonski tlak. Sanirane so zu-
nanje stene garaže. Za domom je po-
stavljena panoramska tabla, za otroke
pa mini „živalski vrt“ z kozami, zajci
in kokošmi. Alpinistično šolo je obi-
skovalo 18 tečajnikov, velika večina je
šolo uspešno zaključila, v letošnjem
letu pa poteka nova športno plezalna
šola s 17 tečajniki.Uspešno so organi-
zirali tudi tečaj turnega smučanja in
zimske tehnike, tečaj lednega plezanja
ter ledeniški tečaj. Stalnica ostajata
športno plezalni vikend v Rovinju in
jesenski tabor v Paklenici. Turno kole-
sarski odsek je organiziral 4 turno ko-
lesarske izlete in sodeloval pri vzdrže-
vanju poti. Odsek za varstvo gorske
narave je organiziral čistilno akcijo na

Udeleženci letošnjega občnega zbora PD Litija na Jančah

Vodenje občnega zbora je letos pripadlo mla-
demu Aljažu Zupanu

planinski poti ter sodeloval pri nara-
vovarstvenih izletih Zasavskega
MDO. Deset markacistov je redno
vzdrževalo naše planinske poti in v
sodelovanju s tremi kolesarji izvedli
„kramp turo“. Obhodnice za katere
skrbi planinsko društvo so bile dobro
obiskane. Tako smo prejeli 81 izpol-
njenih dnevnikov Badjurove krožne
poti, 74 kartončkov V štirih letnih
časih na Janče, 137 dnevnikov
Zasavske planinske poti, 32 dnevni-
kov obhodnice Križem kražem po
Posavskem hribovju in 8 dnevnikov iz
Geossa na 100 slovenskih vrhov.
Planinske izlete organizirajo planin-
ska sekcija DU, sekcija Litija, sekcija
Sava, samostojno pa potekajo še dru-
žinski izleti. Vse sekcije so v prete-
klem letu organizirale številne zani-
mive izlete, marsikdaj tudi na vrhove,
kjer smo bili litijski planinski prvič.
Tudi finančno poslovanje je bilo uspe-
šno, saj prihodki za 2.800 EUR prese-
gajo odhodke. Ob občnem zboru je
izšlo tudi društveno glasilo Prusik, to-
krat tudi v barvah, kjer so objavljena
vsa poročila pa tudi nekaj literarnih
prispevkov. Na občnem zboru so bili
potrjeni tudi programi za letošnje
leto. Pričeli bomo s pripravami za
obeležitev 110. letnice litijske podruž-
nice slovenskega planinskega društva
v letu 2015. Vse sekcije so pripravile
zelo zanimiv program izletov. O tem

bomo bralce Martinovega glasu sproti
obveščali v rubriki Planinci vabijo.
Tudi letos je prav poseben podvig
uspel Sandiju Jerantu, Lojzetu
Kotarju ter Zdravku in Žanu Obrezi,
ki so tik pred začetkom občnega
zbora zaključili 24 urno hojo po
Badjurovi krožni poti. Lojze in Sandi
sta podvig ponovila devetič, Zdravko
in Žan pa drugič. Vsi štirje pa pravijo,
da so letošnji pohod občutili kot naj-
bolj naporen. Občni zbor so pozdravi-
li predstavniki 8 planinskih društev iz
Zasavske MDO in iz sosednjega dru-
štva PD Moravče, za dobro opravlje-
no delo pa nas je pohvalil tudi litijski
podžupan, Sandi Gombač. Podeljena
so bila priznanja za večkrat prehojene
planinske poti. Plaketo za 25 krat pre-
hojeno Badjurovo krožno pot je prejel
Janez Zagorc, Stane Jerebič pa pri-
znanje za 70 izpolnjeni dnevnik.
Priznanje za 20 krat prehojeno
Zasavsko planinsko pot sta prejela
Lado Vozelj in Marjan Jug. S pesmijo
se je občni zbor pričel in s pesmijo se
je tudi zaključil. Pevci so zapeli Pod
rožnato planino, ki je skorajda njihova
neuradna himna. Seveda pa so se člani
društva in gostje po končanem ob-
čnem zboru še zadržali na prijatelj-
skem klepetu, oskrbnik Tone pa je po-
stregel z nadvse okusno malico. 

