
Združenje borcev
za vrednote narodnoosvobo dil nega boja

Litija – Šmartno in občina Šmartno pri Litiji
obveščata vse krajane, da bodo ob dnevu

spomina na mrtve, žalne svečanosti
pri grobiščih in spomenikih padlim

po naslednjem časovnem razporedu:

V Veliki Štangi pri spomeniku NOB
v petek 26. oktober 2012 ob 11. uri.

V Veliki Kostrevnici pri spominski plošči NOB
v petek, 26. oktober 2012, ob 10.uri.

Na Primskovem pri grobišču NOB
v petek, 26. oktober 2012, ob 11.uri.

V Šmartnem pri spomeniku NOB
v sredo, 31. oktobra 2012, ob 15.uri.

V Litiji pri spomeniku NOB
v sredo, 31. oktobra 2012, ob 16.uri.

Vse občane vabimo, da se žalnih slovesnosti
udeležite v čim večjem številu in s svojo

prisotnostjo počastite spomin na padle v NOB.

ZB za vrednote NOB in
Občina Šmartno pri Litiji

Glasilo občine Šmartno pri Litiji - številka 6 - leto izdaje 8 - Oktober 2012

ŽUPANOV KOTIČEK

Mošt, kostanj in
uspeh
Jesen je tu in z njo tudi vse dobrine, ki
jih prinaša. Pridelki in odpadanje list-
ja z dreves vabijo k pečenju kostanja,
pokušini mošta in spravilu ostalih
vrtnin, ki so dozorele pozneje. Vroče
poletje je pospešilo zorenje, zato je
bila letina dozorela nekoliko prej kot
običajno. Grozdje je tam, kjer ga nista
oklestila pozeba in toča, obrodilo v
rekordni letini. Naše območje je bilo
žal močno prizadeto. Kakorkoli že;
naj bo letina dobra ali slaba, moramo
biti naravi hvaležni in se truditi, da bo
prihodnjo jesen bolje.
Izredna zahvala pa gre našim dia-
mantnim maturantom, ki so bili za
svoj trud nagrajeni z vsemi osvojeni-
mi točkami na maturi, kar je za našo
občino zgodovinski dogodek. 
Spoštovani Mojca Juteršek ( Jeze),
Klemen Lovšin (Mala Kostrevnica)
in Marjana Požun (Gradiške Laze):
najlepša hvala! Ponosni smo na vas!

Vaš župan
Milan Izlakar

Dogodek Datum Ura Lokacija

MARTINOV VEČER V ŠPORTNI DVORANI PUNGRT

Po nadvse uspešnem lanskem  Martinovem večeru z Modrijani, Tanjo Žagar, Orkestrom Pustotnik, Bučenskimi ramplači

in Mamo Manko tudi letos Agencija 19 organizira večer za ljubitelje narodnozabavne in zabavne glasbe.

Letošnji program bo potekal ob občinskem prazniku Občine Šmartno pri Litiji

in sicer na Martinovo nedeljo, 11. novembra 2012, s pričetkom ob 18. uri,

v Športni dvorani Pungrt,  Šmartno pri Litiji.

Nastopili bodo :

ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA, GREGOR AVSENIK, ALFI NIPIČ, TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO.

Napovedovalec: humorist  SAŠO DJUKIČ – MAMA MANKA

Rdeča nit Martinovega večera bodo tokrat večne Avsenikove viže popestrene s humorjem

in nekaj slovenskimi zabavnimi evergreeni, zagotovo pa tudi 60 let Avsenikove glasbe in 50 let Alfijeve kariere.

Že v začetku meseca avgusta smo za
rojstni dan v Temenici presenetili
našo dolgoletno članico Marinko  ter
ji z dalmatinskimi skladbami polep-
šali praznovanje. Sledil je vsakoletni
nastop na festivalu »Slovo poletju«, ki
je letos  potekal v litijski športni dvo-
rani. Tako kot v preteklih letih smo
tudi tokrat nastopili z Moško vokalno
skupino Lipa, saj smo obiskovalcem
želeli čim bolj približati Dalma cijo in
jih spomniti na prijetne poletne dni.
Zaigrali smo kar nekaj skladb, med
njimi tudi Aj ća volin te, Ruža crvena,
Vilo moja, Niko se ne smije kao ti in
druge. Večer pa seveda ne bi bil po-
poln, če kot zadnja ne bi bila
Dragojevičeva Cesarica. Kot solisti so
se predstavili Jernej Poglajen, Primož
Kokovica, Žiga Rappl, Luka Haupt -
man ter umetniški vodja MVS Lipa
Darko Vidic. Poleg nas je na Dalma -
tinskem večeru nastopil tudi Davor
Radolfi s svojo skupino. V mesecu
septembru smo na Bogen šperku igra-

li na poroki Anje in Ja neza, proti
koncu meseca pa smo se odzvali še
povabilu krajevne skupnosti Sava.
Kot uvodna skupina smo nastopili na
tamkajšnji prireditvi in tako pripo-
mogli k prijetnemu vzdušju.
Po številnih aktivnostih med polet-
jem,  nas že čakajo novi projekti. V
oktobru bo manjša zasedba tambura-
škega orkestra odšla na mednarodno
tekmovanje v Novi Sad, kjer se bo
predstavila s slovenskimi skladbami
in italijansko ario O sole mio. 
Še posebej se veselimo samostojnega
nastopa naše mladinske tamburaške
skupine na koncertu Latino Martini,
ki bo novembra potekal v športni
dvorani Pungrt v Šmartnem. Za
Martinovo pa se bo prav tako v dvo-
rani Pungrt predstavil tudi celoten
šmarski tamburaški orkester. Takrat
bomo poleg njih lahko slišali tudi
mnoge druge znane slovenske  glas-
benike.

Tajda Keše

Tamburaško slovo poletju 
Poletje je čas številnih kulturnih dogodkov in kljub krajšim počitnicam smo tudi
šmarski tamburaši ostali dejavni.

Računalnik – moj prijatelj
September je sinonim za pričetek šole. Tudi v Knjižnici Litija se že privajajo
jesenskemu učnemu utripu. 

Z novim šolskim letom so se tudi v
Knjižnici Litija pričele številne izobra-
ževalne dejavnosti. Na svoj račun bodo
prišli tudi starejši uporabniki, željni
znanja. Računalništvo je področje, ki
nam z osnovnim poznavanjem olajša
življenje, prihrani poti in stroške Tega
se zavedajo tudi starejši ljudje, zato
tudi v tretjem življenjskem obdobju še
skrbijo za svoje izobraževanje.
Do avgusta so se računalniških spret-
nosti in samostojnosti pri uporabi tega
pripomočka učili z mentorico iz Mest -
ne knjižnice Ljubljana. Program men-
torstva je bil zaradi pomanjkanja sred-
stev žal ukinjen. V Knjižnici Litija so se
odločili, da skupaj z Univerzo za tretje
življenjsko obdobje nadaljujejo z indi-
vidualnim svetovanjem. Vsak četrtek
od 8. do 10. ure bo v Knjižnici na voljo
brezplačna pomoč oz. mentor za samo-
stojno učenje. Zaradi zanimanja in na-
črtovanja dela so potrebne prijave, zato
člane Knjižnice Litija vabimo, da se do-
govorijo za svoj termin in nadaljujejo s
spoznavanjem računalniškega sveta.
Knjižnica nadaljuje tudi s svojo prire-
ditveno dejavnostjo; prireditve načr-
tuje sama oz. tudi pomaga pri izvedbi
kot partner. V krajevni knjižnici
Šmart no tako potekajo zanimiva pre-
ventivna predavanja Zavoda za
zdrav stveno varstvo. Teme so razli-
čne, predavanja in delavnice pa brez-
plačne. Udeležite se jih lahko vsak
torek ob 18. uri. 
Prvi oktobrski teden je že uveljavljen
kot teden otroka. Knjižnico bodo tako

obiskale vrtčevske in šolske skupine
otrok. Tema letošnjega tedna otroka
je: Radosti in stiske odraščanja. Že teh
nekaj besed je dovolj za široko odprto
problematiko, knjižničarke pa bodo
obiske otrok izkoristile predvsem za
to, da jih spomnijo, da tudi z branjem
ustreznih knjig lahko premostimo ne-
katere življenjske stiske. 
V skladu s to tematiko pa bo Knjiž -
nica Litija nadaljevala lani zasnovani
projekt Odraščanje s knjigo, ki je v so-
delovanju s psihologinjo in pogovor-
nimi srečanji z mladimi odkrival tudi
stiske in težave mladih preko lepo-
slovnih del. 
Z mladimi bo knjižnica prav gotovo v
najtesnejših stikih: oktobra se bodo
pričele ure pravljic – enkrat mesečno
tudi na Vačah in v Gabrovki, že 17.
septembra se je uradno pričelo branje
za bralno značko, učence pa bomo va-
bili tudi na pedagoške ure, sedmošol-
cem pa se vsako leto posveti nekaj več
pozornosti v projektu Rastem s knji-
go. Priprave že potekajo. 
Oktobra se prične študijsko leto Uni -
verze za tretje življenjsko obdobje.
Člani so prejeli povabilo na uvodno
srečanje, ki je bilo 4. oktobra ob 17.
uri v kulturnem centru Litija. Znan je
program dejavnosti, od torka 2. okt-
obra pa se je mogoče tudi vpisati v
univerzo. 
Uradne ure bodo v kletnih prostorih
knjižnice Litija, vsak torek od 11. do
12. ure. 

Andreja Štuhec

Osnove vodenja in lastnosti dobre ekipe, delavnica z Mojco Mikac 11. 10. ČETRTEK 18.00 MC Litija

Pravljična ura 11. 10. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmartno

ABONMA: Limonada Slovenica, Prešernovo gledališče Kranj 11. 10. ČETRTEK 19.30 Kulturni center Litija 

Pripravnica na projekt Krik (noč čarovnic), ustvarjalna delavnica 13. 10. SOBOTA 17.00 MC Litija

Koncert ob 15-letnici Zbora sv. Nikolaja Litija 13. 10. SOBOTA 19.30 Cerkev sv. Nikolaja, Litija

PRIBLIŽEVANJA z dr. ANDREJEM STARETOM 16. 10. TOREK 19.00 Kulturni center Litija

Simbioz@ 15. 10. PONEDELJEK 9.00 Knjižnica Litija

Otroška matineja: Ta čudovita zemlja, Sten Vilar 20. 10. SOBOTA 10.00 Kulturni center Litija

“6. Art film fest”- Območno srečanje ustvarjalcev kratkega filma 20. 10. SOBOTA 17.00 Kulturni center Litija

Pripravnica na projekt Krik (noč čarovnic), ustvarjalna delavnica 20. 10. SOBOTA 17.00 MC Litija

Pevci nam pojejo, godci pa godejo – 21. 10. NEDELJA 16.00 Grad Bogenšperk

Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž

Pravljična ura 23. 10. TOREK 18.00 Knjižnica Litija

Podjetništvo v srcu, uvodni seminar 23. 10. TOREK 18.00 MC Litija

U3: Ambrozijo imamo tudi v Litiji!, predavanje in ogled, doc. dr. Nejc Jogan 24. 10. SREDA 16.00 Knjižnica Litija 

Pravljična ura 25. 10. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmartno

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU OKTOBRUKOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU OKTOBRU

Dvanajsta generacija dijakov Gim-
n a zije Litija je prejela maturitetna
spričevala. V spomladanskem roku je
opravljalo maturo 85 dijakov in vsi so
jo uspešno opravili. Kar 78 % dijakov
je opravilo zrelostni izpit z odličnim
ali prav dobrim uspehom. Skupno
število doseženih točk je višje od re-

Vrhunski rezultati dijakov
Gimnazije Litija na maturi 2012

publiškega povprečja, prav tako kot
povprečne ocene pri posameznih
predmetih. To nas uvršča v sam vrh
slovenskih gimnazij. 
Prav posebej pa smo ponosni na 9
zlatih maturantov, to so: Tina Bres -
kvar, Matej Čadež, Bojan Dolinšek,
Manca Kolar, Špela Pikl, Staš Strle,
Maša Mesarič, Mojca Juteršek in
Klemen Lovšin. Mojca in Klemen sta
postala diamantna maturanta.  Zbrala
sta vseh 34 točk in se tako uvrstila
med 31 najboljših maturantov v Slo -
veniji. Trije naši dijaki so se v republi-
škem merilu najbolje izkazali pri po-
sameznih predmetih. Mojca Juteršek
je dosegla največ odstotkov pri mate-
matiki, Daša Rajh pri sociologiji in
Marjeta Žagar pri psihologiji.
Profesorski zbor Gimnazije Litija če-
stita dijakom za izredno uspešno
opravljeno maturo. Veseli smo in po-
nosni, da ste bili naši dijaki. 

kolektiv Gimnazije Litija
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Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis 
za oddajo v najem neprofitnih stanovanj 

v lasti Občine Šmartno pri Litiji oz. v lasti Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije (za stanovanja za katere bo sklad občini dodelil

razpolagalno pravico). 

Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni del
te objave in vse druge informacije ter obrazec prijave, dobijo zainteresirani na
spletni strani občine www.smartno-litija.si in na spletni strani podjetja KSP
Litija d.o.o. www.ksp-litija.si, vsak delovni dan od objave tega razpisa in sicer
med 8. in 15. uro, razen v sredo med 8. in 17.uro ter v petek med 8. do 13.uro.
Dodatne informacije in obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, tel. 01/89 62 770 ali na
KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija na tel.: 01/89 00 016.
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z
vsemi zahtevanimi prilogami do torka, 30. oktobra 2012 na naslov: KSP
Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: "Za
stanovanjsko komisijo; razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
2013",

Šmartno pri Litiji, 1. oktober 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Sledeče pisanje je povsem moj, lasten
prispevek, ki je nastal iz lastnih pre-
mišljanj. Zanj sem odgovoren sam,
spodaj podpisani. 
»Pa dobro,« sem si dejal, »pa ‘jim’ bom
povedal naglas.« Komu ‘jim’? Vam,
čisto vsem, ki boste vztrajali in članek
prebrali do konca. Čeprav nisem tisti,
ki bi lahko kogarkoli sodil, – najbrž
sem mlajši od vseh, ki to berete, zato
to ni moj namen – vam vseeno zade-
vo ponujam v razmislek. V vašo pre-
sojo. Poskušal bom razširiti zavest o
tem, kaj je tradicija oziroma kdaj
lahko govorimo o njej.
Tradere je latinski dovršni glagol, ki
ga prevajamo kot »predati / prepustiti
/ prenesti / naučiti«. Izhaja iz korenov
trans (čez, prek) in do (dam). Videli
bomo, kako mimo tega glagola eno-
stavno ne moremo, ko govorimo o
»iz-obraz-bi«, »učen-osti« in »delo-
vanju«. Glagol sam po sebi v odnos
uvaja sporočevalca in naslovnika, uči-
telja in učenca. Predpostavlja, da se
ločim od nečesa, kar si lastim ali ob-
vladam in to podelim z drugim.
Obstajajo stvari in objekti, ki jih
lahko predam, obstajajo pa tudi zna-
nja ali veščine, ki jih posedujem in ki
jih lahko predam le postopno, tekom
daljšega časa. Tako lahko prenašam in
predajam svoje znanje igranja roko-
meta ali tesanja lesa. Gre za to, da ne-
komu zaupam svoje znanje in ga

O tradiciji učim o stvareh, ki se mi zdijo bistvene
za opravljanje neke dejavnosti.
Delovanje v tej smeri vedno prinese
sadove. Drugi tekom časa znanje ali
vedenje sprejme. Vendar ga nikoli ne
sprejme povsem enakega, kot ga je
prejel. To pa zato, ker smo si ljudje ra-
zlični. Prejetemu znanju vedno doda-
mo še lastno noto, lasten pogled ali
pridih. Toda to ni povsem preprosto,
kajti ravno ta različnost je lahko vzrok
prepira med učiteljem in učencem.
Učitelj lahko na neki točki učenca sili,
naj neko stvar naredi povsem po nje-
govih navodilih. Slednji se z njim ne
strinja, ker meni, da vé bolje. Takšne
napetosti se lahko uredijo le z iskre-
nim pogovorom, ki od akterjev zahte-
va razmislek o: vzajemnih interesih,
prepričanjih, zmotah, pravicah in
dolžnostih. Če smo v tem dejanju
uspešni, se bo znanje uspešno prene-
slo in za povrh še uspešno ožlahtnilo.
Postalo bo preobraženo, kajti novi no-
silec znanja je nov obraz s svojimi
lastnostmi. Napaka učiteljev je, da mi-
slijo ali si želijo tega, da bo učenec
nosil njihov obraz. Nikakor. Nosil bo
lahko le svojega, učiteljev pa bo živel v
delih, ki jih bo učenec izpričeval. Prav
tam učitelj tudi na novo zaživi. Če
učitelj znanja uspešno ne poda naprej,
to znanje umre, učenec pa bo moral na
novo odkrivati neke zakonitosti, po
katerih svet deluje, oziroma bo znanje
poiskal drugod, kjer se počuti doma-
čega ali sprejetega.
Prav iz glagola tradere smo izobliko-
vali samostalnik »tradicija«. In tu leži
past, saj tradicija ni nek objekt ali
stvar, ki bi stala sama zase. Tudi ni
samo neživi pojem ali neka v času za-
mejena celota. Menim, da bolj kot to,
ta beseda označuje dolg proces prena-
šanja znanj iz generacije v generacijo.
Označuje, da se je znanje ali védenje
uspešno prenašalo. Védenje je tam v
procesu aktivnega predajanja – je v
procesu tradicije. Tradicija torej ni
obletnica, ampak je proces, je nekaj,

kar pride samo po sebi, po udejstvova-
nju, po dajanju!! Če je tradicija živa,
pomeni, da še obstajajo učenci, ki želi-
jo znanje sprejemati. Če je učencev le
malo, rečemo, da tradicija zamira. Je v
nevarnosti, da umre. Smrt tradicije
pomeni, da so znanja nakopičena v
krog ljudi, ki teh znanj ne podaja na-
slednikom, ker ni nikogar, ki bi to
sprejel. Četudi še obstajajo ljudje z
znanjem, ni več tistega dejavnega pro-
cesa dajanja, aktivnosti, ki tradiciji
daje njen pomen. In če učencev ni, ne
moremo za to kriviti njih. 
Vidimo torej, da tradicija nikakor ni
številka, na katero se lahko sklicuje-
mo. Dognali smo, da je aktivni proces
delitve naučenega. Kakšen odnos
lahko torej zgradimo do nje? Ali se jo
lahko ljubi? Spoštuje? Za trenutek se
oddaljimo od teh vprašanj in razjasni-
mo nekaj potrebnih zadev. Prvič: tu je
treba takoj ločiti zunanjega opazoval-
ca in tistega, ki je udeležen v procesu
tradicije. Drugič: kaj dejansko pomeni
nekaj spoštovati? To pomeni, da nekaj
priznavaš, šteješ v zakup, vzameš v po-
štev, v obzir, četudi se s tem ne strinjaš
ali ti je tuje. Predvsem zato, ker pri-
znaš, da živi dlje od tebe. Nadalje: za-
vedati se je treba, da sta edina, ki v
polnosti dojemata tradicijo, učenec in
učitelj, ta, ki sta vključena in sta z njo
v dejavnem stiku. Oba tradicijo spo-
štujeta že zato, ker jo izvajata. Nista pa
onadva tista, ki lahko govorita o spo-
štovanju. Bosta namreč učitelj ali uče-
nec govorila: »Spoštuj!«? Če onadva
govorita o spoštovanju, je že nekaj na-
robe. Mar tradicijo prenašata, da bi
jima bilo izkazano spoštovanje?
Spoštovanje pride od zunanjih opa-
zovalcev; če pride. Zgodi pa se, da re-
čemo, da nekdo ne spoštuje tradicije.
Vsekakor to ne more biti učenec, ta jo
namreč priznava že zato, ker jo prak-
ticira in mu spoštovanja zato tudi ni
treba izpostavljati!! Zunanji opazova-
lec pa, bodisi ni poučen o pomenu
tradicije ali pa enostavno ni dovolj

ponižen, da bi jo priznal. Pri nespo-
štovanju se gre bolj za to, da privza-
memo neko držo, s katero stvári ne
priznamo njene veljave. Vendar to tra-
diciji ničesar ne odvzame, ker je delo-
vanje v resnici bolj kot od drugih od-
visno od nas. Pomembno je, da spo-
znamo, da spoštovanje ni bistvenega
pomena za tradicijo, to pa zato, ker
kot smo že dejali, je to proces, ki izvira
iz delovanja. Iz česa pa bi moralo
vsako delovanje izhajati? Iz spoštova-
nja? Morda iz strahospoštovanja? Ni
prav, da ljudem zbujamo odgovornost
preko strahu, češ, to in to izpolnjuj,
ker so to pred tabo že toliko in toliko
let delali. Vsakemu človeku bi se to
uprlo. Mar bomo delovali zaradi stra-
hu, koristi? Niso namreč dela zaradi
tradicije, ampak je tradicija zaradi del.
Dela so zaradi vere. Vendar, ali je to
dovolj? Kajti v resnici bolj kot znanje,
ki mu je prineseno, učenec ceni ljube-
zen do znanja, ki jo prinašamo z njim.
Ljubezen je tista, ki ga pritegne k po-
slušnosti. Kajti prav ljubezen do neke
stvari je tista, ki stvar osmišlja v njeni
polnosti, zato bi lahko dejali, da je bi-
stvena. Pa da ne bom preveč čustven
okoli te reči, predlagam, da nas o defi-
niciji ljubezni znova pouči (upam, da
mu uspe »tradirati«) Pavel v 1Kor 13,
1-13. 
Ko bi torej »človeške in angelske jezi-
ke govoril, ljubezni pa bi ne imel, sem
brneč zvon ali zveneče cimbale«.
Potem pride znanje, potem pridejo
tudi sadovi. Morda nas tedaj za to
kdo nagradi, morda ne. Vendar to za
naše delovanje ni bistveno. Šele
potem zraste tradicija. Le-ta se ne
nagrajuje! Razumni in ponižni jo
spoštuje, nagrada pa je že v tem, da
obstaja. 
Med nastajanjem tega prispevka me
je nekaj prijateljev opomnilo na še dva
izraza, ki bi morda sodila v razpravo.
Prvi je ‘izročilo’. To je morda celo lepši
izraz kot »tradicija«, ker je naš,

domač, njegov pomen pa je pravza-
prav podoben, če ne enak. Čeprav
imam raje besedo »tradicija«, pa se mi
zdi, da beseda »izročilo« bolje poudar-
ja tisto odločilno aktivno ozadje od-
nosa, ki ga implicira. Zelo konkretno
namreč poudarja, da nekaj damo iz
lastnih rok prejemniku. Tu je pomem-
ben moment dajanja, ki mu prisostvu-
jeta izključno akterja, ki delujeta tu in
zdaj, pa čeprav z dejanjem nosita in na
novo poustvarjata vso zgodovino iz-
ročenega. Še nekaj, kar potrjuje moje
videnje tradicije kot aktivnega procesa
delitve naučenega in pridobljenega.
Opomnili so me tudi na nek drug
izraz, ki prav tako pomeni neke vrste
izmenjavo, in to je »trgovina« ali pa
raje »menjava«. Sicer sem o njej raz-
mišljal že, ko sem ob premisah, ki se
tičejo tradicije, sestavljal sklepe. Res
je, tudi »trgovina/menjava« je delitev
pridobljenega, vendar se tu poraja
vprašanje, koliko je trgovina aktiven,
dolgotrajen proces. Sam jo vidim kot
enkratno dejanje izmenjave, za katero
se predpostavlja ali pričakuje neko
plačilo, ki deluje kot kompenzacija za
prejeto. V potrošniški družbi smo
morda že toliko zaslepljeni, da vsake-
mu našemu delovanju prilepimo ceno
ali pa vsaj zvrhano mero pričakovanj,
pa naj si bodo ta upravičena ali ne.
Kljub vsemu naslednjo logično stop-
ničko, tj. premislek o vzročnem izvoru
naših dejanj, na tem mestu vseeno
prepustimo bralcem in pa filozofom,
ki so se že ukvarjali s tem. 
Kakorkoli – za premisliti je tudi, kak-
šen odnos imamo do tradicije. Upam,
da bo k temu pripomogel tudi slednji
članek. Kdor razume zaključke, ki
sem jih podal pri obravnavi tradicije,
bo najbrž razumel tudi, zakaj »trgovi-
ne/menjave« namenoma nisem vklju-
čil v to razpravo. Če namreč kdo želi ti
dve stvári mešati, je že na napačni
poti, saj bo njegova tradicija postala
trgovina …

Benjamin Fele 

Z občino Telgate smo pobrateni od
leta 2005 po odločitvi obeh občin za-
radi tega, ker rod Janeza Vajkarda
Valvazorja izvira iz tega kraja.
Okoli leta 1500 je prišel v Koper,
tedaj imenovan Gustianopoli, škof
Defendente Vavassori iz Telgata.
Njegov sorodnik, Janez Batista Vava -
ssori, se je petdeset let pozneje naselil
v naše kraje, se poročil s hčerko Ljub -
ljanskega župana Kisla in zaradi so-
rodstvenih zvez postal uspešen in iz-
redno bogat trgovec. Iz dveh zakonov
ni imel potomca zato je tri mesece
pred smrtjo dal zapisati oporoko v ka-
teri je razdelil svoje gradove in pre-
moženje sorodnikom, po svoji sestri
poročeni Moscon v Ljubljani oziroma
njenim trem sinovom. Pokazal se je
kot velik dobrotnik z ustanovitvijo
»Valvazorjevega Špitala« v Laškem in
Krškem, ki sta nato delovala še tristo
let. Svojim podložnikom je odpustil
dolgove in nekaj denarja namenil
svoji sestri, ki je bila nuna. Velik del
premoženja je namenil svojemu slu-
žabniku Hieronimu Vavassori s pogo-
jem, da njegovi potomci ohranijo pri-
imek Valvasor v naši deželi. Priimek
Vavassori, ki se je ohranil v Telgatu v
isti obliki do današnjih dni se je pri
nas, zaradi nemškega jezika spremenil
v Valvasor. Hieronim je bil stari oče
Janeza Vajkarda Valvazorja.
S prijatelji iz Telgata imamo občasna
srečanja in prvi dan v juniju 2012 je
prišla petorica z nekdanjim županom
Lukom Feroldijem, ki ima z
Milanom Izlakarjem največje zasluge,

da se je pobratenje zgodilo. V soboto
so si ogledali Bled in grad, kjer so tisti
dan potekale viteške igre. Za turisti-
čna vodiča sva bila z Matjažem
Aškercem, s katerim sva v pogovoru
zaznala današnji utrip njihovega
kraja. Bili so navdušeni nad lepoto
Bleda, čeprav so bili okoliški vrhovi
gora po celonočnem dežju zaviti v
meglo. Na parkirišču pred gradom so
bile prikazane stare obrti keramike,
obdelave lesa in kovine. Po vrnitvi je
bilo srečanje z Milanom Izlakarjem s
katerim je bilo potrjeno sodelovanje,
ki se je zaradi pred tremi leti izvolje-
nega župana stranke Severna Liga
nekoliko prekinilo. Luka Feroldi, v
tretje zaradi italijanskega zakona o
volitvah županov, ni mogel kandidira-
ti saj mora miniti en mandat presled-
ka. Ob volitvah so tedaj mnogi glaso-
vali tako, kot sedaj verjetno ne bi več,
ker niso najbolj zadovoljni z župa-
nom, ker ni domačin bolj je usmerjen
v svojo stranko, kot domače probleme
in tudi mestne svetnike je pripeljal od
drugod. Zaradi tega so nekoliko od-
daljeni od domačinov in hodijo v ta
kraj le v službo. Politika ima svoje za-
konitosti toda prijateljske vezi z nami
so ostale.
V času po pobratenju so naši osnov-
nošolci obiskali Telgate in oni so vrni-
li obisk. V okviru sodelovanja nas je
obiskal pevski zbor in orkester iz
Telgata in osnovnošolci so si izmenja-
li obisk. Naši tamburaši so imeli ne-
pozaben nastop na glavnem trgu v
Telgatu, ki se je potem še nadaljeval

