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ŽUPANOV KOTIČEK

Le kaj bi porekli
Tabula in Afra
Naj bo vreme lepo ali slabo, življenje
v Šmartnem teče dalje. Boljši izobra-
ževalni pogoji ne vplivajo na to, da bi
se v mestu Gogi kaj bistvenega spre-
menilo od takrat, ko je Slavko Grum
opisoval dogajanje v naši vasi.
Spoštovani krajanke in krajani, kdor
knjige Dogodek v mestu Gogi še ni
prebral, naj se mu ne mudi, ker je tre-
nutno stanje prav takšno kot pred
osemdesetimi leti, le akterji so drugi.
Pa srečno!

Vaš župan
Milan Izlakar

Na vrhu Triglava je zapelo kar 14 harmonik ter kitara in bariton. Obiskovalci so
bili navdušeni in ganjeni. Idejo za projekt »S harmoniko na Triglav« je dobil
Simon Bučar, predsednik Glasbenega društva Bučar. Člani in članice omenje-
nega društva so se iz Pokljuke odpravili preko Vodnikove koče in Planike na
Triglav. Prenočili so na Kredarici in nato naslednji dan odšli nazaj v dolino. Celo
pot so jih spremljali in varovali izkušeni vodiči. Doživetje je bilo po mnenju
mnogih naravnost čudovito, tako da Simon Bučar že razmišlja o tradicionalno-
sti dogodka. 

Glasbeno društvo Bučar

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega 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:

H

V Veliki Štangi pri spomeniku NOB v petek, 25. oktober 2013, ob 11. uri,
v Veliki Kostrevnici pri spominski plošči NOB v petek, 25. oktober 2013, ob 10. uri,

na Primskovem pri grobišču NOB v petek, 25. oktober 2013, ob 11.uri,
v Šmartnem pri spomeniku NOB v sredo, 31. oktobra 2013, ob 15. uri,

v Litiji pri spomeniku NOB v sredo, 31. oktobra 2013, ob 16. uri.

Vse občane vabimo, da se žalnih slovesnosti udeležite v čim večjem številu in s svojo prisotnostjo počastite spomin na mrtve.

ZB za vrednote NOB in Občina Šmartno pri Litiji

Dogodek Datum Ura Lokacija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECUOKTOBRU 2013KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU OKTOBRU 2013

GLASBENI IZLET NEKOLIKO DRUGAČE

S harmonikami na Triglav
Zadnji dan avgusta je bil Triglav v znamenju diatonične harmonike. Harmonikarji in harmo-
nikarice Orkestra harmonikarjev Bučar so se pod vodstvom njihovega mentorja Simona
Bučarja odpravili na našo najvišjo goro.

Nepozabni trenutki na vrhu Triglava tako za obiskovalce kot glasbenike

Natančnejši ogled zvonikov je pokazal, da je prav tako dotrajana in preluknjana
pločevina na slemenih zvonika, na več mestih je odpadal tudi skril, s katerim sta
zvonika pokrita. Župnija je v lanskem letu ustanovila Odbor za obnovo zvonikov,
ki je začel s pripravami na obnovo obeh 58-metrskih zvonikov. Po posvetovanjih s
strokovnjaki smo se odločili, da bosta tudi v prihodnje pokrita s skrilom. Obnovo
smo letos julija zaupali podjetju Jan Janez Omahen s.p. iz Grosupljega, ki je k so-
delovanju povabilo Antona Bučarja s.p.. Predračunska vrednost obnove je nekaj
več kot 171.000,00 EUR.Predračun je zelo visok, zato sedaj intenzivno zbiramo
sredstva oz. iščemo sponzorje in dobrotnike. Vabimo posameznike in organiza-
cije iz širše okolice Šmartna, ki vam je pri srcu šmarska cerkev, da po svoji preso-
ji podprete obnovo njenih  zvonikov. Svoj dar lahko nakažete na poslovni račun
župnije Šmartno pri Litiji (Usnjarska c. 6, 1275 Šmartno pri Litiji) pri NLB:
0202 3025 9527 388, s pripisom »zvoniki« ali dar prinesete osebno v župnišče.
Župljani z župnikom Janezom Kvaternikom bomo veseli vsakega Vašega daru.

Jože Poglajen, član odbora

Obnova šmarskih zvonikov
Na šmarski župnijski cerkvi sv. Martina poteka obnova zvonikov. Pogled s tal te potrebe ni
zaznal, vendar so prva znamenja, da se “zgoraj” nekaj dogaja bili odpadli kovinski deli  z
zvonika, natančneje s tri-metrskega železnega križa na njegovem vrhu.

Mladinsko delo po Evropi, tribuna z gosti iz 6 držav ČETRTEK 10.10. 16.00 Mladinski center Litija

Tekaški četrtek ČETRTEK 10.10. 16.00 Mladinski center Litija

Ura pravljic ČETRTEK 10.10. 18.00 Knjižnica Šmartno

Otroška matineja: SILNO VLJUDNA PREDSTAVA SOBOTA 12.10 10.00 Kulturni center Litija

Andreja Zupančič

Voden izlet po gozdni učni poti Svibno TOREK 15.10. 16.00 Zbor Mladinski center Litija

Potopis: Tasmanija, predava Štefan Rehar TOREK 15.10. 19.00 Knjižnica Litija

Kuharska delavnica SREDA 16.10. 18.00 Mladinski center Litija

presne prehrane ob svetovnem dnevu hrane

Tekaški četrtek ČETRTEK 17.10. 16.00 Mladinski center Litija

Razstava: Umetnik o svojem kraju, ČETRTEK 17.10. 19.00 Knjižnica Šmartno

ob rojstnem dnevu akad. slikarja Jožeta Megliča, posvečeno 10. letnici Občine Šmartno

Ura pravljic TOREK 22.10. 18.00 Knjižnica Litija

Stojnica vse zastonj ob tretjem letu delovanja stojnice SOBOTA 19.10. 8.00 – 11.00 pri Šp. dvorani Litija

7. ART FILM FEST SOBOTA 19.10. 18.00 Kulturni center Litija

Območno srečanje ustvarjalcev kratkega video filma

PRIBLIŽEVANJA: dr. Peter Čeferin TOREK 22.10. 19.00 Kulturni center Litija

U3: aromaterapija SREDA 23.10. 17.00 Knjižnica Šmartno

Ura pravljic ČETRTEK 24.10. 16.00 Knjižnica Gabrovka

Ura pravljic ČETRTEK 24.10. 18.00 Knjižnica Šmartno

Otroška matineja: DEŽEVNIK MAKSI - Gledališče Lučka SOBOTA 26.10. 10.00 Kulturni center Litija

Predavanje: Permakultura, predava Bojca Januš TOREK 29.10. 19.00 Knjižnica Litija

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

GRAD BOGENŠPERK

SLAVA VOJVODINE
KRANJSKE

Marsikaj smo že prebrali v različnih knjigah, nikoli pa
nismo niti videli niti nismo brali o taki deželi, o

kakršni nam končno govori slovenski prevod Slave
vojvodine Kranjske. Prepričani smo, da bomo komaj še

kje našli kaj podobnega in tako čudovitega.

Predstavitev prevoda:
prof. dr. Božidar Debenjak, prevajalec

Primož Debenjak, prevajalec
Tomaž Čeč, urednik in vodja projekta

Stanka Golob, strokovnjakinja za antikvarno gradivo

VABILO
Premilostna, milostna,

ukazujoča in prespoštovana gnada!

Ponižno se Vam priporočamo in Vas,
ob izidu prevoda 4. dela Slave vojvodine Kranjske,

vabimo na njeno slovesno predstavitev in
predajo izvoda št. 1 Javnemu zavodu Bogenšperk

v sredo, 9. oktobra 2013, ob 18. uri,
na grad Bogenšperk.

Čeprav življenje
ga vrtinči
pobesnelo,

je čas porabil
prav – čeprav
nič drugega
ne bi ustvaril

kakor pričujoče
delo.

V spomin na počastitev 320. obletnice smrti
Janeza Vajkarda Valvasorja in

10. obletnice ustanovitve občine Šmartno pri Litiji.

Javni zavod Bogenšperk,
01 8987 867

info@bogensperk.si
www.bogensperk.si

Občina
Šmartno pri Litiji

Zavod
Dežela Kranjska
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Zaradi stalnih sprememb imetnikov
pogodb in plačnikov, naprošamo občane,

ki imajo neurejene evidence
(nimajo pogodbe o najemu groba, plačujejo

grobarino čepravniso najemniki,
so zamenjali stalno prebivališče, plačujejo

grobarino za ljudi, ki so pokojni),
da vse spremembe javijo na
Občino Šmartno pri Litiji,

Tomazinova ulica 2,
1275 Šmartno pri Litiji

ali na tel: 01/896 27 77 (Aleš Krže).

Najemnike prostora za grob,
ki najemnine ne plačujejo ali uporabnike
prostora za grob, ki nimajo niti pogodbe
naprošamo, da zadeve čim prej uredijo,
saj bomo v nasprotnem primeru prostor
za grob ponudili drugemu uporabniku.

Občina
Šmartno pri Litiji

ureja evidenco
najemnikov in plačnikov

najemnin grobov.

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS,
pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva
v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel; Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije,
Kidričeva c. 1, 1270 Litija   Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Sedež: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Naklada: 1700 izvodov - Oktober 2013

Pobuda za spremembo
namembnosti

osnovne namenske rabe
zemljišča

Občina Šmartno pri Litiji

Občinski svet občine Šmartno pri Litiji je
na 19. redni seji občinskega sveta dne 19. 9.
2013 sprejel obliko obrazca »Pobuda za
spremembo namembnosti osnovne namen-
ske rabe zemljišča.«.

Hkrati je sprejel tudi sklep, da se pobude za
spremembo namembnosti namenske rabe
zbirajo od 1.10.2013 do 31.1.2014.

Namen obrazca je, da se izvede lažja, hitrejša
in temeljitejša obravnava dospelih pobud za
spremembo namembnosti. Zakon o pro-
storskem načrtovanju sedaj nalaga občinam,
da pred pričetkom sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta občina
obravnava vse pobude za spremembo na-
membnosti in jih vrednoti ali izpolnjujejo
cilje prostorskega razvoja in ali se nahajajo v
kakšnem varstvenem režimu.

Zato obveščamo lastnike zemljišč na ob-
močju občine Šmartno pri Litiji, da podajo
pripombe na pripravljenem obrazcu z vsemi
prilogami v roku, ki ga je sprejel občinski
svet.

Obrazec je dostopen na spletni strani obči-
ne Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si
oziroma ga je moč dvigniti pri občinski
upravi občine Šmartno pri Litiji.