Borut Vukovič 

Dobrodošli v pravljični svet!
V času, ko smo vse več zdoma, se še najdejo družine, ki v prostem času ustvarjajo in izdeluje-
jo lepe reči. Zase, za prijateljice, za okras lastnega doma. Sem sodijo Dacarjeva dekleta iz
Šmartnega, z mamico na čelu. 

V pozdrav pomladnemu času, ko nas
obdajajo barve, bodo na ogled postavi-
le svoje izdelke, drobne figurice pra-
vljičnih junakov iz fimo mase, drobne
predmete, ki jih dopolnijo in podarijo
prijateljicam, predvsem pa bo na ogled
paleta pisanega in izvirnega nakita, ki

polepša marsikatero damo ali gospo-
dično. Vabljeni na večer z ustvarjalka-
mi družine Dacar, v Knjižnico Šmart-
no, v četrtek 18. aprila ob 19. uri.
Razstavo bodo popestrili glasbeni
gostje, ki so jih ustvarjalke poiskale kar
med sorodniki.

Po upokojitvi je imel več časa za hribe
in je ob Slovenski planinski poti po-
iskal in fotografiral vsa verska zname-
nja (cerkve, kapelice, razpela, freske)
ter gorski svet in gorsko cvetje.
Fotografije je objavil v knjigah Glej,
kako lep je ta naš svet in Gore in spo-
mini ostajajo. Knjižnica spremlja po-
membne obletnice, tako je razstava
posvečena 60. letnici slovenske pla-
ninske poti in 120. letnici organizira-
nega planinstva na Slovenskem.
Prireditev bomo pripravili v sodelo-
vanju s Planinskim društvom Litija.
Odprtje razstave Cirila Velkovrha bo
7. maja ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Aleksandra Mavretič

Razstava 
Slovenske
planinske poti
V maju bomo v Knjižnici Litija gostili mate-
matika Cirila Velkovrha, ki ga javnost pozna
po lepih fotografijah in razglednicah.

V KNJIŽNICI ZA NAJMLAJŠE 

Nekoč je bila...
… miška Nili, ki bi rada samo v miru brala. Tako nekako se začne prikupna pravljica, ki so jo
in jo še radi poslušajo in prebirajo najmlajši.
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Vzajemna Tujina

      
  

        

     
       

Izognite se visokim stroškom 

zdravljenja v tujini.

Obveščamo vas, da od aprila dalje v Litiji 
poslujemo na novi lokaciji: 

Ponoviška c. 3, 1270 Litija
tel.: 01 896 39 51
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ROKOMET

Članska ekipa še vedno brez poraza
Mesec marec je bil za člansko ekipo ponovno zmagovit, brez izgubljene točke. Kljub dvema
tekmama v gosteh so bile vse zmage visoke in zaslužene.