Obisk iz pobratenega mesta
Telgate pri Bergamu

pozno v noč v restavraciji. Ob priliki
našega obiska smo spoznali kako bo-
gata je zgodovina mesta Bergamo,
središče tedanje Beneške republike in
sedaj najbolj industrijskega področja
v Italiji.
V nedeljo so začeli dan z mašo ob de-
seti uri v Šmartnem. V veselje jim je
bilo slišati otroški pevski zbor, ker
tega v njihovi cerkvi nimajo. Potem je
sledil obisk gradu, da smo jim lahko
pokazali obe originalni Valvazorjevi
knjigi, ki so bili kupljeni v času dveh
let, ko jih ni bilo tu. Povedali smo jim
kakšne načrte na gradu še imamo.
Spomnimo se, da so bili prisotni ob
predstavitvi Valvazorjevega originala
Prizorišče človeške smrti (Theatrum
mortis humanae tripartitum). 
Čeprav so imeli željo čim prej v nede-
ljo odpotovati zaradi gostega prometa
v Italiji ob koncu tedna, jih je zadrža-
lo prijazno vabila na koncert pevske-
ga zbora Zvon z gosti iz Solkana, ki
so s planinsko pesmijo »La Monta -
nara« pokazali, da med dobrimi ljud-
mi ni meja.
Ob poslovitvi je bila izražena želja po
nadaljevanju sodelovanju, kdorkoli bo
v bodoče župan mesta Telgate. 

Jože Sinigoj  
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V soboto, 15. 9. 2012, je minilo 111 let
posvetitve župnijske cerkve v Šmart-
nem. V počastitev te obletnice smo po
večerni, slovesni sveti maši prisluhnili
še krajšemu koncertu orgelskih skladb
in ubranim glasovom domačega mo-
škega zbora Fantje od Fare.
Sv. mašo je vodil upokojeni duhovnik
g. Ciril Oražem, ob somaševanju do-
mačega župnika g. Janeza Kvaternika.
V pridigi je g. Ciril izpostavil, kako ne
smemo kristjani pričakovati samo
ugodnosti in lepot od Boga, temveč
moramo za rast in lepoto svojega vsa-
kdanjika tudi nekaj narediti, kljub
morebitnim preizkušnjam, mimo ka-
terih ne moremo. Obenem pa se mo-
ramo paziti, da nas ne zapelje lepota
in udobje tega sveta.

111 let posvetitve cerkve v Šmartnem
Ta večer pa je poleg evharistije govori-
la tudi glasba. Z ubranim petjem so pri
sv. maši prepevali pevci domačega me-
šanega cerkvenega zbora pod vod-
stvom zborovodja g. Rudija Vidica.
Moški del zbora - Fantje od Fare, pa
so nam lepšali trenutke tudi v koncert-
nem delu. Glavno in povezovalno nit
večera so pletle z orgelskimi skladbami
naše domače redne organistke; Ema
Hostnik, Ana Benedičič, Urška Vidic,
Minka Celestina in Mar janca Vidic.
Prav organiste se vedno samo sliši, saj
pridejo v cerkev pogostokrat prvi in
gredo domov vedno zadnji. Zato gre
njim posebna zahvala in čast za pri-
spevek k lepoti bogoslužja.  
Uresničile so se besede pridigarja, ki je
povabil vse k koncertu: »…Gotovo
bomo bili priča angelskim melodijam
in petju!« In res je bilo tako. Hvala
Bogu, da se imamo zahvaliti in čestita-
ti dobrim in močnim koreninam, ter
lepemu zgledu, ki nam ga dajejo priza-
devni posamezniki, nekateri že kar de-
setletja iz dneva v dan. In kar je najpo-
membneje, da se za pomanjkanje petja
in igranja - tudi na orgle, v naših krajih
ni bati, ker se tradicija nadaljuje, saj
vsem nam njih požrtvovalno delo
brodi vedno znova bogate sadove.

Uroš Pušnik

Na Slomškovo nedeljo popoldan, 23.
septembra, je imel v Javorski fari po-
novitev zlate maše prof. Pavel Sporn,
kjer je kot župnik deloval dobro de-
setletje. 
V pridigi se je prof. Sporn spominjal
svoje prehojene poti - 50 let mašni-
štva. Sam poudarja, da je bil študij
teologije v tistih časih zelo težak, saj
so mnoge kandidate za duhovniški
poklic zapirali z namenom da jih od-
vrnejo od njihove odločitve, verni
narod pa ustrahovali in poniževali. Z

Slovesno na Javorju
besedami: »Po Božji milosti sem to
kar sem!«, se zahvaljuje za dar duhov-
ništva, obenem pa se obrača z zahvalo
tudi na verne, ki so bili deležni njego-
ve bližine. Ob tem jubileju se je zlato-
mašniku v imenu javorskih faranov
zahvalila ga. Erika Cerjak, ki je tudi
lepo orisala pastoralna in gospodar-
ska dela trinajstih let njegovega služ-
bovanja na Javorju.
Premajhna je bila ta dan cerkev na

Javorju, saj smo se domačim verni-
kom  pridružili še »romarji« iz Šmart-
na in Primsko vega. Duhovniški oktet
Oremus, ki je slovesno prepeval med
sv. mašo je ob koncu slavljencu v čast
in vsem prisotnim zapel tudi nekaj
pesmi. 
V prijetnem klepetu in druženju smo
se z zlatomašnikom srečali še po kon-
čani maši pred cerkvijo in mu voščili
obilo dobrega in blagoslovljenega na
njegovi poti. 

Uroš Pušnik

V nedeljo 26. avgusta, smo se harmo-
nikarice, pod vodstvom Simona
Bučarja odpravile na festival Pano -
nika harmonika v Brežice podirat
Guinnessov rekord v največjem skup-
nem igranju harmonikaric na enkrat.
Dogodek se je odvijal na grajskem
dvorišču gradu Brežice. Kljub dežev-
nemu vremenu se nas je zbralo 39 in
skupaj smo vse naenkrat, pod taktirko
g. Munde zaigrale Slakovo pesem V
dolini tihi in Na Golici, pri kateri pa
se nam je pridružil Zoran Zorko, ki je
podrl Guinnessov rekord v maraton-
skem igranju, saj je igral 35 ur in 32
minut. Organizatorji so poskrbeli za
pijačo in jedačo- obaro, ki so jo sku-
hali v 4000l kotlu in pražen krompir.
Vsega pa je bilo dovolj za vse obisko-
valce in udeležence. Druženje se je
zavleklo do večera, harmonikarice pa
smo vesele odšle domov, saj smo bile
del novega Guinnessovega rekorda.

Harmonikarice

Guinnessov rekord v največjem
skupnem igranju harmonikaric

Šmarske vezilje smo s septembrom
ponovno začele z delom. Še vedno se
srečujemo v šmarski knjižnici vsak
prvi in tretji torek v mesecu. Do de-
cembra se naša srečanja pričenjajo
eno uro prej kot običajno, to pomeni
ob 16.00, ker so kasneje v istem pro-
storu predavanja. Od 4. decembra
dalje se bodo naša veziljska druženja
ponovno pričenjala ob 17. uri.
Vezilje se že pripravljamo na razstavo,
ki bo – kot običajno – ob šmarskem
občinskem prazniku. Otvoritev raz-
stave bo v petek, 9. novembra, ob 17.
uri, naši izdelki pa bodo na ogled še v
ponedeljek, 12. nov., dopoldne.  
Isti vikend bomo sodelovale na med-
narodni razstavi v velenjski Rdeči
dvorani, kjer bomo pokazale 15
zaves, vezenih v rišelje tehniki.
Kot vidite, za šmarske vezilje ni po-
čitka. Ob tej priložnost  vas prijazno
vabimo na obe novembrski razstavi,
na domačo in na tisto v Velenju. Vse,
ki občudujete vezene umetnine in vas
mika sukanje šivanke pa vabimo na
naša torkova druženja.

za šmarske vezilje Štefka in Danica

Vezilje se
ponovno družijo

V nedeljo 9. 9. 2012 je bil v ŠRC Reka poseben dan. Že drugo leto zapored  so
se družine udeležile dogodka, ki je namenjen ne le druženju, ampak tudi ustvar-
janju. Mlajši otroci so imeli možnost ustvarjalnih delavnic (slikanje prodnikov,
lepljenka-ribica, izdelava Rubikove kocke), starejši pa so se odpravili v gozd,
kjer so izdelovali loke. To je bilo veselje … Po končanih delavnicah so sledile
štafetne in športne igre ob katerih je bilo veliko smeha. Tudi za lačne želodčke je
bilo poskrbljeno. Predvsem sladke palačinke so šle kot za med. Veliko veselja je
sprožilo napihljivo igralo, kjer so otroci uživali v plezanju in spuščanju. Tako
igralo kot delavnice so bile brezplačne. Za lep dan je bila potrebna le dobra volja
in vreme, ki nam je bilo tudi letos naklonjeno. Hvala vsem, ki so kakorkoli pri-
pomogli k izvedbi družinskega dneva v ŠRC Reka. Komaj čakamo naslednji
september, ko se zopet vidimo. Upamo, da v čim večjem številu. 

Tjaša Bajec

Športni Živ žav v ŠRC Reka

Junija je grad Bogenšperk obiskala
družina Windischgraetz in to je bil že
drugi zelo pomemben obisk ljudi, ki
so z gradom povezani bolj kot kdor
koli drug izmed nas. Zlasti to velja za
obisk pravkar omenjene družine, saj
je bil njen starosta, gospod Nippi,
tako rekoč rojen na našem gradu. 
Gospod Nippi je najstarejši predstav-
nik nemške veje rodbine Windisch -
graetz, ki danes živi na gradu Weiker -
sheim v Nemčiji. Kot je dejal sam, je
bil rojen na Dunaju, nato pa je star le
nekaj tednov prišel na grad Bogen -
šperk, kjer je preživel najzgodnejša
leta svojega življenja. Zelo rad se še
vedno spominja dni, ko so z družino
srečno živeli v naših krajih, vendar je
ta srečna izginjala po letu 1941, ko se
je začela druga svetovna vojna, ki tudi
njegovi družini ni v ničemer prizane-
sla. Grad se je znašel na meji med
nemškim rajhom in fašistično Italijo
in okupacijski oblasti sta tu uredili
mejno postojanko. Po kapitulaciji
Italije so nemške oblasti izgnale dru-
žino Windischgraetz iz gradu, tako
da ga je morala družina na hitro za-
pustiti. S seboj so poskušali odpeljati
vsaj najbolj dragocene stvari, ki so jih
hranili na Bogenšperku. Po pripove-
dovanju gospoda Nippija, ki mu je

Obisk družine Windischgraetz 
na gradu Bogenšperk

bilo takrat komaj osem let, so pohi-
štvo naložili na vlak in ga poslali proti
Avstriji, vendar je bil vlak zbombardi-
ran s strani zavezniških letal in tako je
bilo uničenega veliko grajskega pohi-
štva. Preostalo pohištvo pa je po
koncu vojne končalo v rokah številnih
okoliških prebivalcev, saj je grad ostal
prazen in nezavarovan.
Družina se je zatekla v Trst, po vojni
pa jim zaradi spremenjenih razmer
vrnitev na Slovensko ni bila več mo-
goča. Pred drugo svetovno vojno so
Windischgraetzi predstavljali eno
izmed najvplivnejših rodbin v prosto-
ru nekdanje Avstro-Ogrske monar-
hije, saj so se njihove posesti raztezale
vse od Češke do Slovenije. V Slo -
veniji so posedovali veliko število gra-
dov, med katerimi velja omeniti zlasti
Bogenšperk in Slatno, nadalje pa še
dvorec Planino (Hošperk) ter grado-
va Podsreda in Bizeljsko. Grad Bo -
genšperk so imeli Windisch graetzi v
lasti od leta 1853, približno v istem
času pa so kupili tudi dvorec Slatno.
Rodbini je njeno bogastvo prinašala
lesna industrija, ki so jo pospešeno
razvijali in to je še tudi danes njihova
glavna gospodarska dejavnost.  