Občina Šmartno pri Litiji

Zadnji dan srečanja so si obiskovalci v dopoldanskem času ogledali grad
Bogenšperk. Srečanje državljanov se je zaključilo na Družinskem dnevu v
Športno-rekreacijskem centru Reka. Gostje so se pomerili v prijateljskih igrah
ter se še zadnjič posladkali z doma pripravljenim pecivom, ki so ga za to prilož-
nost napekle članice društva LAZ. S skupnimi močmi občine ter 4-ih društev,
ki so pri projektu sodelovali, se je občina Šmartno pri Litiji izkazala kot dober
gostitelj. V novem programskem obdobju programa Evropa za državljane bodo
tudi nove priložnosti za pridobivanje evropskih sredstev in s tem več obiskov iz
tujine. Ponudbo občine kot celote zato velja nadgraditi, kar se tiče turistične po-
nudbe vključno z ponudbo ležišč.

Katarina Možina

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Srečanje državljanov v Šmartnem
Med 13-im in 15-im septembrom so občani Šmartna pri Litiji gostili občane Brezničkega
Huma iz Hrvaške, ki smo jih spoznali med lanskim srečanjem na Hrvaškem. Kot že lani, je
tudi letos občina tokrat kot partner pri projektu pridobila sredstva iz programa Evropa za
državljane, ki spodbuja tovrstna srečanja in s tem povezovanja državljanov EU. Program
omogoča tudi druge oblike povezovanja, spodbuja aktivno državljanstvo in stremi k vseev-
ropskemu povezovanju. Tema letošnjega projekta Soundtex je bila glasba, ki je tako rekoč
univerzalen jezik ljudi.

58 hrvaških udeležencev se je skupaj z njihovim županom Zoranom
Hegedićem v petek 13-ga zvečer pripeljalo v gostilno Pustov mlin v Reko, kjer
so jih pričakali lanskoletni udeleženci srečanja na Hrvaškem. Člani društev Laz,
Štuc, Šmarski Tamburaši, ŠD dolina, nekaj predstavnikov občine ter župan
Milan Izlakar so za začetek goste pozdravili ter jih povabili k večerji, kateri je
sledil družaben večer, prepleten s petjem in zvoki harmonike.

Sobotno jutro se je pričelo z okroglo mizo ter delavnico na temo kulturne dedi-
ščine in vloge glasbe v Kulturnem domu Šmartno. Gostje ter gostitelji so pred-
stavili svoje delovanje, razpravljali o izboljšavah ter zaključili s praktičnim glas-
benim prikazom ohranjanja kulturne dediščine. Za kulturna društva je bila to
med drugim tudi priložnost za razmislek o nadaljnjem sodelovanju s pomočjo
projektov, ki jih financira Evropska komisija. Sledil je krajši ogled občine
Šmartno pri Litiji z namenom, da se obiskovalcem predstavi celostna turistična
ponudba. Sledilo je kosilo na  Eko kmetiji Pr Kokolj, ogled dobre prakse na do-
mačiji pr Vovk ter obisk Zadražnikove zidanice.

Pozno popoldne so se v KD Šmartno pričele priprave na večerni koncert
Tamburaškega orkestra Šmartno, Limene glazbe Sv. Martina in Ženskega pev-
skega zbora LAZ. Hrvaški gostje so pri vhodu pripravili stojnice in obiskoval-
cem predstavili svojo ponudbo. Državljani hrvaške občine, ki šteje le nekaj več
kot 1500 prebivalcev, so to priložnost izkoristili, da svojo ponudbo predstavijo
tudi tistim, ki se lanskega srečanja v Brezničkem Humu niso udeležili. Na odru
so se namestili tamburaši, kar 34 članov pihalne godbe pa se je zaradi velikega
števila nastopajočih namestilo pod odrom. Dvorana je bila hitro polna, po
uvodnem nagovoru pa sta župana in predstavnika obeh orkestrov podpisala li-
stini o prijateljstvu in nadaljnjem sodelovanju. Sledil je bogat glasbeni program,
ki sta ga izmenično igrala orkestra, proti koncu pa so zapele še pevke iz Ženske-
ga pevskega zbora LAZ. Po uradnem zaključku prireditve je sledila pogostitev
gostov ter nadaljnje navezovanje stikov za podobne priložnosti v prihodnje.

Navdušili z domačimi dobrotami
Lokalni ponudniki iz območja Srca Slovenije so se od 12. do 14. septembra predstavili v
Mercator centru Šiška v Ljubljani. Ljubljančani so bili navdušeni nad lesenimi izdelki domače
umetnostne obrti, pecivom, ekološko moko, zelišči in ponudbo suhega sadja in sokov iz Srca
Slovenije. V treh dneh se je na desetih stojnicah predstavilo 14 ponudnikov iz Srca Slovenije,
tudi iz šmarske občine. 

Šmartno pri Litiji je zastopalo
Zeliščarsko posestvo Preščan s čaji,
obiskovalci pa so se lahko preizkusili
tudi pri polstenju, ki je bilo organizi-
rano na stojnice Kmetije Na jasi. Iz
Ivančne Gorice je bilo prisotno Če-
belarstvo Ceglar, ki so dobitniki zlate
medalje za gozdni med na medna-
rodnem kmetijsko - živilskem sejmu
AGRA 2013. Predstavil se je tudi
Pustolovski park Geoss, ki slovi po
najdaljšemu spustu po jekleni žici v
Sloveniji med drevesnimi krošnjami,
Oglarska dežela iz občine Litija in
Razvojni center Srca Slovenije z na-
migi za aktivne izletnike po podeže-
lju. Obiskovalcem bo na voljo nov ko-
lesarski vodič S kolesi po Srcu
Slovenije z 32 kolesarskimi potmi v
zelenem zaledju prestolnice.
Iz Ivančne Gorice so je predstavila
Kmetija Erjavec, pa tudi rokodelci

Danijela Pirman, Vera Menard in
Franc Perko. Na stojnici Vrta zdravil-
nih rastlin, ki se nahaja v Osredkah
pri Dolu pri Ljubljani, so obiskovalci
poleg zdravilnih čajev, mazil in siru-
pov prejeli tudi koristne nasvete o ze-
liščih. Različne vrste ekološke moke
in kosmičev so polnile stojnico zadru-
ge Jarina. Unikatne lesene izdelke sta
ponujala Hinko Celestina (Dole pri
Litiji) ter Nada Košir (Sodražica).
Ponudbo gob je dopolnil Ambrož
Korenjak  iz Kranja, manjkalo pa ni
niti pekovsko pecivo Karoline
Smerkolj iz Lukovice. Pletenje izdel-
kov iz slame so prikazale članice dru-
štva Fran Maselj Podlimbarski iz
Krašnje, dogajanje pa je popestril
ljudski godec FS Vidovo Gašper Čer-
nivec iz Šentvida pri Stični. 

Ana Savšek
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO

Gasilska sobota v Šmartnem
Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja tema je gasilnik. Gasilci po Sloveniji bomo po-
udarjali pomembnost gašenja začetnih požarov v gospodinjstvu in priporočali namestitve
gasilnikov v vaša osebna vozila. Člani PGD Šmartno želimo krajanom predstaviti različne
tipe gasilnikov in kako se le ti uporabljajo v praksi. 

V soboto, 19. oktobra  vas zato vabi-
mo na ''Gasilsko soboto''. Program se
začne ob 14. uri pred gasilskim
domom. Začeli bom z najmlajšimi.
Gasilska mladina PGD Šmartno bo
obiskovalcem prikazala veščine in
znanja, ki so jih osvojili v naših vrstah.
Zbijali bomo tarče, vezali vozle, … K
predstavitvi dela gasilske mladine še
posebej vabimo mlade krajane – pro-
stovoljce in njihove starše, ki bi se
nam morebiti radi pridružili. V svoje
vrste vabimo mladino od 6. leta staro-
sti dalje. Pri nas se bodo otroci naučili
timskega dela in osvojili znanje iz po-
žarne preventive. Z gasilsko mladino
se udejstvujemo različnih tekmovanj,
kot so: tekmovanje v gasilskih špor-
tnih disciplinah, gasilski kviz in gasil-
ska orientacija, poleti taborimo v na-
ravi in sodelujemo na različnih dejav-
nostih. Včasih imamo piknik, kdaj
gremo tudi na izlet, izdelujemo vo-
ščilnice in v gasilskem domu pričaka-
mo Dedka Mraza, imamo tudi tradi-
cionalno novoletno zabavo za gasil-
sko mladino. V glavnem pa mentorji
skrbijo, da so srečanja in učne ure za-
nimive. V kolikor se nam v soboto,
19.  oktobra, ne morete pridružiti,
lahko pokličete na telefonski številki
041 891 136 (Matevž) ali 041 877
343 (Domen), da se dogovorimo za
ogled društva in individualno pred-
stavitev dejavnosti. Tudi starejšim

kandidatom ne odrečemo članstva.
Pomembno je pogumno srce, zani-
manje za gasilsko delo, društveno de-
javnost in seveda pripravljenost na
prostovoljno delo. Ob 15. uri, po mla-
dinskih dejavnostih, vabimo na pred-
stavitev gasilnikov in praktični prikaz
rokovanja z njimi. Vsi obiskovalci se
bodo lahko pod vodstvom inštruktor-
jev preizkusili v gašenju manjših – za-
četnih požarov. Če vas zanima karkoli
v zvezi z gasilniki, ki ne bi smeli
manjkati v vaših gospodinjstvih ali
vozilih, se nam morate pridružiti.
Poleg predstavitve gasilnikov, bo na
samem mestu možen tudi obvezen
pregled, servis in nakup gasilnikov.
Ob 17. uri vas vabimo v center
Šmartnega, kjer bomo gasilci uprizo-
rili večjo prometno nesrečo in nato s
pomočjo sosednjih društev odpravili
posledice in prikazali potek interven-
cije ob tovrstnih dogodkih. Vabljeni
na ogled zanimive vaje in ostalih de-
javnosti, ki jih bomo za vas pripravili
šmarski gasilci.

Napoved dogodkov GASILSKA SOBOTA:

Ob 14. uri, prikaz dela gasilske mladine,
ob 15. uri, predstavitev gasilnikov in praktično

izobraževanje,
ob 17. uri, vaja ''Prometna nesreča'' v Šmartnem 

Domen Merzel

DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC

5. Mednarodni dan prijateljstva
v zavezništvu na Geoss - u
Družinsko gledališče Kolenc je v sodelovanju z Društvom za varovanje in razvoj GEOSS, odbo-
rom Projekta Vranov let (Ožbalt-Gornji Grad-GEOSS-Otok), ZZB Litija ter partnerskimi orga-
nizacijami iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Poljske, že petič zapovrstjo pripravilo
Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v svobodo. 