V marcu je bilo za prvo tekmo na
vrsti gostovanje v Grosupljah. V je-
senskem delu so bili varovanci trener-
ke Branke Mijatovič izredno trd
oreh. Zmaga je prišla šele v zadnjih
minutah tekme. Gostovanja v
Grosupljah so bila tradicionalno
vedno neugodna za šmarsko ekipo.
Prvi polčas je nakazoval, da tokrat ne
bo nič drugače. Domača ekipa je
odlično parirala vodeči ekipi, slabši
del obeh moštev sta bili obrambi. V
začetku drugega polčasa pa povsem
drugačen obraz Herz Šmartna. Trda
obramba je prisilila domače k napa-
kam ter ne preveč dobrim strelom.
Razlika se je od sredine drugega pol-
časa višala v prid šmarske ekipe, v 45.
minuti +6 (21:27), pet minut do
konca pa že visokih devet zadetkov
prednosti, 25:34. Tekma je bila tako
odločena, RD Herz Šmartno pa je
doseglo trinajsto zmago v državnem
prvenstvu. Končni rezultat 29:36,
najboljša strelca sta bila Aleš Šmejc in
Filip Gradišek s po 7 zadetki. Teden
kasneje se je igrala domača tekma
proti zadnjeuvrščeni ekipi RK Velika
Nedelja Carrera Optyl. Gostujoči ro-
kometaši so držali priključek do dese-
te minute prvega polčasa, ko je bil re-
zultat še izenačen. Nato je domača
ekipa zaigrala še bolj učinkovito in
ostro v obrambi, na polčasu je bilo že
sedem zadetkov razlike, 21:14. V
drugem delu se slika bistveno ni spre-
menila, oba trenerja sta dala prilož-
nost vsem igralcem, da so pridobivali
prepotrebno kilometrino. Končni re-
zultat je bil 36:30. Pri domačih sta

Kempovci na seminarju
Športniki smo še za novo borilno veščino, ki jo lahko trenirate. Tako se poleg taekwondoja,
karateja in Brazilskega Jiu-Jitsa v Litiji poleg otrok tudi odrasli lahko že eno leto učimo
KEMPO ARNIS-a, filipinske in okinavske borilne veščine, katere primarni cilj je predvsem sa-
moobramba.

Ustanovitelj in glavni inštruktor Kempo Arnis Federacije (KAF) Borut Kincl
živi in diha borilne veščine od kar pomni. Z vztrajnostjo in dolgoletnim odreka-
njem je pri svojih 36. letih dosegel stopnjo 7. DAN v Ryukyu kempu in Kempo
arnisu, uspel je postaviti danes eno največjih šol borilnih veščin v Evropi.
Njegova Kempo Arnis Federacija, zaenkrat deluje v Ljubljani, Novem mestu,
Mariboru, Celju, Litiji in na Jesenicah. KAF je znana po visoki usposobljenosti
svojih inštruktorjev in veseli smo, da v Litiji poučuje Klemen Hrovat, eden
Kinclovih najboljših učencev in večkratni prvak v Arnisu oz. borbi s palico. Od
15. do 17. marca 2013, se je Novo mesto spremenilo v svetovno prestolnico bo-
rilnih veščin, na t.i. »Spring Campu« ki ga je organizirala KAF. Campa se je
udeležilo preko 150 ljubiteljev borilnih veščin, med njimi so bili varnostniki,
policisti, vojaki in drugi. Litijani, ki smo se seminarja udeležili, smo spoznali
goste ne samo iz Slovenije, ampak tudi Nemčije, Malte, Italije, Švedske in
Kanarskih otokov. Seminar je prikazal elemente goloroke borilne taktike, borbo
z orožjem in zaščite pred orožjem v samoobrambi. Poudarek je bil podoben, kot
na rednih treningih in sicer na realni samoobrambi v stresnih situacijah ter kako
najbolj modro ravnati v primeru, če pride do takšne situacije, ko je potrebno
uporabiti samoobrambo.

Maruška Višnikar, KAF Litija

Dva juniorja in pet odraslih Litijskih kempovcev ter trener Klemen Hrovat, 1. DAN
Kempo Arnis 

Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke
1. RD HERZ ŠMARTNO 17 15 2 0 565 : 474 32
2. RD SLOVAN 17 14 1 2 538 : 414 29
3. RK DOL TKI HRASTNIK 17 12 2 3 510 : 463 26
4. RK SLOVENJ GRADEC 2011 17 10 1 6 494 : 452 21
5. RK DAMAHAUS CERKLJE 17 9 2 6 535 : 504 20
6. MRD DOBOVA 17 6 1 10 468 : 489 13
7. ŠD MOKERC - IG 17 5 2 10 497 : 529 12
8. RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 17 6 0 11 456 : 508 12
9. RD GROSUPLJE 17 5 1 11 500: 521 11
10. ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK 17 4 2 11 488 : 554 10
11. RK GRČA KOČEVJE 17 4 2 11 458 : 527 10
12. RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL 17 3 2 12 459 : 533 8