Jernej Kotar
Javni zavod Bogenšperk

Javni zavod Bogenšperk
Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji

išče vodiče po muzejskih zbirkah
gradu Bogenšperk

od kandidatov pričakujemo:
• status študent/ke oz. starost nad 20 let
• znanje vsaj enega tujega jezika
• lasten prevoz
• veselje do dela z ljudmi in prilagodljivost
• komunikativnost
novim vodičem ponujamo:
• delo v prijetnem okolju
• osebni razvoj

Prijave sprejemamo do 15. oktobra 2012.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor.

Vse ljubitelje potovanja in odkrivanja kotičkov sveta vabimo na oktobrski poto-
pis v Knjižnico Litija, ki bo zanimiv tudi za navdušene kolesarje. Sara in Rok
Havliček bosta predstavila vtise iz 17 dnevnega kolesarjenja po turistično skoraj
neobljudeni deželi Sakartvelo, kot jo imenujejo domačini, oz. Gruziji po naše ali
Georgii po angleško. »Gre za deželo z izjemno prijaznimi in gostoljubnimi
ljudmi, z navdušujočimi pogledi na kavkaško gorovje in obdelano kulturno kra-
jino, božanskimi oku si, vse skupaj začinjeno z ostanki preteklega komunizma. 
Pot nas je tokrat zanesla pod Kavkaz, v deželo Sakartvelo, kot jo imenujejo do-
mačini. Deželo izjemno prijaznih in gostoljubnih ljudi, navdušujočih pogledov
na kavkaško gorovje in obdelano kulturno krajino ter božanskih okusov, vse
skupaj začinjeno z ostanki preteklega komunizma. V 16 dneh smo prevozili
875 km in naredili 10.607 višinskih metrov. Na cestah smo srečevali stare sov-
jetske kamione, ljudske Lade in prestižne Volge, pa tudi vozove z vprego in
redke kolesarje. Spali in prehranjevali smo se pri domačinih, seveda pa niso
manjkale cvetke, ki so vse skupaj močno popestrile. 

S kolesom po Gruziji
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Aktivnosti
društva
upokojencev

Zgodilo se je
Zadnji četrtek v avgustu smo organi-
zirali popoldanski izlet v Preddvor pri
Kranju, kjer smo si v spremstvu do-
mače vodičke ogledali središče kraja
in tri gradove, nato pa smo se zapelja-
li še do Planšarskega jezera na
Zgornjem jezerskem.
Od 1. do 4. septembra je pet naših
članov sodelovalo v akciji Sveta za
preventivo v cestnem prometu občine
Šmartno, ko smo na prehodih za
pešce skrbeli za varnost šolarjev, na-
daljevali pa smo tudi s tekmovanjem
v medobčinski balinarski ligi.
Izvedli smo dva rekreacijska pohoda

v šmarsko okolico, v soboto, 8. sep-
tembra, pa smo se udeležili srečanja
upokojencev litijske in šmarske obči-
ne na Dolah; bilo nas je 25.  Na tem
snidenju so podelili tudi pokale za le-
tošnja tekmovanja, kjer smo bili
Šmarčani kar uspešni: moški so za-
sedli prvo mesto, ženske pa drugo.
V sredo, 19.9., smo organizirali v naši
društveni pisarni merjenje krvnega
tlaka, sladkorja, trigliceridov in hole-
sterola, dva dni pozneje pa smo z do-
poldanskim izletom obiskali Brezje
in si ogledali čebelarski muzej v
Radovljici. S septembrom so se začela
spet 14 – dnevna srečanja vezilj in
Šmartink, žal pa je zaradi slabega vre-
mena odpadel planinski izlet na
Slemenovo Špico nad Vršičem.
Sekcija Nove korenine Primskovo je
v septembru organizirala pohod
Poljane – Laze.

Napovedujemo…
V oktobru bomo spet izvedli dva po-
hoda v okolico, v drugi polovici me-
seca pa načrtujemo obisk gledališke
predstave v Ljubljani.

Ker v oktobru in novembru poteka v
šmarski knjižnici program Živimo
zdravo (10 srečanj) in se ga udeležu-
jejo tudi naši člani, smo druge dejav-
nosti nekoliko omejili, da jih ne bo
preveč.
V začetki novembra bodo ob občin-
skem prazniku naše vezilje spet pri-
pravile razstavo ročnih del (9. novem-
bra), sodelovale pa bodo tudi s svoji-
mi izdelki na mednarodni razstavi v
Velenju (od 9. do 11. 11.) Na Marti -
novo nedeljo bomo organizirali po-
poldne avtobusni izlet v Velenje, kjer
si bomo navedeno razstavo tudi ogle-
dali. Če bo kdo želel, se nam bo lahko
pridružil. V začetku novembra pa bo
tudi srečanje jubilantov.
Dve naši tekmovalni ekipi sta na re-
gijskem tekmovanju zmagali in sta se
uvrstili na državno tekmovanje;
moški bodo sodelovali na tekmova-
nju v pikadu v Andražu nad Polzelo,
ženske pa v streljanju z zračno puško
v Rušah pri Mariboru.
Kdaj bomo izvedli letošnji izlet v ne-
znano, še ne vemo; o datumu vas
bomo pravočasno obvestili.
Sekcija Nove korenine Primskovo pa
se bo v tem mesecu udeležila dolenj-
skega Oktoberfersta.
Z oktobrom bodo naše prostovoljke,
ki sodelujejo v projektu »Starejši za
starejše«, bolj intenzivno pristopile k
anketiranju občanov, starejših od 69
let. Od maja do konca septembra so
opravile že skoraj 50% planiranih
obiskov po domovih. Vse, ki še niste

bili obiskani, prosimo, da sodelujete v
anketi, saj boste le tako pripomogli k
boljši preglednosti stanja, kako živijo
starejši v naši občini, predvsem pa o
tem, kje je potrebna kakšna pomoč.
In še obvestilo. Vse članice in člane, ki
še niste poravnali članarine za letoš-
nje leto prosimo, da to dolžnost opra-
vite do konca oktobra, in sicer vsako
sredo od 9 do 11 ure v naši društveni
pisarni. Hvala za razumevanje! 

Bo ris Žužek

Srečanje starejših v
Jablaniški dolini
V  nedeljo, 16. septembra je Krajevna
organizacija Rdečega križa Jablaniška
dolina pripravila družabno srečanje
občanov, starih nad 70 let v gostišču
Pustov mlin.
Tako kot vsako leto, se je tudi letos

srečanje pričelo z zdravstvenim preda-
vanjem. Letos so ga izvedle sodelavke
iz Doma Tisje na temo »Živeti z de-
menco«. Prisotni so z velikim zanima-
njem prisluhnili direktorici Doma
Tisje g. Vidi Lukač in njeni sodelavki
Ireni, ki sta zelo poljudno predstavili
vzroke in potek bolezni, prav tako pa
tudi ukrepe, s katerimi  lahko  čimbolj
upočasnimo sam pričetek in potek te
vedno bolj razširjene bolezni med sta-
rejšimi. Vsi  prisotni so se strinjali, da
je potrebno ljudi čimbolj osveščati o
razširjenosti demence, saj so bomo le
tako lahko uspešno spopadali z njeni-
mi posledicami.
Po kosilu so se vsi prisotni družili  ob
zvokih harmonike, nekateri pa so tudi
zaplesali. V KORK- u  se zavedamo,
da se starejši ljudje čedalje manj dru-
žijo, saj nam sedanji način življenja to
čedalje manj omogoča, zato smo si na
koncu obljubili, da se prihodnje leto
spet srečamo. 

Nada Pintar

Odziv na članek "Kako v Šmartnem pri Litiji spoštujejo kulturo in tradicijo?"

Seveda sem se zamislila, ko sem prebrala članek gospoda Milana Klančnika,
ki je razmišljal o podeljenih sredstvih občine za delovanje na področju kultu-
re. Nehvaležno jih je deliti, to mi je bilo jasno takoj, ko se je postopek pričel.
Člani komisije smo imeli pred očmi jasna merila in kriterije, ki jih opredelju-
je pravilnik in na ta način tudi izključuje subjektivnost pri odločanju. Vsako
prispelo vlogo posameznega društva smo od točke do točke ovrednotili, pri-
znati pa moram, da so nekatera društva bolj vešča javljanja na razpise od dru-
gih in so natančno preučili kriterije. A to je že druga zgodba… 
Kultura ima v Šmartnem lepo tradicijo in Zvon ima v njej res posebno po-
slanstvo. Ne bi želela, da bi zven njegovega glasu po tolikih letih zastirala za-
merljivost in nesoglasja. Člani komisije vsekakor nismo želeli delovati razdi-
ralno, temveč v prid kulturi in ljubiteljem lepega. 

V imenu Komisije Andreja Štuhec

Letošnji september je bil zelo topel,
tako se je poletje  podaljšalo še za en
mesec. Naš dom ima dobro lego, saj
gozdovi in travniki, ki nas obkrožajo,
ustvarjajo bolj ugodno mikroklimo.
Ozračje se vsaj zvečer in preko noči
toliko shladi, da lahko stanovalci za-
dihajo s polnimi pljuči in se osvežijo.
V mestih, kjer stavbe obkrožajo le as-
faltirane površine, se vročina s tal
dviga še pozno v noč. V tem  času je
bilo manj prireditev, so nas pa obiska-
li pevci in pevke DKD Dobrna iz
Trbovelj, ki so nam pripravili čudovi-

Novice iz 
Doma Tisje

to popoldne s petjem ljudskih pesmi.
Prijetno dopoldne smo preživeli tudi
pri družini Piškur iz Riharjevca, ki
nas je povabila na trgatev.  V domu
organiziramo tudi strokovna preda-
vanja za zunanje zainteresirane, dru-
štva, posameznike z različnih podro-
čij, ki zadevajo stare ljudi. (zdravstve-
no preventivna, oskrba in nega bolnih
družinskih članov, poti pomoči, pod-
pora k samostojnem življenju, o bole-
zni demenci). 
Za več informacij pokličite:
• Dom Tisje: 01 890 01 00(centrala),
• dir. Vido Lukač 01 890 01 02,
• pomoč. dir. Ireno Špelo Cvetežar

01 890 01 15 ali 
• socialno delavko Leonido Razpot -

nik 01 890 01 03. 
Leonida Razpotnik

Letovanje
Zadnji teden avgusta smo izvedli 7-
dnevno letovanje na otok Brač s turi-
stično agencijo Relax. 
V zgodnjih jutranjih urah smo se od-
peljali iz Litije proti Splitu. Tam smo
se v poznih dopoldanskih urah vkrca-
li na trajekt, ki nas je popeljal na otok
Brač. Po krajšem sprehodu smo pri-
speli do kraja Supetar, kjer nas je pri-
čakalo prijazno osebje. 
Vseh 116 udeležencev kolikor nas je
bilo na letošnjem letovanju, je bilo
nameščeno hotelskem naselju klub-
skega tipa Waterman supetrus re-
sort****, ki ga sestavlja 12 zgradb.
Otok Brač je največji dalmatinski
otok, nahaja se med Otokom Hva -
rom in Splitom. Otok je postal sveto-
vno znan zaradi svojega belega
kamna. Podnebje na otoku Braču je
zelo ugodno, saj vpliva na dobro po-
čutje, kar smo opazili tudi sami.
Imeli smo tudi možnost različnih iz-
letov. Nekateri so se odpravili z ladji-
co v Omiš. Na ladjici so jim pripravili
pravo dalmatinsko pojedino. Drugi
izlet pa je bil organiziran po otoku
Braču. Ogledali so si Bračko kamno-
seško šolo ter se povzpeli na najvišji
vrh otoka Vidovo goro, ki je visoka
778 m.
Poleg izletov so se odvijale tudi razne

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Dejavnosti društva invalidov
športne aktivnosti, uživali pa smo
tudi v dalmatinskem večeru, ki so
nam ga popestrili dalmatinski pevci.
Vseh 7 dni, katere smo preživeli v to-
plem morju, prijetnem ambientu in
dobri družbi je kar prehitro minilo,
zato se bomo tja še vrnili. 
Kopanje v Laškem
Vse člane obveščamo, da organizira-
nega prevoza na kopanje z mesecem
septembrom ne bo več zaradi prema-
lo prijav. 
Še vedno pa lahko vsi invalidi z
odločbo po znižani ceni  kupite 10
kart za 3-urno kopanje v Laškem
(cena 7 €) in 10 kart za 3-urno kopa-
nje v Rimskih termah (cena 5 € ). 
Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Skupaj z Društvom Diabetikom or-
ganiziramo plavanje in vadbo v baze-
nu, ki poteka vsako sredo od 16 do 17
ure. Cena je 2 € na udeležbo. 
Fiziofit vadba
Prvi ponedeljek v oktobru bomo
zopet nadaljevali z Fiziofit vadbo.
V prijetnem vzdušju in pod strokov-
nim vodstvom bomo skrbeli za ohra-
njanje in pridobivanje moči ter kon-
dicije celega telesa. Vadba bo potekala
ob ponedeljkih od 10 do 11 ure v te-
lovadnici na Tenis parku As.
Prijave zbiramo v društvu ali po tele-
fonu. Cena vadbe bo odvisna od šte-

vila prijavljenih. 
Od meseca oktobra bo za člane dru-
štva ponovno na voljo Bownova tera-
pija, katero izvaja usposobljena fizio-
terapevtka, z večletnim  izkušnjami.
Prijave in informacije dobite v dru-
štvu.
Vse, ki si želite druženja ponovno va-
bimo, da se pridružite ustvarjalnim
delavnicam (pletenje, kvačkanje, iz-
delovanje vizitk, izdelki iz das
mase…), ki se bodo pričele 2. okt-
obra. Potekale bodo v društveni pi-
sarni vsak torek ob 16. uri. Naše čla-
nice bodo prikazale, kaj so se naučile
v delavnicah, ki jih organizirajo
Zveza delovnih invalidov Slovenije –
ZDIS, v katero smo vključeni.
Vabimo vse, ki bi si želeli pokazati
vašo ustvarjalnost in nove ideje, da se
nam pridružite.