Dogodek je namenjen razmisleku in
aktivnostim za uveljavljanje  vrednot
in dejanj, ki temeljijo na ljubezni do
sočloveka ter sprejemanju in pripra-
vljenosti sodelovanja in pomoči ne
glede na prepričanja in narodnost. K
pripravi projekta Mednarodni dan
prijateljstva v zavezništvu na
GEOSS-u, Vranov let v svobodo, nas
je spodbudil dogodek, imenovan
Vranov let v svobodo, ki ga v svoji
knjigi z naslovom Vranov let v svobo-
do opisuje vodja ubežnikov Ralph F.
Churches. Resnična zgodba o pobegu
se je na Slovenskem zgodila med 2.
svetovno vojno. Takrat je 106 vojnih
ujetnikov – vojakov zavezniških sil iz
Nove Zelandije, Avstralije, Anglije,
Francije in drugih držav, s pomočjo
slovenskih partizanov ter slovenskega
prebivalstva, uspelo pobegniti in se
srečno vrniti na svoje domove. V smi-
slu organizacije in sodelovanje s par-
tizani in civilnim prebivalstvom, di-
scipline v tako veliki skupini in
uspešnega pobega, je zgodba o
Vranovem letu edinstvena v zgodovi-
ni 2. svetovne vojne v Evropi. Še po-
sebej nam je za zgled srčnost in juna-
ška naravnanost slovenskih prebival-
cev  v vojnem času. Le-ti so ubežni-
kom na njihovi poti povsod nudili
hrano in zatočišče in jim tako omo-
gočili, da so varno prišli na cilj.

Takšno ravnanje prebivalstva, po-
gumno in nesebično, ki je bilo tudi
takrat v mednarodnih razsežnostih in
so ga takratni okupatorji, če so ga za-
sledili, kaznovali s smrtjo ali izgonom
v kruta delovna in koncentracijska ta-
borišča, kmetije pa požgali, pa nas
spodbuja, da širimo zgled tega do-
godka tudi izven slovenskih meja. To
nam je letos tudi uspelo, saj je bil v le-
tošnjem letu dogodek podprt z ev-
ropskimi sredstvi programa Evropa
za državljane. V prvi polovici leta je
Družinsko gledališče Kolenc obiskalo
vse partnerske organizacije v projek-
tu. Srečanja so bila namenjena pred-
stavitvi zgodbe Vranovega leta ter vi-
zije in namena projekta, hkrati pa je
služilo kot prvi korak k uresničevanju
cilja mednarodnega prijateljstva.
Svoje partnerje smo  spodbudili, da
tudi v svojih državah poiščejo podob-
ne primere dobrih praks medseboj-
nega sodelovanja in sprejemanja, ki s
svojimi plemenitimi vzori človeškosti
presegajo okvire naših pojmovanj o
zgolj materialnem, preživetvenem
načinu življenja ter nas spodbujajo k
trajnostnim vrednotam in ciljem ev-
ropskega prijateljstva. Septembra pa
smo se vsi udeleženci projekta, iz vseh
šestih partnerskih držav, zbrali v
Sloveniji. V tri dnevnem druženju
smo spoznali del poti Vranovega leta,

raznolikost slovenske pokrajine in
slovensko kulinariko. Sprejela sta nas
župan Litije, gospod Franci Rokavec,
ter direktor Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti,
mag. Igor Teršar. Druženje smo skle-
nili z osrednjim dogodkom, ki je po-
tekal v soboto, 14. septembra 2013,
na GEOSS-u. Vse partnerske države
so v kulturnem dogodku sodelovale s
svojimi umetniškimi prispevki.
Program je bil multikulturno obar-
van, saj smo spremljali prispevke v ra-
zličnih jezikih pa tudi izraznih obli-
kah. Po dogodku je sledila okrogla
miza, na kateri so udeleženci strnili
svoje vtise o projektu in izmenjali
ideje ter pobude za nadaljnji razvoj
projekta. Odzivi partnerjev so bili
zelo vzpodbudni. Bili smo skupnega
mnenja, da smo zasejali seme prija-
teljstva in da se bomo skupaj trudili,
da projekt nadgradimo in razširimo
ter s svojimi kulturnimi, izobraževal-
nimi in obveščevalnimi programi –
nastalimi  na pozitivnih zgledih pro-
jekta Mednarodni dan prijateljstva v
zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let
v svobodo, v svojih državah  širimo
naprej. K temu smo se zavezali tudi s
podpisom Dogovora o sodelovanju in
širjenju mednarodnega prijateljstva.

Alenka Kolenc, prof.

Šmarske vezilje pričele z delom
Šmarske vezilje se zopet sestajamo vsak prvi in tretji torek v mesecu, ob 17. uri v prostorih
šmarske knjižnice.

K sodelovanju vabimo tudi nove čla-
nice. Tudi v letošnjem letu bomo
pridno delale in ob občinskem praz-
niku občine Šmartno ponovno pri-
pravile razstavo naših ročnih del.
Razstava bo na ogled 15. novembra
2013 ob 17. uri, v galeriji šmarske
knjižnice. Vesele bomo vašega obiska. 

Šmarske vezilje

KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO

Ustvarjalni tudi v letošnjem
poletju
Jurjevanje, najstarejši folklorni festival v
Sloveniji
KUD Dobreč in KD Tamburaški or-
kester Šmartno sta pod vodstvom
Helene Vidic 22. junija  v Črnomlju
izvedla odličen skupni nastop. Na
osrednjem odru v Jurjevanjski Dragi
se je zvrstilo okrog 800 nastopajočih,
ki so prišli z vseh koncev Slovenije in
tudi iz tujine. Gostovale so folklorne
skupine iz Karlovca, Bačke Palanke,
malteškega otoka Gozo in iz
Kolumbije. 
Tamburaška prireditev evropske razsežno-
sti v Šentjanžu
Vsakoletni tamburaški festival v
Šentjanžu v Avstriji je tudi letos s
kvalitetnim glasbenim sporedom in
izvirno folklorno predstavitvijo nav-
dušil številno občinstvo. Na letoš-
njem srečanju tamburašev so julija so-

delovale skupine iz Hrvaške,
Slovenije in koroški tamburaši. Vse
nastopajoče skupine so opravile svoje
delo na visoki ravni in pokazale, da ni
glasbenega žanra ali pesmi, ki je s
tamburicami ne bi bilo mogoče zai-
grati. 
Razigrana tamburica v Kopru
Poletnega tamburaškega seminarja se
je udeležilo tudi pet članov našega
društva. Srečanje je bilo namenjeno
kreativni ustvarjalnosti sodelujočih.
Organiziralo ga je Javni Sklad
Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti. Seminar, ki je obsegal pribli-
žno 45 ur igranja individualne in or-
kestrske igre, je združeval  delavnice
in orkestrsko delo in je potekal pet
dni. Udeleženci so pri vrhunskih do-
mačih in tujih mentorjih pridobivali
nova znanja ter vsestranski napredek.

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA SKUPINA PUNGRT ŠMARTNO

Praznovanje obletnice delovanja

vabi  na predavanje
»FITNES MOŽGANOV«

Interaktivna delavnica za urjenje spomina,
pozornosti, koncentracije                                           

in sproščanja – kot preventiva
proti pešanju spomina in stresu.

Trening spomina izvajata
Jasmina Lambergar,

mednarodna trenerka spomina
in

Mojca Šoštarko,
gibalna terapevtka

Predavanje bo 17. oktobra 2013,  ob 17. uri,
v avli Osnovne šole Šmartno pri Litiji.

Ne pozabite na papir in svinčnik!

Vljudno vabljeni !

Predavanje sofinancira Občina Šmartno pri Litiji

Dne 9. avgusta, je telovadna skupina  Pungrt Šmartno praznovala že 2. obletni-
co. Vabilu na jubilej se je letos odzval tudi župan občine Šmartno g. Milan
Izlakar, predsednica Društva šola zdravja  Domžale ga. Zdenka Katkič, nekateri
člani telovadnih skupin iz Litije, Kresnic, Domžal in Ljubljane in še nekaj do-
mačinov. Za jubilej smo pripravile kratek kulturni program, pri katerem so so-
delovali tudi tamburaši in Toni Medvešek,  skupno telovadbo , za zaključek pa
smo ob kavici in domačem pecivu prijetno poklepetali. Pridružite se nam!

Ančka Ulčar

Sodelovanje je bil neprecenljiva izku-
šnja in svojevrsten izziv, hkrati pa tudi
prijetno poletno doživetje. V nedeljo,
25. avgusta, smo v koprski Taverni
zaigrali vseh pet novitet slovenskih
ustvarjalcev, med katerimi je bila tudi
skladba Helene Vidic z naslovom
Aldebaran, ki je požela najmočnejši
aplavz. 
Slovo poletju v Litiji
Od 28. do 30. avgusta je v Litiji pote-
kal tradicionalni glasbeni festival
Slovo poletju. Prvi dan sta številno
občinstvo z dalmatinskimi pesmimi
razveselila tudi moška vokalna skupi-
na Lipa, ter Tamburaški orkester
Šmartno.
Obisk godbenikov iz hrvaške občine
Breznički Hum
Naše društvo je v okviru projekta
Sound Excange, v soboto, 14. sep-
tembra organiziralo okroglo mizo in
delavnico na temo ohranjanja kultur-
ne dediščine in povezovanja društev
znotraj Evrope, ter skupaj s hrvaškim
orkestrom Limene glazbe sv. Martin
izvedlo imeniten koncert. 

Eva Burja, Minka Savšek

Telovadna skupina
PUNGRT ŠMARTNO

Društvo šola zdravja Domžale

Telovadna skupina
PUNGRT ŠMARTNO
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Mineva 10. let
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

ALEN PEVEC
(1985 - 2003)

iz Lupinice

Iskrena hvala vsem, ki z lepo mislijo nanj postojite ob njegovem preranem grobu ter mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

V SPOMIN

0282013

Kogar imamo radi,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

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

MIHAELA SELANA
po domače Kumplarjevega Mihata iz Mišjega dola 8, Primskovo na Dolenjskem,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste se od njega v tako velikem
številu poslovili na njegovem domu in ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku. Hvala za darovano cvetje,
sveče, sv. maše, za darove cerkvi Sv. Lucije in izrečene besede tolažbe ob najtežjih trenutkih slovesa. Zahvala
velja tudi župniku, g. prof. Pavlu Špornu za lepo opravljen obred sv. maše ter ga. Marinki Vidgaj in ga. Petri

Kovačič Pancar za izrečene besede slovesa ob odprtem grobu. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala.

Dragi mož, dragi ata, dedek, pradedek in brat, pogrešamo te. Za tabo je ostala velika praznina.
Ostali pa bodo spomini na vse prijetne trenutke, ki smo jih preživeli s teboj.

Ohranili te bomo v lepem spominu. Počivaj v miru. 
Žalujoči: žena Slavka, otroci Miha, Darinka, Slavka, Izidor, Janko in Rajko z družinami, bratje in sestre ter vsi sorodniki

ZAHVALA

0372013

Ob odhodu v večnost naše drage

MARIJE PERME
(1923 - 2013)

po domače Tomatove Micke iz Dvora

se izkreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji zemeljski poti, se jo spominjate v molitvi,
ste ji namenili cvetje, darovali za mašne namene, sveče ali namenili dar za obnovo cerkve v Šmartnem.