Lestvica 1.B DRL po jesenskem delu:

bila najboljša strelca Dejan Berglez z
8 in Aleš Šmejc z 7 zadetki. Pri go-
stujoči ekipi se je razigral njihov naj-
boljši igralec Dejan Ivančič, ki je do-
segel kar 18 zadetkov. V petek 22.
marca je ekipa Herz Šmartno odigra-
la še zadnjo tekmo v tem mesecu, iz
Kočevja se je vrnila z zanesljivo
zmago. Tudi tokrat so nasprotniki
lahko parirali le dobrih deset minut,
že v prvem polčasu je bil razlika tri
zadetke v korist šmarske ekipe, 14:17.
V drugem delu je bila igra v obrambi
še boljša, tako da se je razlika kmalu
povečala na osem zadetkov prednosti,
tako da smo na igrišču zopet videli
celotno ekipo Herz Šmartna. Končni
rezultat 26:32, ter zasluženo veselje
ob 15 zmagi RD Herz Šmartno.
Ponovno sta bila najboljša strelca
Dejan Berglez z 8 in Aleš Šmejc s 5
zadetki. V mesecu aprilu bomo v
Dvorani Pungrt spremljali dve tekmi,
prva bo v petek, dne 05.04.2013,
proti RK Damahaus Cerkle, druga pa
v soboto, dne 20.04.2013, proti ŠD

Škofljica Pekarna Pečjak. Gostovanje
bo na vrsti med obema tekmama, v
soboto 13.04.2013 ekipa potuje na
gostovanje v Dobovo. S tekmami v
polfinalnih ligah so začeli tudi mlajši
dečki A in B, tako da sedaj v nadalj-
nem temovanju tekmuje vseh pet
ekip. Mlajši dečki A imajo zmago in
porat in so trenutno na 3. mestu,
mlajši dečki B pa so začeli z dvema
porazoma. Kadetska ekipa trenutno
zaseda 8. mesto, poznale so se po-
škodbe in odsotnost nekaterih igral-
cev. S težkimi tekmami nadaljujejo
starejši dečki A, ki so s štirimi zmaga-
mi na 5. mestu lestvice. Starejši dečki
B, ki tekmujejo v zelo težki polfinalni
ligi, žal še niso okusili zmage in so na
6. mestu. V imenu društva vas vabi-
mo, da si ogledate tekme 1.B lige v
domači Dvorani Pungrt ter tudi kak-
šno v gosteh. Hvala navijaški skupini
KROKARJI, ki nas tudi v novi sezo-
ni spremlja doma in na gostovanjih!!!
Seveda vas vabimo tudi na tekme
mlajših selekcij, ki so na sporedu sko-
raj vsak vikend. Vse bralce tudi vabi-
mo, da si ogledate našo Facebook
stran: www.facebook.com/Rokomet.
Smartno in Twitter stran http://twit-
ter.com/#!/rdsmartnoherz, kjer lahko
spremljate veliko zanimivih novičk,
fotografij ipd. 

RD Herz Šmartno



APRIL 2013 • ŠT. 48 ŠPORT

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

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. aprila 2013

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

AVTO MOTO ŠPORT

36. Rally Saturnus
Letos v maju bomo organizirali že 36. Rally Saturnus, ki bo, kot minula leta, spet potekal po
nekaterih lokalnih cestah v vaši občini. Tekmovanje tudi tokrat šteje za odprto državno prven-
stvo Slovenije, Evropski rally pokal s koeficientom 10, Prvenstvo Centralno Evropske Cone in
mednarodni Mitropa rally pokal, letos pa spet tudi za državno prvenstvo sosednje Hrvaške.