Mojca Bajc in Tina Cirar

URADNE URE MDI LITIJA-ŠMARTNO:
PONEDELJEK od 9. do 12. ure
SREDA od 8. do 11. ure ter vsako prvo sredo tudi
popoldan od 14. do 17. ure
PETEK  od 8. do 12. ure
torek in četrtek NI uradnih ur

Delo, skromnost in poštenje,
tvoje je bilo življenje.

Pred hišo prazen stol stoji, 
mama, na njem te več ni.

Si v večnosti, kjer ni trpljenja ne skrbi, 
toda v naših srcih vedno si.V 90. letu starosti se je poslovila

draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA ŠIRCELJ
Lovčarjeva mama iz Račice

(1922 - 2012)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in še posebno sosedom, ki ste nam nudili pomoč
ter vsem, ki ste izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše.

Hvala župniku g. Acu Jerantu za lepo opravljen cerkveni pogreb, Janku Jerantu in pogrebcem
ter Marjanu Lukančiču za besede slovesa ob odprtem grobu.

Hvala še enkrat vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku. 

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

0182012

Nikar ne jokajte ob grobu, ni me in tukaj.
Sem med svojimi,

pri Bogu, Jezusu, Mariji in angelih.
(T. P.)

Na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra,
je v 99. letu starosti prestopila prag večnosti

MARIJA PLANINŠEK
Nackova Mimi iz Zavrstnika (1913 - 2012)

Iz vsega srca se želimo zahvaliti Šmarskim duhovnikom in redovnici s. Marinki, ki so ji v času onemoglosti
domov prinašali sveto obhajilo – tudi dan pred zemeljskim slovesom. Večkrat je bila deležna svetega mazilje-
nja, ki jo je duhovno in telesno krepilo. Najlepša hvala vsem za obiske v času njene bolezni. Posebna zahvala
Petri – Rožica.si, za čudovito okrasitev odra v poslovilni vežici. Zahvaljujemo se za darovane sveče, za svete
maše, za molitve, za vsak ljubeč stisk roke, za  izrečeno sožalje in tople besede. Hvala dobrim sosedom, vašča-
nom in sorodnikom, vsem, ki ste na kakršen koli način nudili svojo pomoč, žrtvovali svoj čas. Hvala za zvo-
njenje. Hvala gospodu župniku Janezu Kvaterniku za krščanski pogreb s sveto mašo. Hvala pevcem. Hvala
tudi vsem, ki ste našo teto Mimi pospremili k večnemu počitku in bili z nami ob težkih trenutkih slovesa.
En velik HVALA tudi tebi, Mimi, ko si se nam tako nesebično razdajala z ljubeznijo in tudi molila za nas.

Tvoji najbližji

ZAHVALA

0282012
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Zgodilo se je:

Požari:
26. 8. ob 12.03 je udar strele zane-
til požar na stanovanjski hiši v na-
selju Ježa v občini Litija. Gasilci
PGD Litija in PGD Šmartno so
požar pogasili, razkrili streho ter
pregledali ostrešje. Pomagali so
tudi pri delni sanaciji strehe.
9. 9. ob 17.55 je v zaselku Dragov -
šek zagorelo na hlevu. Ogenj se je
že približal tudi stanovanjski hiši.
Posre dovali so gasilci PGD Štan-
garske Poljane, Zavrstnik, Šmart-
no in Litija. Požar so hitro omejili.
Zaradi obsežnosti požara so gasilci
PGD Kostrev nica in Prežganje
ostali v pripravljenosti, vendar nji-
hova pomoč ni bila potrebna. Ob
požaru je nastala velika materialna
škoda. Vzrok požara je samovžig
sena. Poškodovali so se trije gasilci
iz PGD Šmartno.

Tehnična in druga pomoč:
21. 8. so bili gasilci PGD Kostrev -
nica in Litija pozvani na reševanje
ob prometni nesreči v zaselku
Selšek. Voznik je zaradi neprilago-
jene hitrosti zapeljal s ceste in trčil
v stanovanjski objekt. Gasilci so
zaščitili kraj nesreče, pomagali pri
prenosu ponesrečenca in prečrpali
gorivo, ki je iztekalo iz vozila.
29. 8. ob 18.35 so bili gasilci PGD
Šmartno in Litija obveščeni o po-
grešani osebi, sicer oskrbovanki
Doma starejših občanov Črni po -
tok. Poleg gasilcev so pri iskanju
pomagali tudi policisti. Ob 20.05
so osebo našli v gozdu nepoškodo-
vano.

Drugo:
V času od 20. 8. 2012 do 20. 9.
2012 so gasilci PGD Šmartno
opravili 22 prevozov pitne vode in
PGD Kostrevnica 6.   

GZ Šmartno

Okrevanje in Šola diabetesa v Do -
lenj skih toplicah
Še vedno sprejemamo prijave za se-
demdnevno okrevanje, ki bo potekalo
od 4. do 11. novembra 2012 na temo
Znanje za zdravje, vključuje bogat
program zdravstvenih predavanj, vsa-
kodnevno merjenje krvnega sladkorja
in tlaka, vodeno rekreacijo v bazenu
in v telovadnici, pohode, družabna
srečanja, pet obrokov dnevno, ipd. 
Prijave za okrevanje zbiramo do 26.
oktobra 2012. Avtobusni prevoz je
organiziran v obe smeri in je brezpla-
čen. Prijavite se lahko v društveni pi-
sarni ali preko društvenega telefona.
Merjenje sladkorja, krvnega tlaka
in holesterola
V društvu bo merjenje v sredo 7. no-
vembra od 8. do 10. ure. Merjenje
krvnega tlaka in sladkorja pa bo pote-
kalo tudi v trgovskem centu KGZ
Šmartno in sicer 21. 11. od 8. ure do
13. ure. Na merjenje pridite tešči!
Kopanje v Laškem
Še vedno poteka prodaja 3-urnih kart
za popoldansko kopanje v Laškem v
starem delu zdravilišča. Cena karte je
7 €, vsak član pa jih lahko kupi 5 do
konca tega leta. Avtobusnega prevoza
zaradi premajhnega zanimanja do na-
daljnjega ne bo več. V kolikor bo inte-
res (vsaj 15 udeležencev) bomo pre-
voz organizirali v društveni pisarni.
Telovadba
Telovadimo ob ponedeljkih in sredah
ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija.
Prosimo, da se prijavite 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. Cena je 2 € na ude-
ležbo.
Joga
Prijave zbiramo v pisarni, kjer dobite
tudi več informacij.
Plesne vaje
Plesne vaje se predvidoma začnejo v
oktobru. Prijave in več informacij do-
bite v pisarni.
Ustvarjalne delavnice
Z njimi ponovno začnemo v četrtek,
4. oktobra ob 17.00 uri, in nato vsak
nadaljnji četrtek do konca decembra.
Izdelke izdelujemo iz naravnih mate-
rialov, slikanje na steklo iz naravnih
materialov, vizitke in si krajšamo
pozne popoldanske ure ob čaju, kavici
in prijetnem klepetu. Tako lahko
svojo kreativnost delite z nami in pre-
živite četrtkove večere koristno in
ustvarjalno. 
Pohodi
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v
naši bližnji in daljini okolici. Zbor je
ob 8.00 uri pred društveno pisarno.
Pohodi se bodo glede na vreme tudi
prilagajali. Hodite na lastno odgovor-
nost v primerni obutvi in opremi.
Prosimo vas, da se za vse pohode ob-
vezno prijavite v društveni pisarni
najkasneje dan pred pohodom oziro-
ma do dneva navedenega po progra-
mu!
Seznam pohodov: vodi:
11. 10. Štanga – Janče Božo Čertalič
18. 10. Javorski Pil - Gobnik - pr’ Posilnc I. Lamovšek
25. 10. Hrastnik – Šavna peč (vlak, zbor ob 7,45!)

Darja Zupančič

Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne
informacije lahko dobite na naši novi
spletni strani www.diabetiki-litija-
smartno.si, na elektronskem naslovu:
drustvo.dia.litija@siol.net ali v dru-
štveni pisarni. Irena Videc

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavnosti društva diabetikov 

Na prvi junijski dan je naša glasbena
šola priredila zaključni koncert najbolj-
ših učencev. Prireditev je že tradicional-
no na gradu Bogenšperk, vsako leto
sicer upamo, da jo bomo lahko izpeljali
na prostem, v prelepem okolju grajske-
ga dvorišča, pa nam jo že kar tradicio-
nalno zagode vreme, ki nikakor ne
neha biti aprilsko. Rezervni prireditve-
ni prostor je seveda grajska krčma, ki je
zaradi svoje brezčasne lepote in dobre
akustike prav tako primerna za naš
»koncert vseh koncertov«.  
Tudi na letošnjem koncertu smo pri-
sluhnili učencem, ki so bili v iztekajo-
čem se šolskem letu najbolj pridni,
najbolj delavni, učencem, ki so v tem
letu najbolj napredovali in največ do-
segli, skratka tistim, ki so nekaj po-
sebnega. 
Vsako leto najboljši učenci šole prej-

mejo priznanje ravnateljice in v dar
zgoščenko, seveda pa se kot izvajalci
predstavijo tudi na koncertu in se pri
oblikovanju programa pridružijo dru-
gim izjemnim mladim glasbenikom.
V šolskem letu 2011/2012 so se naj-
bolj odlikovali:
Ema Hostnik, orgle, se je uspešno
udeležila 15. regijskega in 41. držav-
nega tekmovanja mladih slovenskih
glasbenikov TEMSIG, mlada har-
monikarja Lovro Perme in Ludvik
Golnar  sta uspešno sodelovala na 6.
mednarodnem tekmovanju za nagra-
do Avsenik v Begunjah,  harmonikar
Gabrijel Voje je prejel priznanje za
uspešno udeležbo na 6. mednarod-
nem tekmovanju za nagrado Avsenik
v Begunjah  in uspešno uvrstitev na 8.
mednarodnem srečanju harmonikar-
jev v Beltincih, pianistke Manca
Murn, Nina Baš in Janja Šuštaršič
so se uspešno udeležile Koroškega
klavirskega tekmovanja v Radljah ob
Dravi, Urban Slapničar in Janja Šu-
štaršič pa bosta po uspešno opravlje-
nem sprejemnem preizkusu študij
klavirja nadaljevala na srednji stopnji.
Poleg že naštetih mladih glasbenih
talentov so na koncertu nastopili: tro-
bilni sekstet, otroški pevski zbor ter
instrumentalni solisti: violinistki Eva
Ostanek in Vesna Nika Trdin, s klju-
nasto flavto Neža Vavtar, kitarist
David Vrančič, hornist Maks Ritonja,
pevka Vesna Doblekar, flavtistki Kaja
Gabrijel in Meta Trdin, pianisti Os -
kar Majcen, Gašper Vidic, Nadja Str -
le in Nika Košir, pozavnist Enes Ka -
rarić,trobentač Luka Končar, violon-
čelistki Kristina Lavrih in Neža Da -
car, klarinetist Anže Dragar ter sakso-
fonistka Saba Safić.
Učence so za nastop pripravili učitelji
Slavčo Gorgiev, Polonca Demšar,
Tilen Bajec, Olena Novosel, Mirjam
Mah, Rado Černe, Barbara Sorč,
Mira Kranjec, Uroš Hribar, Veronika
Hauptman, Brigita Šuler, David Pe -
trič, Dušan Drobnič,  Samo Dervišić,
Marjan Grošelj, Ana Šimenc in Janja
Galičič, soliste pa so na klavirju
spremljali Brigita Šuler, Tilen Bajec
in Ana Šimenc.
V glasbeni šoli Litija-Šmartno se tru-
dimo, da bi skupaj s svojimi učenci
skozi poglabljanje v glasbene vsebine,
opazovanje, poustvarjanje in ustvarja-
nje  odkrivali neskončni svet zvoka in
glasbe. V letošnjem šolskem letu smo
pripravili kar nekaj dogodkov, ki so
bili vsi prav posebni in so nas še bolj
povezali z našimi učenci. Seveda smo
vse to zmogli le kot en velik, pisan,
raznolik, a vendar složen in uigran
team.
In kaj smo v šolskem letu 2011/2012
posebnega počeli:
• v oktobru smo za učenke plesnega

oddelka pripravili baletno delavni-
co, ki jo je vodila naša nekdanja
učenka Iris Mandelj

• v novembru smo organizirali prvo
jazz delavnico, kjer so udeleženci
ustvarjali, improvizirali, spoznavali
malo drugačno glasbo in predvsem
zelo uživali

• v decembru smo na gradu Bogen -
šperk skupaj z Glasbeno šolo
Trbovlje priredili predpraznični
koncert oddelkov za orgle in petje
skupaj z Javnim zavodom za kultu-
ro smo v decembru

• na Božično-novoletnem koncertu
gostili pevko Julijo Kramar

• v veliko veselje učencev, staršev in
učiteljev smo v januarju organizirali
družinski nastop, kjer so se družin-
ski člani predstavili v najrazličnejših
zasedbah

• naši učenci so se v šolskem letu, ki
se izteka, uspešno udeležili 15. re-
gijskega tekmovanja, 41. tekmova-
nja mladih glasbenikov Republike
Slovenije, 6. mednarodnega tekmo-
vanja harmonikarjev za nagrado
Avsenik v Begunjah, 8. mednarod-
nega srečanja harmonikarjev v
Beltincih in Koroškega klavirskega
tekmovanja v Radljah ob Dravi.