Posebna zahvala g. Janezu Kvaterniku za duhovno oskrbo in besede slovesa pri pogrebni maši, dr. Stanetu
Ptičarju, patronažni sestri Tini Berčon, pevcem iz Polšnika, ministrantom, Marjanu in Tonetu iz KPL in vsem,

ki ste posvetili spomin naši dragi Mici in jo pospremili na pot večnosti.

Hči Zvonka z družino

ZAHVALA

0382013

Zdaj ne trpiš več, Melita. Zdaj počivaš.
Kajne, zdaj te nič več ne boli.

A svet je mrzel, prazen, opustošen za nas,
odkar te več med nami ni.

Ob boleči izgubi drage
mamice, partnerice, hčerke, sestre in prijateljice

MELITE SIRK
(1976 - 2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in znancem za pomoč in podporo
ob boleči in težki izgubi. Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, Sebastjanu za prebran govor

in vsem, ki ste se prišli poslovit od nje, ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

POGREŠAMO TE!

Žalujoči: hčerkica Manca, partner Simon, mami Mija, ati Tone, brat Klemen z družino ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

0182013

DOM TISJE

Barvit mozaik dogodkov
Bogati odtenki toplih tonov, ki potiho in vztrajno prihajajo  v naše kraje,  ustvarjajo vsem
drag čar jeseni. V  jesensko paleto smo primešali številne prireditve, ki  s svojimi živahnimi
barvami slikajo nepozabne slike na slikarskem platnu naših dni. 

Barvitost aktivnosti, ki se vsakodnevno odvijajo v domu, na različne načine
krepi vezi med stanovalci in zaposlenimi ter ustvarja domačnost.  Ponovni pri-
četek Skupin za samopomoč po poletnem oddihu je pritegnil številne stanoval-
ce.  V prijateljskem krogu si ob različnih temah s pomočjo voditeljic izmenjuje-
mo življenjske izkušnje. Med pogovorom se neguje kultura poslušanja, utrjuje
solidarnost in medsebojna pomoč  ter ohranjajo splošno razgledanost.
Sposobnost izražanja ter sprejemanja mnenj je osnovna sestavina vsakega prist-
nega odnosa, zato že vrsto let prirejamo mesečne sestanke domske skupnosti.
Stanovalcem je dana možnost izpostaviti svoje mnenje in predloge glede izbolj-
šanja kakovosti bivanja, ki se skušajo v največji možni meri uresničiti. Pozitiven
učinek gospodinjskih skupin se kaže v medsebojni povezanosti in okrepljenem
občutku domačnosti in koristnosti.
Branje je hobi, ki človeka izpolnjuje. S prihodom jeseni so se zopet pričele bral-
ne ure, ki jih vodi višja knjižničarka gospa Aleksandra Mavretič iz Knjižnice
Litija.  Na enoti Lokvanj se je tedensko pričela odvijati prav posebna bralna ura.
Speven glas prostovoljca gopoda Ljuba Torija je stanovalce popeljal v svet kitaj-
skih in korejskih pravljic. Sprehodili smo se po ulicah Pariza- mesta ljubezni,
umetnikov in ljubiteljev življenja. Ob spremstvu bogatega slikovnega gradiva in
francoskega šansona smo se  podali na pot skupaj  s Tomažem Mittonijem.
Predstavil nam je vse znane in manj znane kotičke tega prelepega mesta ter nas
zabaval s številnimi dogodivščinami, ki bogatijo pripoved vsakega navdušenega
popotnika. Sobotno dopoldne je stanovalcem s svojo glasbo popestril Orkester

Medsebojna povezanost in občutek
domačnosti v gospodinjskih skupinah

Ljubo Tori ob prebiranju zgodb stanovalcem Doma Tisje prijetno krajša čas

Zgodilo se je …
Zadnji četrtek v avgustu smo bili
prvič v Velikem Gabru, kjer so se
naše balinarke srečale z
domačinkami. V prijetnem vzdušju
so odigrale dve tekmi, nato pa so se
ob kavici in pecivu dogovorile za
nadaljnje sodelovanje. V tem kraju,
kjer šteje društvo upokojencev nad
200 članov, so lani ob pomoči
krajevne skupnosti zgradili novo
balinišče, o čemer pa lahko v
Šmartnem samo sanjamo. Prve tri
šolske dni smo šmarski upokojenci,
bilo nas je pet, sodelovali v akciji
Sveta za preventivo v cestnem
prometu, saj smo varovali učence pri
prečkanju ceste na označenih
prehodih. Hvaležni smo
organizatorju – občini Šmartno – za
vsakodnevno brezplačno malico. V
četrtek, 5. septembra, smo izvedli
celodnevni izlet v tujino. Ob vodstvu
vodičke Alenke Veber smo se najprej
ustavili v Trbižu, od koder smo se z
žičnico odpeljali na Svete Višarje,
znano božjo pot Slovencev iz obeh
strani meje. Spremljalo nas je
čudovito sončno vreme. Ob enajsti
uri smo, kdor je želel, prisostvovali
sveti maši, ki je potekala v štirih
jezikih:  slovenščini, italijanščini,
nemščini in furlanščini. Po njej smo si
ogledali še okolico, saj se je zaradi

jasnega vremena videlo zelo daleč in
si nakupili spominke. Po vrnitvi v
Trbiž smo se dobro uro pomudili še
na tamkajšnjem sejmišču, nato pa
smo se zapeljali še do obeh
Belopeških jezer, ki pa imata letos, ko
je suša, zelo malo vode. Pozno kosilo
smo imeli v gostilni Pri Martinu v
Kranjski gori. Po njem smo si
ogledali še kraj, kjer je letos veliko
gostov, med drugimi tudi košarkarji,
ki sodelujejo na evropskem prvenstvu
v košarki, nato pa smo se vračali
domov, kamor smo prispeli okrog 19.
ure. 10. septembra je DU Dole
organiziralo prijateljsko  srečanje
športnikov – upokojencev litijske in
šmarske občine. Sodelovale so  moške
in ženske ekipe iz Jevnice, Šmartna,
Gabrovke in Dol, ki so se pomerile v
pikadu in ruskem kegljanju. Po
izvedenih srečanjih so nam domačini
postregli z bogato malico, zato smo se
še nekaj časa zadržali v prijetnem
klepetu. V septembru smo izvedli
tudi dva rekreacijska pohoda; na
prvem smo prehodili pot Šmartno –
Zavrstnik – Širmanski hrib –
Sitarjevec – Šmartno, na drugem pa
Tenetiše – Gradišče – Gradiške Laze
– Šmartno. Tretjo sredo  smo
organizirali v naši društveni pisarni
merjenje krvnega tlaka, sladkorja,
holesterola in trigliceridov. Odziv je

bil zelo slab. Sekcija Nove korenine
Primskovo je v septembru
organizirala pohod Poljane – Vinji
vrh - Ježni vrh.

Napovedujemo …
V naslednjem mesecu bomo spet
izvedli dva  rekreacijska pohoda v
okolico, srečanje jubilantov in morda
še prvi obisk gledališča. O datumih
vas bomo pravočasno obvestili. V
jesenskem času bodo občane  starejše
od 69 let ponovno obiskali naši
prostovoljci, ki sodelujejo v projektu
»Starejši za starejše«. Upamo, da jih
boste z veseljem sprejeli in z njimi
poklepetali. Prisluhnili bodo vašim
potrebam po pomoči, v kolikor jim
jih boste posredovali. V času, ko se
dnevi počasi krajšajo, so možnosti za
druženje zmanjšajo, zato pa vas bodo
obiskali na domu in se z vami družili.
S šmarsko šolo se dogovarjamo o
razširitvi našega dela v okviru
medgeneracijskega sodelovanja. V
projekt bomo vključili učence, ki so
pripravljeni sodelovati s tem, da se
bodo z vami družili, vam pomagali
pri določenih opravilih ali pa vam
preprosto prinesli v vaš vsakdan
svežino in veselje.

Boris Žužek

Aktivnosti društva upokojencev

Dom Tisje
NAPOVEDNIK PRIREDITEV
v mesecu oktobru 2013

• Četrtek, 10.10, ob 16. uri, SDM Litija,
Povezujmo leta – zamenjajmo čas za nasmeh 
• Ponedeljek, 14.10., ob 15. uri, v domski jedilnici,
praznovanje rojstnih dnevov
• Četrtek 24.10., ob 13. uri, Bralna ura v knjižnici
»Ob potoku« z višjo knjižničarko gospo
Aleksandro Mavretič
• Vsako sredo, ob 15.30 uri,  v domski jedilnici
igranje družabnih iger
• Vsako soboto sveta maša v domski jedilnici, 
ob 13.30uri,  možnost za sveto spoved in sveto
obhajilo

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ: 

• ZARJA - vsak ponedeljek ob 13. uri, 
• TRIMČEK - torek ob 14. uri,
• NAGELJ, LOKVANJ, VRTNICE v sredo ob 14. uri, 
• TROBENTICE - vsak drugi četrtek od 13.do15. ure

harmonikarjev Glasbenega društva
Bučar.  Nastop talentiranih glasbeni-
kov bo še dolgo  ohranjen v lepem
spominu. Topel nasmešek, pristen
stisk roke in čas, ki ga namenimo
drug drugemu so temeljni gradniki
vsega, kar ustvarja prijetno domače
vzdušje. Zato z velikim veseljem va-
bimo prostovoljce, ki željo sebi in
drugim popestriti barvno paleto
vsakdana.

Renata Ozimek

VABILO NA POHOD
Društvo upokojencev Veliki Gaber oorganizira 19. oktobra drugi Zorčev pohod po poteh treh občin TREBNJE, IVANČNA GORICA, ŠMARTNO.

Štart je ob 8 uri pri pošti Veliki Gaber. Prijavnina 5 EUR (čaj, topla malica, zloženka).
Vljudno vabljeni!

Mama, sedaj si me zapustila
in nikdar se ne boš več vrnila.

Najlepša leta mojega življenja ti si zapolnila
in vedi, da te v srcu vedno bom nosila...

Hči Zvonka

Zapustila nas je
draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA ADAMLJE
(14.12.1926 - 27.9.2013)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče
in spremstvo na njeni zadnji poti.

Zahvaljujemo se osebju Doma Tisje za oskrbo v njenih zadnjih dneh,
ter župniku g. Janezu Kvaterniku, pevcem in trobentaču, ki so polepšali obred slovesa.

Vsi njeni

ZAHVALA

0482013

Ni res, da si odšla. Nikoli ne boš!
Ujeta v naša srca,

z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak

spremljala v tišini.
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KNJIŽNICA LITIJA ŠMARTNO

Zaključna prireditev
“Poletavci” - poletni bralci
V torek, 24. septembra smo v Knjižnici Litija pripravili zaključno prireditev Poletavci. 