Dirka se ponovno pričenja v Ljubljani na območju ŠP Stožice, kjer bo v petek,
10. maja 2013 štart rallyja in prva hitrostna preizkušnja, atraktivni Superspecial
na Štajerski cesti v neposredni bližini stadiona. Sobotni tekmovalni del rallyja
pa bo letos na vašem koncu. Hitrostne preizkušnje, sicer enake kot lani, bodo po
cestah v delu vaše občine in po nekaterih cestah občin: Ljubljana, Grosuplje in
Ivančna Gorica. Tri različne hitrostne preizkušnje bodo tekmovalne posadke
prevozile po dvakrat, nato pa zaključile sobotni del tekmovanja v Ljubljani. O
popolnih zaporah cest, na trasi HP, ki jih že poznate iz prejšnjih let, o poteku
obvozev ter ravnanju v potrebi po nujnih prevozih, vas bomo obvestili s poseb-
nim letakom. Tega bomo najkasneje v tednu pred dirko delili po hišah, ki stojijo
neposredno v krajih, kjer bo potekala hitristna preizkušnja. Obvestila o zaporah
bomo poizkušali zagotoviti tudi na vaši lokalni radijski postaji. 

Celotni urnik zapor hitrostnih preiskušenj je naslednji:*

Sobota 11. maj 2013
HP Janče od 08. do 16:30 ure
HP Metnaj od 09.0 do 16:30 ure
HP Višnja Gora od 09:30 do 17:30 ure 
* Popolne zapore cest veljajo v navedenem urniku, ki pa se lahko delno spremeni. O tem boste obveščeni po predvidenem načinu (letaki…).

Sicer bodo poleg naštetih cest, dodatno zaprti za promet še nekateri odseki cest,
ki vodijo neposredno na odseke posamezne hitrostne preizkušnje. Po teh cestah
bo stanovalcem omogočen dostop do njihovih hiš. Tiste stanovalce, ki nimate
možnosti dostopov po obvoznih cestah in imate res nujni prevoz,  prosimo, da
se na dan rallya obrnete neposredno na uradne osebe rallya. Te imajo na določe-
nih točkah radijsko zvezo z vodjem hitrostne preizkušnje. Z njimi se dogovori-
te, kdaj bo možna vožnja po poti hitrostne preizkušnje, ki pa mora biti vedno in
izključno v smeri tekmovanja. Naš predlog je tudi, da potek mednarodne prire-
ditve po cestah skozi vašo občino in s tem povezan močno povečan obisk za
predstavitev vašega kraja, predstavitev vaših posebnosti in gostoljubnosti ter od-
prete vrata turističnih kmetij, planinskih domov, pa tudi kakšna improvizirana
stojnica bo dobrodošla na mestih, kjer bo rally spremljalo večje število gledalcev.
Prosimo vas le, da nas o postavitvi le-teh predhodno obvestite zaradi uskladitve
varnostnih nalog.Vabimo vas in upamo, da si boste vsaj del tekmovanja ogledali
tudi sami, še posebej ste dobrodošli na brežinah nad novo Štajersko cesto pri
stadionu Stožice. Kot športnega prijatelja, ki se zaveda, da hitrost in adrenalin-
sko sproščanje v vožnji sodi na organizirana tekmovanja, vas prosimo, da nam
pri izvedbi tekmovanja pomagate na način, da ob ogledu upoštevate navodila
uradnih oseb. Pprav zaradi varnosti veljajo pri izvedbi avtomobilskih tekmovanj
dokaj stroga pravila. Dodatne informacije lahko dobite tudi na vodstvu rallya na
naslovu: Avto športno društvo SA – I, Koprska 98, 1000 Ljubljana, E-naslov
info@rally-saturnus.si . Ažurne informacije so vam  na voljo tudi na: www.rally-
saturnus.si. Zelo bomo veseli, če se nam boste pridružili,

Davorin Možina, tajnik organizacijskega odbora