• v marcu sta dva naša mlada pianista
uspešno opravila sprejemni izpit na
srednji glasbeni šoli in bosta tako
nadaljevala študij klavirja

• letošnji mesec april je bil za našo
šolo še posebno deloven in uspešen:
na slavnostni akademiji ob prazni-
ku mesta Litija sta nastopila dva
naša profesorja in člani jazz banda,
na gradu Bogenšperk smo gostili
instrumentalno revijo zasavskih
glasbenih šol, naš godalni orkester
smo poslali na prve intenzivne vi-
kend vaje na Ptuj, naš kitarski an-
sambel pa je skupaj s pevko Evo
Černe nastopil na 5. večeru filmske
glasbe v Medvodah

• v maju so naše plesalke nastopile na
otvoritvi festivala rdeči revirji v
Hrastniku

• prav tako v maju smo organizirali
izjemno uspešen koncert šolskih
orkestrov in komornih skupin

To so bili samo nekateri, morda naj-
bolj pomembni oziroma najbolj od-
mevni dogodki šolskega leta 2011/12,
saj bi za naštevanje vseh nastopov, ki
so jih izvedli naši učenci in učitelji,
porabila veliko preveč časa. 
Seveda nas nekaj pomembnih dogod-
kov še čaka, šolsko leto pa bomo za-
ključili s koncertom 1. julija, ko bomo
na Konjšici pripravili koncert v spo-
min slovitega dirigenta Carlosa
Kleiberja.
Za nami je vsekakor izjemno uspešno
leto, z  vpisom novih učencev se vsako
leto odpirajo nove možnosti za glas-
beno odkrivanje, doživljanje in razu-
mevanje. Vendar pa nas vsako leto ža-
losti dejstvo, da glasbenega izobraže-
vanja ne moremo nuditi vsem, ki bi si
to želeli. Javne glasbene šole imamo
namreč še vedno omejen vpis, kar po-
meni, da ne smemo širiti dejavnosti
oz. večati števila učencev, zato jih
vsako leto lahko vpišemo le toliko,
kolikor je izpraznjenih mest pri posa-
meznih učiteljih.
To je omejevanje, ki popolnoma za-
nemarja pomembnost sistematičnega
in kvalitetnega glasbenega izobraže-
vanja mladih v javnih glasbenih šolah,
podpira pa razvoj zasebnega šolstva,
ki je kvalitativno povsem neprimerlji-
vo z javnimi glasbenimi šolami in glo-
boko posega v žepe staršev. Da o po-
membnosti glasbenega izobraževanja,
ki je bilo strokovno že neštetokrat
utemeljeno in dokazano, sploh ne go-
vorimo.
Ravnateljica: Janja Galičič, univ. dipl.

muzik.

Zaključni koncert najboljših
učencev glasbene šole

V ponedeljek, 3. septembra, je 51 pr -
vošolcev matične šole Šmartno ter
podružničnih šol Velika Kostrevnica,
Štangarske Poljane in Primskovo
prvič stopilo skozi velika vrata osnov-
nošolskega hrama učenosti.
V zgornji avli jih je pričakala navihana
Pika Nogavička ter jih popeljala daleč,
daleč v Afriko s pomočjo učencev 3. in
4. razreda podružnične šole Velika
Kostrevnica in predstave Gremo v
Afriko, pod mentorstvom Rahele
Sinigoj in Darje Gorše. Po nagovoru

gospoda ravnatelja in župana, je sledil
slavnostni sprejem z rumeno rutico in
šolsko kapico ter prvo srečanje z učite-
ljicami. Že prvi dan je učence čakalo
presenečenje. Obiskala jih je ekipa
Radia 1 z akcijo Varna pot. Učence so
obdarili z majico in zvezkom ter z
njimi opravili nekaj intervjujev.
Sledil je odhod učencev in njihovih
učiteljic v učilnice ter sladkanje s sla-
doledom in kramljanje o šoli, priča-
kovanjih, strahovih... 

Polona Zagorc

Prvi šolski dan desete genaracije 
devetletkarjev

V šolskem letu 2012/2013 smo na
OŠ Šmartno pričeli z izvajanjem pro-
jekta Zdrav življenjski slog, ki učen-
cem od 1. do 9. razreda ponuja poleg
rednih ur športne vzgoje, vsaj še 2 do-
datni uri na teden. Odziv učencev je
bil številčen. Tako smo na matični
šoli oblikovali 6 vadbenih skupin, na
PŠ Velika Kostrevnica pa eno. Dejav -
nosti se bodo izvajale po rednem
pouku, nekaj bo delovnih sobot,
»športali« bomo tudi med jesenskimi,
novoletnimi, zimskimi in prvomaj-
skimi počitnicami. Učenci bodo po-
globili znanja športnih iger, se sezna-
nili z vadbo za pravilno držo, zdravim
načinom življenja, se spoznali z urba-
nimi športi. Na ure bomo povabili
tudi nekatere klube iz Šmartna in
Litije, ki nam bodo predstavili svojo
športno panogo.
Poskrbeli bomo za zabavno in po-
učno športno druženje!

vodja projekta Anita Pevec, 
prof. šp. vzg.

Zdrav življenjski
slog na osnovni
šoli Šmartno

V šolskem letu 2011/12 je šest učenk
osmega razreda v okviru geografsko –
likovnega natečaja, ki ga prirejajo Za -
vod RS za šolstvo, OŠ Antona Šibelja
Stjenka Komen, OŠ Dutovlje in
Društ vo likovnih pedagogov Primor-
je, izdelalo tri prospekte o domačem
kraju. 
Katja Kozlevčar in Brigita Ulčar sta
se odločili za predstavitev naselja
Gozd Reka. Na prospektu o svojem
domačem kraju sta poudarili pred-
vsem razpršenost domačij po okoli-
ških gričih in neokrnjeno naravo. Za
izbor in izvedbo likovne tehnike sta
prejeli posebno pohvalo.
Prospekt o Veliki Štangi sta izdelali
učenki Tanja Pintar in Tanja Ulčar.
Izpostavili sta predvsem bogastvo

okoliških gozdov z gozdnimi sadeži
ter tradicijo čebelarstva. Za podnaslov
svojega prospekta sta izbrali »Kjer je
paša za čebele in ljudi«.
Čeprav o gradu Bogenšperk obstaja
že kar nekaj prospektov, pa sta Tjaša
Femc in Tina Možina izbrali prav
tega. Vendar sta si grad zamislili dru-
gače, kot zaklad, kar grad v naši obči-
ni prav gotovo je. Zato sta ga že na
naslovnici simbolično upodobili v
obliki cekina. 
Na natečaj je prispelo veliko prospek-
tov iz vse Slovenije. Razstava izbranih
bo v oktobru v Štanjelu na Krasu.
Med izbranimi za razstavo so prav vsi
trije prospekti iz naše šole. Prospekti
pa so na ogled v šmarski in šolski
knjižnici.

Sonja Marin

Prospekt mojega kraja
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Prvi mesec šole je za nami. Letošnje
šolsko leto sicer ni postreglo s kakšni-
mi posebnimi novostmi. Bilo je nekaj
manjših, ki pa na ustaljeno šolsko
delo niso imele večjega vpliva. V za-
četku šolskega leta smo imeli največ
težav z usklajevanjem urnikov. Glede
na to, da je  v zadnjem trenutku  pri-
šlo do bistvenih sprememb v organi-
zaciji dela (večje število oddelkov), je
bilo potrebno na novo oblikovati
urnik, zaradi tega smo tudi imeli več
težav kot običajno.
V letošnjem letu na naši šoli prvič iz-
vajamo projekt Zdrav življenjski slog.
Njegov  osnovni namen je spodbuja-
nje otrok k športni dejavnosti, zago-
tavljanje vsakodnevne vodene šport-
ne vadbe, pozitiven vpliv na gibalni
razvoj otrok in spodbujanje k obliko-
vanju zdravega življenjskega sloga.
Na matični šoli in na PŠ Velika
Kostrevnica smo oblikovali 7 skupin
učencev, ki bodo imele dodatno uro
športne vzgoje. 
Posebno pozornost želimo nameniti
tudi ekološkim vsebinam (ločevanje
odpadkov, zbiranje odpadnega papir-
ja, tonerjev, baterij). Akcija zbiranja
odpadnega papirja bo na šoli potekala
celo leto. V ta namen imamo pri šoli
nameščen poseben zabojnik, v kate-
rega lahko kadar koli pripeljete večje
ali manjše količine odpadnega papir-
ja. K sodelovanju pri tej akciji vabimo
starše, občane, podjetja in obrtnike.
Celoten izkupiček od prodaje papirja
bomo namenili v šolski sklad.
Prenovljena šolska spletna stran
omogoča uporabnikom večjo pre-

Novo šolsko leto glednost in lažji dostop do aktualnih
informacij. Ena izmed novosti je tudi
ta, da bo šolska publikacija letos na
voljo le na spletni strani. Izjemoma
bomo tistim staršem, ki nimajo mož-
nosti dostopa do interneta, šolsko pu-
blikacijo natisnili. 
V šolskem letu 2012/13 našo šolo
obiskuje 476 učencev (lani 484). Na
matični šoli je 419 učencev (lani
422), na vseh treh podružnicah pa 57
učencev (lani 62). V primerjavi s
prejšnjimi leti je skupno število učen-
cev letos najmanjše, v  prihodnjih
letih pa bo število zopet postopoma
naraščalo.
Vpis predšolskih otrok v vrtec
Ciciban za šolsko leto 2012/2013 je
potekal v marcu 2012. Prejeli smo 77
vlog. Starostni pogoj za sprejem je iz-
polnjevalo 69 otrok. Pri oblikovanju
skupin smo upoštevali normative in
Pravilnik o vpisu otrok vrtec. Na pod-
lagi prostih mest smo lahko sprejeli
56 otrok. Starši 13-ih otrok so spre-
jem v vrtec zavrnili. Trenutno na ča-
kalni listi ni nobenega otroka, ki bi
izpolnjeval starostni pogoj za sprejem
v vrtec. Vseh otrok v vrtcu je 218, raz-
porejeni so v 12 skupin.
V letošnjem letu bomo nadaljevali s
pripravami na praznovanje 50. oble-
tnice šolske zgradbe. K sodelovanju
vabimo občane in občanke, ki ste obi-
skovali osnovno šolo v Šmartnem,
ter nekdanje učitelje in delavce šole,
da nam pošljete vaše spomine na os-
novnošolska leta, fotografije in druge
prispevke, ki se nanašajo na zgodovi-
no šole. Prispevke lahko pošljete po
navadni ali elektronski pošti na na-
slov OŠ Šmarno, Pungrt 9 ali na e-
naslov:os.smartno-litija@guest.arnes.si

Albert Pavli, ravnatelj

Skupno število učencev na matični šoli in podružnicah

Ivan Esenko je otroštvo preživel v
Litiji. Na bregovih reke Save se je že
kot otrok spoznaval z reko, predvsem
pa z živalmi v njeni bližini. Po osno-
vni šoli se je izobrazil za veterinarske-
ga tehnika. Pred desetletji je sodelo-
val na področju vzreje čebeljih matic
in selekcije, instrumentalnim oseme-
njevanjem čebeljih matic, pašni pro-
blematiki, uvajanju novih tehnologij
čebelarjenja ter zdravstvene zaščite
čebel. Po službovanju v Medexu se je
zaposlil na Veterinarski fakulteti v
Ljubljani. Od leta 2008 je zaposlen
pri založbi Oka. Je član Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slo -
ve nije. Dejaven je pri proučevanju ži-
valstva in njegovega pomena v vrtni
ekologiji, o čemer je napisal vrsto po-
ljudnih in strokovnih člankov in tudi
več knjig, ter imel več predavanj na to
temo. Ukvarja se z naravoslovno foto-
grafijo, predvsem s portretiranjem ži-
vali. Sodeloval je tudi pri snemanju
izobraževalno-dokumentarne oddaje
RTV Slovenija, Vrtne živali. V Knjiž -
nici Litija se bomo z Ivanom Esen -
kom srečali v torek, 6. novembra ob
19. uri. Takrat bo na ogled tudi raz-
stava njegovih fotografij iz narave,
predvsem čudovitih portretov živali. 

Aleksandra Mavretič

Simbioz@
Simbioz@  je vseslovenski prostovoljski
projekt, ki bo letos potekal že drugič in
tako ponovno povezal dve generaciji.

Namen projekta je preko medgene-
racijskega sodelovanja poskrbeti za
dvig računalniške pismenosti starej-
ših. V tednu od 15. do 19. oktobra
2012 bodo mladi na delavnicah, ki
bodo potekale v knjižnicah, šolah in
domovih za starejše po vsej Sloveniji
naučili starejših računalniških veščin. 
Zato prosimo vse prostovoljce, ki bi
želeli sodelovati v projektu, da se pri-
javijo v Knjižnici Litija, na informaci-
jah v drugem nadstropju ali po telefo-
nu 01 8980 580. Vabljeni pa tudi zna-
nja željni starejši, da spoznajo delo z
računalniki. 