Že drugo leto zapored je Knjižnica
Litija sodelovala v projektu Poletavci,
ki ga organizira Mestna knjižnica
Ljubljana. Knjižnice Vrhnika,
Logatec, Medvode in Litija so se pri-
družile projektu, ki spodbuja bralne
navade otrok med 7. in 12. letom.
Mladi bralci so med poletjem brali 30
dni, po lastni izbiri, pol ure na dan,
projekt se je zaključil 10. 9. Letos je v
projektu sodelovalo 42 otrok, kar za
11 smo presegli lansko številko in
upamo, da bo še naraščala. Poletavci
so za nagrado prejeli potrdilo in maji-
co, 6 jih je prejelo še knjigo z darilom,
glavno nagrado,  košarkarsko žogo in
bon za športne copate pa je prejela
Lara Miklič. V programu je sodelo-
vala skupina High 5 iz Litije, za pala-
činke poletavke pa sta poskrbela
kuhar Matevž in Domen. Vsem pole-
tavcem čestitke, staršem, babicam in
dedkom pa hvala za pomoč. Hvala
tudi šolskim knjižničarkam in knjiž-
ničarkam v potujoči knjižnici, da so
posredovale zloženke. Dragi
Poletavci, nasvidenje prihodnje leto!

Aleksandra Mavretič

Skupina High 5 je dogodek popestrila glasbeno...

...Matevž in Domen pa s peko palačink, še kulinarično

V oktobru ponovno pričnemo s Približevanji, pogovornimi večeri, ki jih izmeni-
čno pripravljata KC Litija in Knjižnica Litija, potekajo pa v modri sobi KC
Litija. Tokrat bomo gostili dr. Petra Čeferina. O dr. Petru Čeferinu je težko pi-
sati le z nekaj besedami. Konec aprila 1964 mu je generalni direktor znamenite-
ga Agrokombinata ponudil stanovanje, v zameno, da je takoj odšel z njim na so-
dišče. Že po letu dni službovanja v Agrokombinatu sta ugotovila, da imata glede
nekaterih temeljnih vprašanj nasprotujoče si poglede, zato ga je suspendiral. In
tako je 1967 stopil na odvetniško pot. Med organi državne oblasti ni bil nikoli
posebej priljubljen, mediji pa so kar nekajkrat zapisali, da je mafijski odvetnik.
Vabljeni na srečanje z dr. Čeferinom, v torek, 22. 10. ob 19. uri v KC Litija. Z
njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.

Lahkih nog naokrog
S 1. oktobrom smo v Knjižnici Litija
pričeli z mesečnimi ustvarjalnimi
druženji s Piko Rokavičko - Darinko
Kobal. Enkrat mesečno vabimo
otroke, starejše od 5 let na pravljično
srečanje Darinko Kobal.

Neutrudna in radovedna pisateljica
pripravlja cikel druženj ob svojih po-
učnih zgodbah, kjer se bodo otroci
igrali, ustvarjali, se učili in potovali
na krilih domišljije.

Aleksandra Mavretič

Janža se je rodil 1954 v Domžalah. Je
član društva KUD Art Club Litija,
ter sopotnik gibanja Premoderne.
Janža sobiva v društvu Novi paradoks
Senožeti, v mladosti je obiskoval
Sorbono v Parizu, kjer se je vseskozi
sam preživljal.»Premoderna bi bila«,
kot pravi vodja gibanja Oliver
Marčeta, »nedojemljiva brez aktivne
prisotnosti Andreja Janže.«Nekaj
njegovih najbolj odmevnih samostoj-
nih razstav: »Nedojemljivo«, Muzej
Premoderne umetnosti, Sp. Hotič,
november 2007, galerija Knjižnice
Litija, Don Kihot, september 2008,
Erbergova paviljona, Dol pri
Ljubljani, februar 2009, galerija hote-
la Korotan, Dunaj, februar 2010, ga-
lerija Majolka, Kamnik, marec 2010.

Aleksandra Mavretič

Knjižnica Litija vabi na predavanje o permakulturi. Predavala bo avtorica knjige
Permakulturni vrt, Bojca Januš. Izraz permakultura je sestavljen iz permanent-
no (trajnostno) in agrikultura (kmetijstvo), torej pomeni trajnostno pridelova-
nje hrane. Ena od definicij permakulture se glasi takole: permakultura je sistem
načrtovanja, ki nam omogoča, da zadostimo svojim potrebam, pa hkrati s svo-
jim delovanjem ne škodimo okolju, pač pa mu koristimo in na ta način živimo
“večno”, kar pomeni, da bodo v tem okolju vsaj enako kakovostno kot mi lahko
živeli tudi zanamci. Dvanajst osnovnih načel permakulture je uporabnih v vsa-
kem okolju, klimi in obsegu, več pa na predavanju, ki bo v torek, 29. 10. ob
19.uri, v Knjižnici Litija. Predavanje pripravlja Točka vseživljenjskega učenja
Knjižnice Litija in Društvo U3 Litija in Šmartno.

Otok Tasmanija je zvezna država Avstralije s površino 68.332 km², na katerem
prebiva približno pol milijona prebivalcev. Tasmanija se promovira kot država
narave zahvaljujoč svoji čisti in nepokvarjeni naravi. 40 % Tasmanije pokrivajo
naravni rezervati, nacionalni parki in območja svetovne dediščine. To zanimivo
področje vam bo predstavil Štefan Rehar, v torek, 15. oktobra ob 19. uri, v
Knjižnici Litija. 

Akademski slikar Jože Meglič
(22.10.1939 - 18.6.2006) je kot pe-
dagog in mentor razdajal svoje znanje
mnogim generacijam.  Ustvarjalnost
našega akademika preko risb, ki do-
slej še niso bile razstavljene, bo pred-
stavil dr. Damir Globočnik, umetno-
stni zgodovinar in likovni kritik.
Razstava bo odprta v četrtek, 17. okt-
obra, ob 18. uri, v knjižnici Šmartno.
Razstavo posvečamo  10. obletnici
Občine Šmartno pri Litiji. V kultur-
nem programu nastopajo ''Kresniški
fantje''.

Aleksandra Mavretič

Projekt Simbioz@ ponovno (že tretjič) prihaja v Knjižnico Litija. Od 21.10 do
25.10 bomo prostovoljci učili starejše občane računalniških veščin. Letos bodo
termini učenja ostali isti. V dopoldanskem času se bomo v Knjižnici Litija zbra-
li od 9. do 11. ure, v popoldanskem času pa od 16. do 18. ure. Spoznavali bomo
osnove računalništva, interneta in mobilne telefonije.  Vabimo vse starejše, da se
prijavijo v Knjižnici Litija ali pa na spletni strani: www.simbioza.eu 

RAZSTAVA “EROS AKT”

Andrej Janža - Andi
V knjižnici Litija si lahko ogledate razstavo »Eros Akt«, slikarja Andreja Janže, ki bo na ogled
ves oktober.

A. Janža: Trebušne plesalke

(Ne)znane risbe
Jožeta Megliča
Ob rojstnem dnevu prezgodaj umrlega
akademskega slikarja Jožeta Megliča, v
knjižnici Šmartno, predstavljamo razstavo
njegovih risb.

Mladi Poletavci letošnjega poletja

Iz ciklusa risb avtorja Jožeta Megliča

POTOPISNO PREDAVANJE

Tasmanija

PREDAVANJE

Permakulturni vrt

Simbioz@

POGOVORNI VEČERI V KNJIŽNICI

Približevanja

Ob glasbi Tamburaškega orkestra
Šmartno smo v galeriji gradu
Bogenšperk konec meseca avgusta
odprli zanimivo razstavo ljubiteljske-
ga slikarja Igorja Fortune. Gospod
Fortuna je aktiven član društva litijski
likovni atelje Lila in dobitnik 1. na-
grade na extemporu Litija. S svojim
skoraj fotografskim prenašanjem
podob iz  narave se uvršča v sam vrh
hiperrealističnega slikarstva na
Slovenskem. Vabljeni, da si v galeriji
gradu Bogenšperk ogledate njegovo
prvo samostojno razstavo. Razstavo si
lahko ogledate v odpiralnem času
gradu do nedelje, 20. oktobra 2013.
Za pomoč pri postavitvi razstave se
Javni zavod Bogenšperk zahvaljuje
Društvu litijski likovni atelje Lila in
Javnemu skladu za kulturne dejavno-
sti območna izpostava Litija.

www.bogensperk.si

RAZSTAVA V GALERIJI BOGENŠPERK

Igor Fortuna
V galeriji gradu Bogenšperk na ogled prva
samostojna razstava ljubiteljskega slikarja
Igorja Fortune.
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Gozdni dan v litijski osnovni šoli
V septembru, ki že rahlo namiguje na jesen, nas je OŠ Litija, podružnica s prilagojenim pro-
gramom povabila na obisk, z namenom, da izvedemo naravoslovni dan v gozdu.

Vodja podružnice ga. Marjeta Mlakar
Agrež in učenci z učitelji so nas zelo
lepo sprejeli. Z naravoslovnim dnem
smo začeli v razredu, kjer smo se
predstavili in hitro postali prijatelji.
Po malici smo se odpravili v bližnji
gozd. Skupino otrok na vozičkih so
do gozda odpeljali s kombijem, ostali
smo se odpravili peš. Za nekatere
otroke je bila že pot v gozd pravi pod-
vig, saj so morali premagati pot polno
korenin in ovir. Vendar jim je skupaj s
spremljevalci uspelo. V gozdu smo
najprej malo sramežljivo, nato pa že
kar pogumno zapeli. Nato smo spo-
znavali drevesa, ugotavljali, če so živa,
spoznali smo, da nas listavci in iglavci
»drugače pobožajo« in da glino prido-
bivamo iz zemlje. Preko igre smo spo-

znali tudi prehranjevalno verigo.
Vseskozi je delavnico spremljal smeh
in iskrive misli. To je bil dan, ki nam
bo ostal  v spominu, dan, ki ti da ener-
gijo, dan odprtih in nasmejanih otrok,
otrok z velikim srcem. Z veseljem se
še kdaj vrnemo k njim.
Naravoslovni dan je potekal v okviru
projekta Srce narave nas povezuje in v
organizaciji Inštituta za gozdno pe-
dagogiko. Projekt sofinancira
Evropski sklad za razvoj podeželja in
poteka preko LAS Srce Slovenije.

Natalija Györek, Jaka Šubic
in Alja Pirnat, ekipa projekta

Srce narave nas povezuje.

Novo šolsko leto so torej  pričeli s štirimi kombiniranimi oddelki nižjega iz-
obrazbenega standarda in tremi oddelki posebnega programa vzgoje in izobra-
ževanja. Učenci bodo po pouku v dveh oddelkih podaljšanega bivanja, zjutraj pa
v dveh oddelkih jutranjega varstva. 1.septembra 2013 je pričel veljati nov Zakon
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Ministrstvo pripravlja še podzakon-
ske akte. Zakon prinaša za otroke v programih s prilagojenim izvajanjem in do-
datno strokovno pomočjo, ure učne pomoči, dodatne strokovne pomoči in sve-
tovalne storitve. Prinaša tudi ugodnosti za otroke z znaki avtizma in druge no-
vosti. Pedagoški delavci  Podružnice želijo vsem učencem in učiteljem uspešno
in prijetno šolsko leto.