Ob začetku bralne značke 
bo z nami Gabrijel Vrhovec
Na dan zlatih knjig, 17. septembra, se vsako leto začne branje za bralno značko.
Ta dan so izbrali, ker se je 17. septembra rodil in umrl pisatelj France Bevk. V
prejšnji sezoni je bila bralna značka zelo uspešna, naša akcija »bralna majčka«, ki
smo jo izpeljali s pomočjo sponzorjev, pa je razveselila prek 1600 otrok v obeh
občinah. Ilustrator nagajivih slik na majicah je  Gabrijel Vrhovec, vsestranski
umetnik, ki nas bo obiskal v oktobru. Srečanje z njim bo 9. oktobra ob 19. uri v
knjižnici Litija. Pridite, srečanje vam bo ostalo v lepem spominu. 

Ivan Esenko v
Knjižnici Litija

20. septembra smo se v Knjižnici
Šmartno srečali z ultramaratonko
Mijo Loc, njenimi sorodniki in prija-
telji. Mija je pripravila čudovit večer,
poln topline in izkušenj, ki jih je pri-
neslo življenje.  Predstavila je svojo
spremljevalno ekipo na ultramarato-
nu v Italiji, oba sinova s prijateljicami,
ki so jo bodrili in ji stali ob strani. Že
na začetku teka je pred maratonci
huda preizkušnja, saj morajo prema-
gati klanec. Ko je tekla med vsemi
temi maratonci, so ji po glavi rojile
misli, med drugim se je spraševala, kaj
počne med temi profesionalci, ki so
imeli na voljo najmodernejše priprav-
ke in napitke. Mija je imela s seboj
samo vodo in nekaj sladkorja in pi-
škotov. Tek se je pričel ob 15. uri, Mija
je v cilj pritekla ob pol treh ponoči.
Med udeleženimi Slovenci na ultra-
maratonu je dosegla 2. mesto. Pred

njo pa je velik izziv, ko bo psihično, fi-
zično in finančno pripravljena, se bo
udeležila drugega največjega ultrama-
ratona na svetu, Spartaklon v Grčiji,
ki je dolg 247 km. Največji na svetu
pa je v Dolini smrti, v ZDA. 
Obiskovalce je prevzel njen optimi-
zem in na koncu so deževale pohvale
in dobre kritike. Opisala je svoje ži-
vljenje in svojo pot, ki jo je pripeljala
do ukvarjanja s tekom. Galerija knjiž-
nice Šmartno je bila polna in obisko-
valci so domov odšli polni optimiz-
ma. Vsem pa je ob koncu predstavila
svoj moto: tek je duhovna pot, kjer na
koncu vsaka tekaška duša spozna, da
je njeno poslanstvo prinašanje svetlo-
be, topline in ljubezni, vsem ljudem,
ne samo sebi. Miji Loc želimo še veli-
ko podobnih tekaških uspehov in
nasvidenje na podobnem večeru! 

Aleksandra Mavretič

100 km del Passatore z Mijo Loc

Poletavci, poletni bralci
V torek, 25. septembra smo v Knjiž nici
Litija pripravili zaključno prireditev
projekta Poletavci. MKL je v lanskem
letu prvič izvedla ta projekt, sodelovalo
je 371 otrok, zato so se odločili, da letos
k projektu povabijo 4 knjižnice osred-
nje slovenske regije. Zloženke z navo-
dili za mlade bralce, od 7 do 12 leta, so
bile od sredine junija na voljo v vseh
enotah, tudi v šolskih in potujočih
knjiž nicah. Namen projekta je bil, da bi
otroci med počitnicami tudi brali, saj
počitnice so čas potovanj, raziskovanj,
pa tudi več časa je za sedenje pred raču-
nalniki. In prav to so želeli spremeniti:
čas pred računalniki naj bi zamenjali za
branje. Čeprav se je akcija začela sredi
junija, smo bili nad odzivom zadovolj-
ni. Mladi bralci so za projekt izvedeli iz
medijev in ob obisku splošne knjižnice,
nekateri pa v potujočih knjižnicah. 
Poletavci so brali pol ure na dan, tri-
deset dni, ki so jih izbrali sami. V po-
letnih mesecih je tako bralo kar 31
Poletavcev. Na zaključni prireditvi so
prejeli majice in potrdila, sponzorji pa
so prispevali več lepih nagrad: glavno
nagrado, bon za rolerje v vrednosti 50 €
in bon za 10 € je prispeval Hervis.
Mega liziko in 150 lizik, ter velik
pisan dežnik je prispevalo podjetje
Chupa Chups. Za knjižne, druge na-
grade, nakup majic, plakatov, balonov,

zloženk je poskrbela Knjižnica Litija.
Med sponzorje je potrebno prišteti še:
Grafiko 3000, Papirnico Goričane,
Konjeništvo Peterlin in NLB.  
Za boljše razpoloženje so poskrbeli
fantje najstniške skupine HIGH 5, ki
so predstavili svojo prvo lastno sklad-
bo Flowth, s katero so uspešno sode-
lovali na natečaju Radia Slovenija,
Misli z vodo. Ker so se uvrstili med 10
skupin, so skladbo tudi posneli in jo
predstavili v živo na koncertu, prejš-
njo soboto, v studiu 14, radia Slo -
venija. Avtor skladbe je Žiga Rappl.
Kot vodja projekta Poletavci v Knjiž -
nici Litija, bi se zahvalila vsem mla-
dim bralcem in seveda staršem, ki so
skozi vse poletje pridno spremljali
branje svojih otrok. Hvala knjižničar-
kam v potujočih knjižnicah in šol-
skim knjižničarkam. Hvala tudi sode-
lavcem v knjižnici, ki so pomagali zbi-
rati zloženke in ki so sodelovali na za-
ključni prireditvi. Vzdušje na zaklju-
čni prireditvi je bilo veselo in v ne-
strpnem pričakovanju žrebanja glavne
nagrade, zato smo prepričani, da se ob
podobnih projektih spet srečamo.
Največja nagrada za mlade bralce pa
je seveda branje, saj to kar nam nudi
knjiga, ne dobimo nikjer drugje. Zato,
kmalu nasvidenje!

Aleksandra Mavretič

Univerza za tretje ŽO obdobje že
vabi k vpisu nove člane. Univerza ima
sedež v knjižnici Litija, sodelovanje se
lepo nadaljuje tudi po ustanovitvi
lastnega društva. Tako bi vas radi po-
vabili na skupno predavanje, za člane
univerze in druge, ki ga pripravljamo
v sredo, 24. oktobra ob 16. uri v

Univerza za tretje življenjsko
obdobje v novem študijskem letu

Knjižnici Litija. Z nami bo doc. dr.
Nejc Jogan, ki bo pripravil predavanje
»Ambrozijo imamo tudi v Litiji!«,
sledil bo ogled na terenu. Iz opisa dr.
Jogana: »Ambrozija je ena redkih
rastlin, ki do nedavnega niti sloven-
skega imena ni imela, kaj šele, da bi
kdo vedel zanjo, danes pa doživlja
skorajda vsakodnevno medijsko po-
zornost. In s čim si je žvrklja, kakor
smo jo krstili po domače, to zaslužila?
V dveh desetletjih se je neopažena
razširila po vsej Sloveniji in danes
skoraj ni cestnega ali železniškega
odseka, ki ga v poznem poletju ne bi
obrobljali gosti sestoji te severnoame-
riške enoletnice. Cveti neugledno, da
je marsikdo niti ne opazi, a na svojo
prisotnost nas spomni z neverjetnimi
količinami cvetnega prahu, ki v zgod-
nji jeseni povzroča alergične reakcije
pri vse večjem številu ljudi. 
Predavanje bo pomagalo ponuditi
odgovore na vprašanja: kako jo pre-
poznati, kako se je rešiti in ali jo
imamo morda tudi na domačem
pragu.«

Foto: dr. Jogan
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17. septembra smo se učenci petih razredov OŠ Šmartno z razredničarkami in
učitelji ter učiteljicami plavanja, podali v poletno šolo v naravi. Koper, natančne-
je hotel v Žusterni, je za pet dni postal naš drugi dom. Idilika domačega ognjiš-
ča se je odmaknila in dala prostor drugačnemu življenju. Lahko rečemo, da je
bilo v teh dneh mnogo vsega: smeha in solzic, veselja in žalosti, utrujenosti, za-
bave in resnega dela. Zato smo tudi domov prinesli mnoga nova doživetja, spo-
znanja, znanja ... Veselili smo se doseženih delfinčkov  pa tudi na novo stkanih
prijateljskih vezi in nenazadnje, spoznali smo, da smo že malce odrasli, saj smo
brez staršev zdržali celih pet dni. Ko smo v ponedeljek ponovno sedli v šolske
klopi in obujali spomine na pretekle dni, smo bili enotnega mnenja, da nas bodo
nova doživetja še dolgo grela in jih bomo nosili v svojih srcih. 
Hvala vsem, staršem in učiteljem ter učiteljicam, ki ste nam omogočili bivanje v
šoli v naravi.

Učenci petih razredov OŠ Šmartno 

Poletna šola v naravi
Žusterna 2012

Javni sklad za kulturne dejavnosti,
območna izpostava Ivančna Gorica,
je v lanskem letu razpisal likovni na-
tečaj Obraz v množici. Na natečaju so
sodelovali tudi učenci OŠ Šmartno,
pod mentorstvom učiteljice Jožice
Žurga. 
V četrtek, 29. 9. 2012, je v galerijskih
prostorih stiškega samostana poteka-
la slavnostna podelitev priznanj in
nagrad. Zbrane povabljence sta nago-
vorila župan občine Ivančna Gorica,
Dušan Strnad in Aleš Kenda z
Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve. 
Strokovna žirija je izmed 473 prejetih
del izbrala 23 najbolj prepričljivih in
zanimivih umetnin, ki so se lepo
vklopila v tematiko kulture in umet-
nosti, ki jo pokriva JSKD, ter jih v
400 izvodih natisnili na vabila.
Med nagrajenimi ustvarjalci je bil
tudi Patrik Vozel, učenec petega ra-
zreda OŠ Šmartno, za kar mu iskreno
čestitamo.

Helena Muzga

Likovna nagrada

V težkem pričakovanju so jih na son-
čno petkovo dopoldne pričakali nji-
hovi vnučki in vnukinje. Stari starši
otrok so se odzvali v zelo velikem šte-
vilu ter z zadovoljstvom in nasmehom
opazovali nastop svojih vnučkov.
Otroci so nastopili s pesmicami, na
temo vodni promet, saj smo ravno v
tem času spoznavali to tematiko. 
Ob koncu, pa se je tudi skupina ded-
kov in babic v sodelovanju z vzgojite-
ljico Alenko, zahvalila strokovnemu
osebju za gostoljubje ter zapela pesem
»Tam, kjer sem doma«. Čisto na
koncu, pa so dedki in babice ob kora-

čnici Naša četica koraka, poiskali
svoje vnučke. Pozdravili so se z obje-
mom, saj se  nekaterimi že dalj časa
niso videli, ker so prišli od tako daleč.
Vse obiskovalce smo pogostili s pi-
škoti pekarne Piškotek ter s sokom in
čajem melise in bezga, ki so ga otroci
pripravili z pomočjo vzgojiteljic. V
spomin na srečanje so otroci pripravi-
li odtis svoje dlani s fotografijo. 
Zadovoljni in srečnih obrazov so se
otroci in stari starši še malo poigrali
na igrišču, poklepetali, nato pa odšli
domov v upanju, da se drugo leto
spet srečamo. 

Marinka Kastelic

Srečanje babic in dedkov 
v vrtcu Ciciban
Kot vsako leto, smo tudi letos v mesecu juniju v vrtcu Ciciban organizirali srečanje
babic in dedkov. 

Starše predšolskih otrok, ki ne obiskujejo vrtca obveščamo, 
da bomo v mesecu oktobru pričeli z izvajanjem

CICIBANOVIH IGRALNIH URIC
Namenjene so otrokom, ki ne obiskujejo vrtca in so stari več kot tri leta. Otroci bodo plesali,

telovadili, likovno ustvarjali, se igrali ter spoznavali rajalne in didaktične igrače.
Na igralnih uricah se bomo srečevali vsako drugo sredo, 

od meseca oktobra do meseca maja.
Dejavnosti bodo potekale od 16.30 do 17.30 ure v prostorih vrtca Cicicban.

Grad Bogenšperk
Sreda, 31. oktober 2012, 

od 16. ure dalje.
informacije: www.bogensperk.si

V Srcu Slovenije lahko kolesarji izbi-
rajo med 32 novimi kolesarskimi
potmi, ki jih je v kolesarskem vodiču z
naslovom »S kolesi po Srcu Slove nije«
izdal Center za razvoj Litija. Na voljo
je tudi natančen zemljevid z vrisanimi
kolesarskimi potmi in znamenitost-
mi, ki jih je na poti vredno obiskati. 
Poti različnih težavnostnih stopenj
potekajo na območju med Kamni -
škimi Alpami in dolenjskim gričev-
jem ter povezujejo občine območja
Srce Slovenije. Na voljo je 1.448 kilo-
metrov skupne dolžine poti za kar 91
ur kolesarjenja. Poti sicer niso ozna-

1.448 km poti v novem kolesarskem
vodiču po Srcu Slovenije

Ekipo je sestavljalo 8 plezalcev. Pri -
prave smo izkoristili za manjšo spro-
stitev po prvih napornih treningih
moči, ogledali pa smo si tudi tekmo za
svetovni pokal v Imstu. Na stanitev
smo si izbrali v  samem centru Imsta,
ki leži približno 60 km zahodno od
Innsbrucka. Ta zelo urejen kraj je tudi
tradicionalni prireditelj tekem za sve-
tovni pokal in evropski mladinski po -
kal in se lahko pohvali z največjim zu-
nanjim plezalnim objektom v Evropi.
Prvi dan po nastanitvi smo obiskali
plezališče pri kraju Nassareith, ki leži
na severu blizu nemške meje pod naj-
višjo nemško goro Zugspitze. Plezali
smo v zelo previsnem sektorju Gö -
tter wandl. Ker smo bili vsi še malo
utrujeni od zelo dolge vožnje, nismo
preplezali svojih najtežjih smeri, smo
pa spoznali zanimivo plezališče, kjer je
na zelo majhnem prostoru veliko tež-
kih smeri. Zvečer smo si ogledali pol-
finale svetovnega pokala.
Drugi dan smo plezali v dolini Ötztal.
Najprej smo si ogledali modern špor-

tni objekt Arena 47, kjer se zbirajo vsi
ljubitelji adrenalinskih športov. Gre za
objekt, ki ga v Sloveniji najbrž ne
bomo nikoli dočakali. Nato smo se
odpeljali po cesti proti znanemu smu-
čarskemu središču Sölden. Odločili
smo se za plezanje v plezališču Nie -
derthai, ki leži blizu istoimenske sli-
kovite gorske vasice. Za večino je bilo
plezanje v kamnini gnajs nova izku-
šnja, saj smo v Sloveniji navajeni pred-
vsem plezanja v apnencu. Preži veli
smo lep dan, preplezali nekaj smeri, in
si v lepem vremenu tudi na hitro ogle-
dali slikovito okolico. Zve čer smo sti-
skali pesti na finalu svetovnega pokala,
kjer je Mina Markovič dosegla 2.
mesto.
Tudi zadnji dan smo se odpravili v do-
lino Ötztal, kjer smo si izbrali lažje
plezališče ötz, ki leži v istoimenskem
kraju na začetku doline. Uživali smo v
plezanju lažjih smeri. Popoldan smo
se odpravili na dolgo pot prosti
Sloveniji.

Jernej Peterlin 

DRUŠTVO »PROSTI ČAS« ŠMARTNO, PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Plezanje na Tirolskem
Med 10. in 12. avgustom smo se plezalci Društva Prosti čas Šmartno odpravili na
tridnevne priprave na avstrijsko tirolsko, kjer smo si pogledali tudi tekmo za
svetovni pokal. 

čene na terenu, zato pa so, skupaj s
turističnimi znamenitostmi ob poti,
podrobno opisane v novem kolesar-
skem vodiču priročnega formata na
76-ih straneh. Vodič po treking, dru-
žinskih, cestnih in gorskih kolesar-
skih poteh ponuja tudi preko 100 na-
migov za oglede naravnih lepot in
drugih zanimivosti. 
Preko kolesarskih poti so iz Srca
Slovenije mogoče tudi povezave na
kolesarske poti Dolenjske in proti
Ljubljani. V naslednjem letu bo
Center za razvoj Litija organiziral
izlet po kolesarski poti od izvira
Kamniške Bistrice do izvira Krke.
Kolesarski vodič lahko brezplačno
dobite na Centru za razvoj Litija, na
voljo pa je tudi na spletni strani
www.razvoj.si. Njegova izdaja je bila
podprta s strani Evropske unije preko
projekta CYCLO, ki spodbuja upo-
rabo kolesa kot prevoznega sredstva v
vsakodnevnem prometu. 

Ana Savšek
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Bogato planinsko poletje PLANINCI  VABIJO!
13.10. Kriška gora Planinska sekcija DU
13.10. Po dolini Kolpe Savska sekcija 
13.10. Donačka gora družinski izlet 
20.10. Žingarica Planinska sekcija DU
27.10. Ne vemo kam Planinska sekcija DU
3.11. Kostel Planinska sekcija DU 
3.11. Selo v Prekmurju Savska sekcija 

Za planince je poletje najlepši letni
čas. Dnevi so dolgi, tudi najvišji vrho-
vi (vsaj pri nas v Sloveniji) izgubijo
snežno odejo, odprte so vse koče in
prehodne vse poti. Vrhove v visoko-
gorju, ki so dolge mesece samevali,
začnejo oblegati trume planincev.
Poletje je kratko in ga je potrebno
dobro izkoristiti. Tudi litijski planinci
smo ga. Vse sekcije so bile zelo deja-
vne, o čemer priča že kratek povzetek
opravljenih tur v visokogorju. 
Poletni program planinske sekcije
DU, ki letos praznuje 20 letnico usta-
novitve, je predvideval številne izlete
v visokogorje. Program so ne le reali-
zirali, mapak so ga še presegli. Tako
so bili na Veliki Zelenici v Kamniško
Savinjskih Alpah, na Bistriški Špici v
Karavankah, pa na Slavniku in
Snežniku. V Julijskih Alpah so se čez
Komarčo povzpeli na Komno, bili so
na Prisojniku, Ratitovcu in  vrhovih
okoli Soriške planine. Poseben pod-
vig pa je bil vzpon kar 44 članov sek-
cije na Ankogel v Visokih Turah. 

Vrhunec sezone je bil vzpon na 3252 m visoki Ankogel.

Pravi planinski užitek je hoja po razgledni poti skozi Bornove tunele. 

Tudi Savska sekcija je letos obhajala
20 letnico delovanja. Jubilej so prosla-
vili tudi z lepimi izleti. Poleti so bili
na Veliki Planini, se v dvodnevnem
pohodu čez Vodotočnik povzpeli na
Lučkega Dedca in Ojstrico, osvojili
so Begunjščico in se po poti iz
Prevale na Ljubelj sprehodili skozi
znamenite Bornove tunele. 
V juliju je Planinsko društvo Litija
organiziralo kar štiri planinske tabo-
re. Najprej je v Kalu Koritnici potekal

Mednarodni planinski tabor, ki se ga
je udeležilo 25 mladih planincev iz
Slovenije, Romunije, Češke, Turčije
in Malte. Tabor je vodila Tina Trdin

Udeleženci študentskega tabora na Svinjaku

Udeleženci meddruštvenega izleta pred Zasavsko kočo na Prehodavcih.

iz Litije. Nato je na isti lokaciji bil 32.
mladinski planinski tabor, ki se ga je
udeležilo 20 mladih planicev, za kate-
re je skrbelo 9 organizatorjev. Sledil je

Litijski planinci na Zajamnikih

9 družinski tabor s 54 udeleženci in
10 členi vodstva. Oba tabora je vodil
Janez Medved iz Litije. Mesec dni
bivanja pod šotori pa je zaključil 3.
študentski tabor, ki se ga je udeležilo
10 mladih planincev pod vodstvom
Jana Lajovica. 
Litijski planinci smo sodelovali tudi v
akcijah, ki se sta jih organizirala
Planinska zveza Slovenije in MDO
Zasavskih planincev. Tako smo se
udeležili srečanja slovenskih planin-
cev Kranjski gori in dvodnevnega
meddruštvenega izleta Zasavskega
MDO na Prehodavce. Sodelovali pa
smo tudi na naravovarstvenih izletih
Zasavskega MDO po poti kumskega
brezokca in po Kozjanskem narod-
nem parku. 
Sekcija Litija ob planinskih taborih
organizira tudi družinske izlete in iz-
lete za odrasle. Družine so poleti bile
na Kriški gori in Poreznu, odrasli pa
na Poldanovcu, na robu Trnovskega
gozda in na Zajamnikih, ki so po
mnenju mnogih najlepša slovenska
planina. 

Borut Vukovič 

akvarel – Pogled z Žingarice Pavel Smolej 

Tekma se je odvijala v soboto, 29. 09.
2012, pred več kot 400 gledalci, okoli
50 je bilo Korkarjev in pa ostalih na-
vijačev ekipe iz Šmartnega. Priča -
kovala se je trda in napeta tekma, kar
gledalci pričakujejo od derbija. V
prvem delu so bili domači boljši na-
sprotnik ter polčas dobili z 13:11.
Razpoložen je bil domači vratar
Bratanovič, ki je skupaj na tekmi
zbral 14 obramb in povratnik, ki je
prestopil iz Krškega prvoligaša,
Gregor Klepej. Pri Šmarčanih je bil
razpoložen kapetan Aleš Šmejc (sku-
paj 12 zadetkov na tekmi) in Jure
Podkrajšek, dobro je branil Primož
Cenkar. V drugem delu podobna
slika, napeto je bilo prav do konca, ko
je tekma doživela vrhunec. Domačini
so imeli 20 sekund pred koncem pri-
ložnost v napadu povišati vodstvo na
dva zadetka, vendar so akcijo z igral-
cem več izvedli slabo, žoga je prišla v
roke Marka Simončiča, ki je poiskal
Petra Bahovca nad katerim se je storil
prekršek za 9m. Ekipa RD Herz
Šmartno je imela tri sekunde pred
koncem le še priložnost za hiter strel,
ki ga je izkoristil Marko Simončič ter
dobesedno ob zvoku sirene poravnal
izid na 25:25, kar je bil glede na vse
pošten rezultat.
Poleg ligaškega dela sta se v septem-
bru odigrali dve pokalni tekmi, obe v
domači Dvorani Pungrt. V 1/32 fina-
la so bili Šmarčani močnejši od B li-
gaša Cerkelj, v 1/16 finala pa so prvo-
ligaši Izolani »odnesli« celo kožo šele
po podaljšku.
V sredo, 05. 9. 2012, se je igrala prva
uradna tekma v sezoni, 1/32 finala
pokala Slovenije. RD Herz Šmartno
je prišlo do prve zmage, končni rezul-
tat je bil 30:25. Na tekmi je bil razpo-
ložen vratar Primož Cenkar, ki je
zbral 19 obramb, strelsko pa je bil
razpoložen Marko Simončič z 12 za-
detki. Po zmagi je žreb namenil ekipi
prvoligaša RD Istrabenz plini Izola.
Tekma se je odigrala 14 dni kasneje.
Šmarčani so začeli tekmo zelo dobro,
ter vodili celoten prvi polčas, ter ga
dobili 17:15. V drugem delu so bili
boljši Izolani, vendar je bila tekma še
vedno zelo izenačena. V zadnjih se-
kundah rednega dela je Aleš Šmejc

Začelo se je državno 
prvenstvo v rokometu
V septembru se je začela že enaindvajseta sezona v samostojni Sloveniji. Šmarska
ekipa RD Herz Šmartno začenja nastope v 1.B državni rokometni ligi, s porazom proti
RD Istrabenz plini Izola, pa je že končala tekmovanje v pokalu Slovenije. Že v prvem
krog B lige se je v dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku odvijal pravi derbi, saj sta se
RK Dol TKI Hrastnik in RD Herz Šmartno razšla brez zmagovalca.

izkoristil priložnost za izenačenje
(30:30), gostje so zapravili zadnji
napad in sledil je podaljšek. V podalj-
šku več sreče za goste, ki so izkoristili
nekaj napak domačih. Zmaga in na-
predovanje je odšlo na obalo, končni
rezultat je bil 32:37. Najboljša strelca
tekme sta bila Aleš Šmejc pri doma-
čih z 12 zadetki in Peter Božič pri
gostih s 13 zadetki. Moramo pouda-
riti, da je na tekmi manjkal novopeče-
ni očka Marko Simončič, kateremu
se je tri dni prej rodila hčerka
Anamarija, ter je tako imel že prve
očetovske obveznosti. Čestitamo!
V novo sezono so že štartale tudi ne-
katere mlajše selekcije. V soboto, dne
15.09.2012, so bili nasprotniki naših
selekcij ekipe iz Dola pri Hrastniku.
Vse naše selekcije so zmagale, starejši
dečki A in B ter kadeti so tako vkni-
žile prve zmage. Teden kasneje so sta-
rejši dečki B in kadeti gostovali pri
RK Krško in obe tekmi zgubili. V
mesecu oktobru bodo na parket sto-
pili še mlajši dečki A in B ter mladin-
ci. Oktober bo kot je v navadi eden
najbolj tekmovalno obarvanih me-
secv v sezoni.
S treningi so začeli tudi najmlajši na
OŠ Šmartno in OŠ Gradec. Pogon
mini rokometa je v septembru doživel
nekaj sprememb. Pod vodstvom vodje
mlajših selekcij Toneta Justina trenira
mini rokomet pet trenerjev oz. men-
torjev. V OŠ Šmartno najmlajše še
vedno zelo uspešno vodi Marjan
Cenkar, ki ima v eni skupini okoli
dvajset otrok. Tekmovalni del mini
rokometa, ki ga sestavljata predvsem
tretji in četrti razred, pa vodita
Harald Lepold (nam dobro znani
Hari) ter bivša reprezentantka in
Krimovka, Tanja Oder. Tanja je velika
pridobitev v Šmartnem, saj je bila v
aktivni karieri ena najbolj znanih ro-
kometašic v Sloveniji. Ta skupina
šteje okoli 30 otrok, fantje pa bodo
igrali na turnirjih mini rokometa v
Zasavju in Posavju. V OŠ Gradec se
trenira 2-krat tedensko pod vod-
stvom Aljaža Sadarja in Tonita
Pipana. Skupina se iz tedna v teden
veča, ko se fantje prijavljajo na intere-
sne dejavnosti.
Tudi v novi sezoni pričakujemo zani-
mive in razburljive tekme ter veliko
glasnega navijanja s strani navijaške
skupine Krokraji. V imenu društva
vas vabim, da si ogledate vse tekme
1.B lige v domači Dvorani Pungrt ter
tudi kakšno v gosteh. Seveda vas va-
bimo tudi na tekme mlajših selekcij,
ki jih bo v novi sezoni na pretek, prav
tako pa so lahko zelo razburljive in
zelo zanimive.

RD Herz Šmartno

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

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
- 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. oktobra 2012
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.