Marjeta Mlakar-Agrež

Dne 2. septembra, so se ob 10. uri
učenci in učitelji Podružnice s prila-
gojenim programom zbrali v učilnici.
Po uvodnem pozdravu ravnatelja
Petra Strleta in vodje podružnične
šole, Marjete Mlakar-Agrež, so učen-
ci in učitelji prisluhnili in sodelovali v
programu, ki ga je pripravila in vodila
Sandra Rihter. Pomerili so se v reše-
vanju ugank, razmišljali so o lastno-

stih učencev in učiteljev, ki bodo nji-
hovo sobivanje v šoli naredili prijet-
nejše. Spoznali so sedem novih učen-
cev. Predstavnik policijske postaje
Andrej Hrup je prisotne seznanil z
varnostjo v cestnem prometu.
Poslovili so se z željo o prijetnem za-
četku šolskega leta in ob verzih šolske
himne, ki so jo zapeli skupaj.

Sandra Rihter

Med počitnicami, ko so nekateri počivali, je Marija Pirc risala slike. Zato je v
šoli pripravila svojo razstavo. Risala je z voščenkami in suhimi barvicami. Na
risbah so cvetlice, prizori iz narave ter dva portreta. Razstavo si lahko ogleda-
te v šoli. učenec Klemen Zidar, PPVI3

Zadnje ure likovne umetnosti v lanskem šolskem letu, so učenci posebnega pro-
grama slikali na platna z akrilnimi barvami. Nastale so čudovite slike, ki so jih je
njihova učiteljica, pred pričetkom šolskega leta razstavila na hodniku. 

Marjeta Mlakar-Agrež

OŠ LITIJA PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Pričetek novega šolskega leta
Šolsko leto 2013/2014 so učenci in učitelji pričeli polni energije. Gradnja šole in prostorska
stiska tudi v tem šolskem letu ne bo veliko vplivala  na delo  v Podružnici s prilagojenim pro-
gramom. Vsi oddelki ostajajo v svojih starih prostorih in tudi pouk tehnike in delavne vzgoje
ter gospodinjstva, bo nemoteno potekal.

Proslava za novince
in ostale učence

Marijina počitniška razstava

Slikanje na platna

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Ponovno zanju nasproti
Začelo se je novo šolsko leto. 57 učencev na matični šoli ter podružnicah Velika Kostrevnica
in Štangarske Poljane je prvič prestopilo šolski prag. Na slovesnem sprejemu so se zabavali
ob poučni igrici z naslovom Prvič v šolo, se posladkali in dobili rumeno rutico ter slovensko
zastavo, ki jo je vsakemu podarila Občina Šmartno pri Litiji. 

Petošolci so pet toplih, sončnih dni
preživeli v šoli naravi v Žusterni, kjer
so plavali, spoznavali Primorski svet,
si ogledali Piran, Koper, soline v
Sečovljah in še kaj. Devetošolci so že
imeli celodnevno ekskurzijo. Pot jih je
vodila proti Vršiču. Ustavili so se pri
Ruski kapelici, si na postanku pri
Erjavčevi koči ogledali Ajdovsko de-
klico, v dolini reke Soče Velika korita
Soče, v Kobaridu pa obiskali Muzej 1.
svetovne vojne. Na mavričnih uricah,
tretji ponedeljek v septembru, so
učenci in mentorice oživljali že skoraj
pozabljene otroške igre: ristanc, gu-
mitvist, zemljo krast,…

Poslikali so šolsko igrišče, tako da
lahko v teh in drugih igrah uživajo
tudi učenci, ki se mavričnih uric niso
udeležili. V okviru prireditev v poča-
stitev 50 letnice nove šolske zgradbe
sta nas obiskala gospoda Peter
Augustin in Peter Muller, ki živita in
ustvarjata na Novi Zelandiji.
Umetnika sta učence predmeta liko-
vno snovanje dve uri poučevala liko-
vno umetnost v angleškem jeziku.
Dan kasneje je v organizaciji šole po-
tekala likovna kolonija šol zasavske
regije. Učenci so slikali stavbno dedi-
ščino Šmartna. 

Vanja Adamlje

Ni skrivnost, da zgradba OŠ Šmartno
ravno letos praznuje 50. jubilej. Le kaj
vse bi nam lahko povedala o otroških
igrah, ki so se jih na njenih hodnikih,
v učilnicah in na zunanjih površinah
vsa minula leta igrali šolarji, če bi se-
veda lahko govorila? Ravno tem
igram, starim, že skoraj pozabljenim,
smo v ponedeljek, 23. septembra, na-
menili posebno pozornost.
Učenci - udeleženci mavričnih uric
so jih v sončnem popoldnevu pono-
vno odkrivali ter z njihovo pomočjo
spoznavali sebe in druge, razvijali
spretnosti in čute, pridobivali drago-
cene izkušnje ter krepili svojo športno
tekmovalnost. Šolsko igrišče so pori-
sali s številskim kvadratom, gosenico
in ristancem ter obljubili, da bodo
duh predstavljenih iger na naši šoli
pomagali vnovič obuditi.

Mavrični ponedeljek
Ni skrivnost, da zgradba OŠ Šmartno pri Litiji ravno letos praznuje petdeseti jubilej.

Iris Korošec Kocjan, pedagoginja

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

Odprta vrata Kliše -ja
Klub litijskih in šmarskih študentov tudi ob začetku letošnjega novega šolskega in študijske-
ga leta odpira svoja vrata ter s tem vabi dijake in študente lokalnega okoliša k članstvu.

Klub litijskih in šmarskih študentov tudi ob začetku letošnjega novega šolskega
in študijskega leta odpira svoja vrata ter s tem vabi dijake in študente lokalnega
okoliša k članstvu. Ker klišejevci v tem letu želimo ponuditi še več, smo med po-
letjem popolnoma preuredili uradne prostore na Valvazorjevem trgu ter ob
prvem sestanku vseh aktivistov sestavili pester program za raznolike in cenovno
dostopne načine preživljanja prostega časa. Tudi v tem študijskem letu bodo
vsem članom na voljo inštrukcije, plesne vaje ter različna srečanja ob večerih
družabnih iger, poker turnirjih, filmskih večerih ali ustvarjalnih delavnicah. Ob
tem vam Kliše še naprej nudi najcenejše kopije v Litiji. Športno aktivne dejav-
nosti pa tudi letos zaokrožujejo odbojko in košarko, člani pa boste lahko obi-
skovali tudi fitnes Klepec ali vodene vadbe aerobike, bokwe in boot campa. Pri
obisku slednjih bo podaljšana članska izkaznica obvezno dokazilo za kupone, ki
jih boste prejeli v času uradnih ur v klubu, s katerimi boste tako lahko obiskali
vadbe ter fitnes.

Vsako uspešno šolsko in študijsko leto pa morajo zaznamovati tudi dobre zaba-
ve ter nepozabna druženja. 26. oktobra se bo tako ponovno odvijal nepozaben
ter zdaj že tradicionalen Halloween party, tudi letos vam bomo ponudili gleda-
liško predstavo, Pustno zabavo ter se skozi celo leto trudili za organizacijo raz-
novrstnih športnih dogodkov. Ob tem vse dijake in študente upravne enote
Litija pozivamo, da v času uradnih ur v ponedeljek, sredo ali petek, med 17. in
20.  uro, prinesete potrdilo o šolanju ter s tem postanete član Kliše-ja, članstvo
še naprej ostaja brezplačno. Med prvimi petdesetimi, ki se bodo na novo včlani-
li ali podaljšali članstvo pa bomo podelili tudi 3 super nagrade. Vse dodatne in-
formacije ter razglasitev žrebanja nagrajencev so vam na voljo v prostorih kluba
Kliše v času uradnih ur ter na naši facebook strani facebook.com/klise.klub.

Anamarija Kamin

Halloween party kluba Kliše
26. oktobra, bo Klub litijskih in šmarskih študentov Kliše organiziral tradicio-
nalni Halloween paty. Zabava se bo odvijala v športni dvorani Pungrt v Šmart-
nem, ter bo od 22. ure pa do jutranjih ur nudila nov nepozaben žur. Tudi letos
bo namen zabave za seboj pustiti nepozabno noč ob dobri glasbi. Za začetek vas
bodo ogreli ritmi MC DJ Berny, večera pa bosta stopnjevala perspektivna mlada

umetnika elektronske glasbe DJ
Marc Bucca in DJ Spinne, ki ustvar-
jata pod imenom Vanillaz. V jutranjih
urah bo mešalno mizo prevzel doma-
čin DJ Sinart, plesni program pa bo
skozi celoten večer popestrila plesna
skupina Naughty by nature. Prvič v
našem okolišu pa bomo zabavo pope-
strili tudi z neonsko atrakcijo, tako bo
vsak obiskovalec zabave prejel neon-
sko svetilko za svojevrsten in barvit
užitek divjih ritmov. Predprodaja
vstopnic je na voljo samo članom
Kliše-ja ter znaša 1€. Na dan zabave
bo nakup vstopnic možen vsem, čla-
nom in ne-članom, cena pa bo za vse
znašala 5€. Včlanitev, podaljšanje
članstva in nakup vstopnic možen v
času uradnih ur (pon., sre. in pet. od
17. ure do 20. ure) v prostorih kluba. 

Halloween party se bliža, se vidimo!

Sredine

CICIBANOVE
URICE

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,
so stari več kot tri leta

in imajo stalno prebivališče
v občini Šmartno pri Litiji.

V času druženja si bodo otroci krepili
sposobnosti socializacije, sodelovanja,

vztrajnosti in ustvarjalnosti.
Na igralnih uricah

se bomo srečevali ob sredah
(približno vsake tri tedne).
Dejavnosti bodo potekale

od oktobra do maja
v prostorih Vrtca Ciciban.

Vabimo,
da se nam pridružite

v Vrtcu Ciciban.
S seboj prinesite copate.

Jesen je z svojim prezgodnjim hlad-
nim vremenom letos pohitela in ne-
malokdo bo te vrstice prebiral odet v
topla oblačila. Marsikomu od znan-
cev se ob temu spoznanju še “kolca”
po pre-vročih obdobjih letošnjega
poletja, v katerih smo večinoma iskali
hlad v senci, sedaj pa so le spomin,
katerega bi brez pomisleka takoj za-
menjali z sednjim stanjem. Ali pač
ne. Če odmislimo prehlade, turobno
vreme, dežnike in nepremočljiva obu-
vala v prihajajočih mesecih, ima tudi
jesen svoje čare. Ti se zagotovo ne
bodo kazali v naših denarnicah, saj je
gospodarstvo in vse kar je povezano z
njim, čedalje bolj zamrznjeno v glo-
boko zimo. A sadja, gob in kostanja
nam kakor kaže ne bo primanjkovalo.
Ob njihovem nabiranju, se tako lahko
rekreiramo in če ne drugega, bomo
posledično vsaj bolj (obubožano)
zdravi.

Uredništvo

IZ UREDNIŠTVA

Zdravo v jesen
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GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO

Koncert najboljših učencev
V sredo 5. junija, se je v dvorani Glasbene šole odvijal koncert najboljših učencev.
Ravnateljica šole gospa Janja Galičič in učiteljica Olena Novosel sta poskrbeli za organizacijo
in nemoten potek programa. Tudi litijska televizija se je pridružila s snemanjem najuspeš-
nejših in najbolj nadarjenih učencev. Glasbeni program je strokovno povezoval igralec Jure
Galičič, ki je v imenu ravnateljice in celotnega pedagoškega kolektiva pozdravil občinstvo in
se zahvalil vsem navzočim za tako številčno udeležbo.

Obisk je bil nadvse zadovoljiv, saj je
bila dvorana polna, kar pričuje, da je
kulturna vzgoja in zavest v Litiji na
visoki ravni. Iskrena zahvala gre vsem
mentorjem letošnjih tekmovalcev, ki
so bili pripravljeni žrtvovati svoj čas,
deliti svoje izkušnje, znanje in ljube-
zen do glasbe s svojimi učenci ter s
tako dragoceno popotnico pospremili
dogodke in tekmovanja. Iskrena za-
hvala tudi vsem staršem, ki so svojim
tekmovalcem stali ob strani in jim
vsestransko pomagali in jih podpirali.
In seveda čestitke našim zmagoval-
cem, ki so s svojo nedvomno glasbeno
nadarjenostjo in vztrajnim delom pri-
šli do tako odličnih rezultatov. Učenci
GŠ Litija-Šmartno so se v šolskem
letu 2012/2013 udeležili regijskih,
državnih in mednarodnih tekmovanj
ter drugih javnih prireditev. GŠ
Litija-Šmartno pa se je po procentu
tekmovalcev na število vseh vpisanih
otrok uvrstila v sam vrh slovenskih
glasbenih šol. Pianistka Eva Sirk, ki se
je v februarju 2013 udeležila 16. regij-
skega tekmovanja mladih glasbenikov
okolice Ljubljane in Zasavja, je v 1.a
kategoriji, pod mentorstvom prof.
Olene Novosel, osvojila srebrno pri-
znanje. Harmonikar Lovro Perme, ki
se je v januarju 2013, pod mentor-
stvom učitelja Dušana Drobniča,
udeležil 7. mednarodnega tekmovanja
za nagrado Avsenik, je prejel zlato
priznanje. Pianistka Neža Murn,
učenka profesorice Olene Novosel, je
na 16. regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov okolice Ljubljane in
Zasavja, v februarju 2013, nastopila v

1.c kategoriji in osvojila srebrno pri-
znanje. Flavtistka Meta Trdin, učenka
profesorice Mire Kranjec, je na 16. re-
gijskem tekmovanju mladih glasbeni-
kov okolice Ljubljana in Zasavja, v 1.c
kategoriji osvojila zlato priznanje in s
tem možnost udeležbe na državnem
tekmovanju. Na 42. tekmovanju mla-
dih glasbenikov Republike Slovenije
pa je prejela bronasto plaketo in za-
sedla 16. mesto v državnem merilu.
Na obeh tekmovanjih jo je na klavirju
spremljal prof. Tilen Bajec. Kitarist
Ivan Nikonov, pod mentorstvom uči-
telja Boruta Avsca, je na aprilskih
Dnevih kitare v Krškem, v kategoriji
solo kitara, osvojil, v B kategoriji, sre-
brno priznanje. Skupaj z violinistko
Evo Ostanek sta tekmovala v katego-
riji komorna igra. Pod mentorstvom
prof. violine Špele Janša in učitelja ki-
tare Boruta Avsca, sta osvojila zlato
priznanje. Pianistka Nadja Strle, pod
mentorstvom prof. Brigite Šuler, je na
16. regijskem tekmovanju okolice
Ljubljane in Zasavja, v februarju
2013, nastopila v 1.c kategoriji in os-
vojila srebrno priznanje. Flavtistka
Janja Končar, pod mentorstvom prof.
Mire Kranjec, se je v februarju 2013,
udeležila 16. regijskega tekmovanja
mladih glasbenikov okolice Ljubljane
in Zasavja in je v 1.b kategoriji, preje-
la zlato priznanje. Na 42. tekmovanju
mladih glasbenikov Republike
Slovenije v marcu 2013 je dobila sre-
brno plaketo ter osvojila 7. mesto, v
državnem merilu. Na obeh tekmova-
njih jo je na klavirju spremljal prof.
Tilen Bajec. Pianist Gašper Vidic,

Eva Sirk, mentorica: Olena Novosel

Eva Ostanek in Ivan Nikonov, mentorja: Špela janša in Borut Avsec

učence, ki so s svojim delom in dosež-
ki dokazali, da spadajo med najboljše,
in smo jih zato uvrstili na program.
Mogoče so prav med njimi bodoči
tekmovalci ali pa morda celo poklicni
glasbeniki.
Erik Setničar, njegov učitelj trobente je
prof. Slavčo Gorgiev
Sara Lavrenčič, njen učitelj roga je prof.
Slavčo Gorgiev
Pia Lucija Primožič, njen učitelj kla-
virja je profesor Tilen Bajec
Tina Pangeršič, njen učitelj orgel je prof.
Tilen Bajec
Primož Adamlje, njegov učitelj harmo-
nike je Dušan Drobnič
Andraž Fink, njegov učitelj klarineta je
prof. Vid Pupis
Vesna Nika Trdin, njen učitelj violine je
prof. David Petrič
Nika Košir, njena učiteljica klavirja je
prof. Brigita Šuler
Maruška Pavlin, njena učiteljica solo
petja je prof. Barbara Sorč
Kaja Gabrijel, Anja Kimovec in Rebeka
Vozelj, njihova učiteljica flavte je prof.
Mira Kranjec

Ko so izzveneli zadnji toni koncerta
najboljših učencev, je ravnateljica GŠ
Litija-Šmartno gospa Janja Galičič
podelila pohvale in priznanja vsem
tekmovalcem. Po celotnem, odličnem
in več kot plodnem sodelovanju na
vseh področjih smo učitelji dobili še
več zagona pri uresničevanju svojega
poslanstva ne le pri predstavljanju in
posredovanju glasbene ustvarjalnosti
našim učencem, temveč tudi pri obli-
kovanju umetniško izobraženih in
kritično osveščenih poslušalcev glas-
benih in drugih kulturnih prireditev.
Prav vzgoja mladega občinstva, ki zna
prisluhniti in ceniti umetnost vrhun-
skih glasbenikov, ostaja ena naših
prednostnih nalog.

Vodja oddelka instrumentov s
tipkami:

Mag. Olena Novosel, prof.

pod mentorstvom prof. Veronike
Hauptman, v februarju 2013, je na 16.
Regijskem tekmovanju mladih glas-
benikov okolice Ljubljane in Zasavja,
v 1.c kategoriji, osvojil zlato prizna-
nje. Harmonikar Gabrijel Voje, pod
mentorstvom učitelja Dušana
Drobniča, je v januarju 2013, nastopil
na 7. mednarodnem tekmovanju har-
monikarjev za nagrado Avsenik in
prejel zlato priznanje. Maja 2013 se je
udeležil 9. mednarodnega srečanja
harmonikarjev v Beltincih, v katego-
riji zabavna glasba in je osvojil srebr-

no priznanje, v kategoriji diatonična
harmonika pa je prejel zlato prizna-
nje. Pianistka Nina Baš, pod mentor-
stvom prof. Janje Galičič, je v februar-
ju 2013, na 16. regijskem tekmovanju
mladih glasbenikov okolice Ljubljane
in Zasavja, v 1.C kategoriji, osvojila
zlato priznanje. Na 42. tekmovanju
mladih glasbenikov Republike
Slovenije, je v marcu 2013 prejela
bronasto plaketo in se uvrstila na 12.
mesto v državnem merilu. Na zaklju-
čnem koncertu je naša šola predstavi-
la ne samo tekmovalce, marveč tudi

ATLETIKA

Uspešen zaključek atletske sezone
z naslovom državnega prvaka
v troskoku

Po lanski poškodbi pete, se je letošnja sezona začela bolj klavrno, saj se je pozna-
la 2 mesečna odsotnost bazičnih treningov v pripravljalnem obdobju. Z uvrstit-
vami v zimski sezoni sem bil sicer zadovoljen, vendar rezultatsko skoki še niso
bili na nivoju. Zato sem spomladi malo okrepil treninge. Na dodatne treninge
sem hodil tudi k mojemu dobremu prijatelju Blažu Lambergarju na njegov
Lamfit program, ki je vključeval vaje za katere na atletskih treningih nisem imel
časa. Lamfit treninge priporočam vsakomur, saj za to ne rabiš biti nek vrhunski
športnik, saj delaš na osnovi svojega telesa in zmožnosti. Pa se je začela poletna
sezona, zaradi velike količine treningov prve tekme v maju in začetku junija še
niso pokazale pravih rezultatov, vse se je vrtelo v troskoku okrog 15m, centime-
ter gor, centimeter dol . Zato sem se celo spraševal ali smo sploh delali pravilno
s takšno količino treningov. No pa se je na koncu le izkazalo da trud na trenin-
gih ni bil zastonj. Že konec junija mi je uspel odličen troskok v Kopru 15.65m.
Tudi rezultati v skoku v daljino so se začeli dvigati iz 6.62m na 6.92m in moti-
vacija se je samo še dvigala. Sledilo je spuščanje treningov, da se je telo maksi-
malno pripravilo na ključne tekme, ki so sledile v drugi polovici julija. Ker tek-
movanj v troskoku ni bilo sem se udeleževal tekem v skoku v daljino. 20.7. sem
v Italijanski Gorici skočil 6.99m, 4 dni kasneje pa sem na Ptuju postavil nov

osebni rekord 7.21m (3. rezultat v
Sloveniji v letu 2013) , kar je bila
super napoved pred državni prven-
stvom konec julija. Sedaj pa sem bil v
dilemi ali na državnem prvenstvu
skakati daljino in troskok, poleg tega
pa nastopiti še v štafeti 4x100m?
Odločitev ni bila lahka. Odločil sem
se za troskok in štafeto 4x100m. In
prišel je vikend na katerega sem ne-
strpno čakal, državno prvenstvo v
Celju. V soboto 27.7 je bila prvo na
vrsti štafeta 4x100m. Ekipni duh je
bil na vrhuncu, vsi štirje člani štafete
smo bili v dobri formi, kar smo poka-
zali tudi na stezi in suvereno osvojili
zlato medaljo z novim klubskim re-
kordom AK Krka 41,31 sekunde. Prvi
dan tekmovanja me je kar precej po-
miril in mi vliv nove motivacije za ne-
deljsko tekmo v troskoku. Pa je bila tu
nedelja, pozitivna trema pred tekmo
je bila prisotna. Tokrat sem res zaupal
vase, da sem sposoben skočiti daleč.
Tudi na tribunah sem imel seveda
spet največjo podporo, kar zelo spo-
štujem in se zahvaljujem vsem, ki so
me prišli spodbujat. Pozitivna energija
in navijači so pripomogli k temu, da
mi je v 5. poizkusu uspel troskok dolg
15.75m (1. rezultat v Sloveniji v letu
2013), kar mi je prineslo tako željen
naslov državnega prvaka. Torej če po-
tegnem črto pod letošnjo sezono 18
nastopov in 17 uvrstitev na zmagoval-
ni oder, 1. rezultat v troskoku in 3. re-
zultat v skoku v daljino v Sloveniji.
Kakor se je sezona slabo začela, je bila
na koncu več kot odlična. Vse to pa je
samo še dodatna motivacija za nasled-
njo sezono, na katero pa sem se že
začel pripravljati. Hvala tudi vsem, ki
so mi fizično ali finančno pomagali v
sezoni 2013.

Martin Gradišek

Naslednjega dne smo se od njega poslovili na savskem pokopališču. Množica
pogrebcev je pričala kako priljubljen je bil Marjan med planinci in krajani. V
imenu planinskih prijateljev se je od njega ob odprtem grobu z ganljivim go-
vorom poslovil Jože Sinigoj iz Šmartnega pri Litiji. Izguba je za litijske pla-
nince še toliko večja, saj je bil Marjan vseskozi aktiven. Sprejemal je še prija-
ve za julijski izlet savske sekcije na Olševo in se tega izleta tudi udeležil, nato
pa je bil zadnji dan v juliju hudo poškodovan v prometni nesreči. Kljub pri-
zadevanju zdravnikov je Marjan devet dni kasneje podlegel poškodbam.
Marjan se je rodil v Metliki, služboval je v Ljubljani, na Savo, od koder je bila
doma njegova pokojna žena Stanka, pa se je preselil po upokojitvi. V letu
1993 se je vključil v na novo ustanovljeno  savsko sekcijo PD Litija in se
redno udeleževal njenih izletov. Bil je velik poznavalec slovenskega gorskega
sveta, saj je v hribe zahajal že poprej. Tudi sicer je bil vseskozi športno akti-
ven. Že od mladosti je bil navdušen športnik. Igral je hokej na ledu in na ko-
talkah, bil sodnik pri smučarskih skokih, tekel na maratonih in kolesaril. Kar
osem let je bil sekretar Šp. društva Ilirija. Za prizadevno delo v športu je pre-
jel srebrno Bloudkovo plaketo. Odmev tega športnega delovanja je bil tudi
Marjanov podvig v maju 1998, ko je v 15 urah in pol pretekel celotno
Badjurovo krožno pot. Bil je reden obiskovalec Zasavske svete gore in eden
od pobudnikov za redna srečanja na gori ob četrtkih in nedeljah. V posamez-
nem letu se je tudi več kot 100 krat povzpel od domače hiše do planinskega
doma na Zasavski gori. Pred petimi leti je ustanovitelj sekcije Marko
Dernovšek zaradi zdravstvenih razlogov opustil vodenje sekcije. Takrat je
Marjan skupaj s prijatelji prevzel vodenje sekcije in to delo uspešno opravljal
do konca preteklega leta. V letu 2008 je bil Marjan izvoljen v upravni odbor
PZS. Funkcijo je vestno in prizadevno opravljal. Skrbel je za povezavo sekci-
je z matičnim društvom, tako da so informacije dobro tekle v obe smeri.
Marjana bomo v spominu ohranjali takšnega, kot ga je dobro opisala pod-
predsednica društva Ana Mohar na žalni slovesnosti – skromnega, dobrega
srca in vedno prijetnega sogovornika. Borut Vukovič

IN MEMORIAM

Marjan Omerzel
(21.9.1940 – 9.8.2013)

V ponedeljek, 12.8.2013 smo se litijski in
savski planinci na žalni seji v Gasilskem
domu na Savi poklonili spominu Marjana
Omerzela, člana UO PD Litija in enega od
najbolj zagnanih članov savske sekcije
našega društva.
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e-pošta: martinov.glas@siol.com
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. oktobra 2013

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

Članska ekipa je pred prvenstvom odigrala še nekaj prijateljskih tekem, na
koncu so se le-te zaključili v nedeljo, dne 15.09.2013, ko se je v Dvorani Pungrt
odvijal močan 1.B ligaški turnir. Poleg domače ekipe RD Herz Šmartno so na-
stopili še RD Loka 2012, RK Radeče MIK-Celje in RK Slovenj Gradec 2011.
Vse tekme so bile na dobrem nivoju, trenerji so bili nad turnirjem zadovoljni, saj
so preizkusili nekaj taktičnih zamisli. Na veselje domačih gledalcev so turnir os-
vojili domači igralci Herz Šmartna.
Končni vrstni red: 
1. RD Herz Šmartno
2. RD Loka 2012
3. RK Slovenj Gradec 2011
4. RK Radeče MIK-Celje
Rezultati tekem:
1. tekma: RD Herz Šmartno – RK Radeče MIK-Celje - 26:23 (12:11)
2. tekma: RD Loka 2012 – RK Slovenj Gradec 2011 - 32:30 (28:28; 14:13) (po 7m)
3. tekma – za 3. mesto: RK Radeče MIK-Celje – RK Slovenj Gradec 2011 -  22:25 (10:13)
4. tekma – za 1. mesto: RD Herz Šmartno – RD Loka 2012 - 29:22 (14:10)
Na koncu je bila podelitev pokalov najboljšim trem ekipam ter podelitev medalj
pozameznikom. Trenerji so izbirali najboljšega vratarja in igralca, statistika pa
najboljšega strelca.
Najboljši strelec: Dejan Berglez (RD Herz Šmartno) (14 zadetkov)
Najboljši vratar: Anže Vrbinc (RD Loka 2012)
Najboljši igralec: Aleš Šmejc (RD Herz Šmartno)

Že kar nekaj časa je zorela ideja, da bi
v Litiji ženska košarka zopet zaživela
pod okriljem  KK Litja. Zavedamo
se, da so gibanje, socializacija, druže-
nje in pripadnost kolektivu, predvsem
pa zdrav način zapolnjevanja proste-
ga časa mladostnikov, še kako po-
membni, zato bi želeli znova obuditi
žensko košarko v Litiji. Mislimo, da
smo na pravi poti in smo si izbrali
pravi čas, saj v letošnjem letu praznu-
je KK Litija 60–letnico svojega delo-
vanja, v Sloveniji pa poteka evropsko
prvenstvo v košarki. Leto 2013 je v
znamenju košarke. Treningi za dekle-
ta od prvega do petega razreda že po-
tekajo v Športni dvorani Litija. Tudi
na OŠ Gradec imajo dekleta mož-
nost, da se pridružijo treningom, ki
bodo potekali skupaj s treningi košar-
karjev oziroma ločeno za dečke in de-
klice. V letošnjem letu bodo dekleta
igrala na prijateljskih tekmah z eki-
pami iz drugih šol, v šolskem letu
2014/2015 pa naj bi zaigrala tudi v li-
gaškem tekmovanju v okviru KZS. 

ROKOMETNO DRUŠTVO

Zmagovalno že v septembru
V mesecu septembru se je začelo zares. Prvi so na parket stopili kadeti, ki so odigrali že tri
uradne tekme, v zadnjem vikendu meseca septembra pa še člani. Začetek pa odličen, saj so
se vse tekme končale z visokimi zmagami igralcev Herz Šmartna.

Prva uradna tekma 1.B državne roko-
metne lige se je odigrala v soboto, dne
28.09.2013.  Nasprotnik je bila ekipa
ŠD Mokerc IG, ki je imela precej
spremenjeno ekipo, zato je bila za do-
mačo ekipo neznanka. Prav tako tre-
ner Jaka Keše ni mogel računati na
pomoč nekaterih standardnih igral-
cev. Kljub vsemu pa so se stvari na
igrišču kmalu postavile na svoje
mesto. Domača ekipa je igrala dobro,
trdo v obrambi, efektivno v napadu.
Do polčasa je razlika narasla na +10
(21:11). V drugem delu se slika ni ve-
liko spremenila, še vedno se je držala
visoka razlika. Zadnjih 20 minut so

na igrišče vstopili prav vsi domači igralci, vsi pa so pokazali pravo borbenost na
igrišču. Končni rezultat 33:24 in zaslužena prva zmaga. V šmarskih vratih se je
izkazal (tokrat edini) vratar Midhad Muratovič z 17 obrambami. V novo tek-
movalno sezono so v septembru s tremi zmagami štartali tudi kadeti. V prvem
krogu so zanesljivo premagali Sevnico z 42:24, nato drugo ekipo Krškega z
40:28. V tretjem krogu so igrali še bolje, saj so dosegli nad DRŠ Aleš Praznik
zmago s kar 31 zadetki razlike, končni rezultat je bil 59:28 (za doseženih 59 za-
detkov pa bi si upali trditi da je eden rekordnih v tekmovanju). Seveda kadetsko
ekipo kmalu čakajo precej težje tekme, do sedaj pa so pokazali, da so zelo dobra
ekipa. V oktobru tekmovanje odpirajo tudi ostale selekcije, ki so prijavljene v
tekmovanje, to so starejši dečki A, mlajši dečki A in mlajši dečki B. S treningi so
začeli tudi najmlajši na OŠ Šmartno, prav tako pa tudi sodelujemo z ŽRD
Litija, ki deluje na OŠ Litija in OŠ Gradec. 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 četrti in peti razred,
pa vodi Tanja Oder. Hvala navijaški skupini Krokarji, ki nas tudi v novi sezoni
spremlja doma in na gostovanjih! Seveda vas vabimo tudi na tekme mlajših se-
lekcij, ki so na sporedu skoraj vsak vikend.Vse bralce tudi vabimo, da si ogledate
našo Facebook stran:  www.facebook.com/Rokomet.Smartno in Twitter stran
http://twitter.com/#!/rdsmartnoherz, kjer lahko spremljate veliko zanimivih
novičk, fotografij ipd.

RD Herz Šmartno

Filip Gradišek v napadu

Prva sobota v mesecu septembru je
bila letos zelo naklonjena vsem teka-
čicam in tekačem, ki so z navduše-
njem preplavili Logarsko dolino.
Dan je bil poseben praznik za Mojco
Justin, ki je prvič pretekla 75 km in
postala ponosna ultramaratonka.
Skupaj z njo se je veselila tudi Mija
Loc , ki je v svoji ženski kategoriji že
petič zapored slavila zmago na naj-
daljši preizkušnji. Obe ultramaraton-
ki sta od začetka do konca skupaj
premagovali kilometre in bili na
koncu poplačani z nedoumljivo srečo,
ki traja in traja.
Ob tej priliki se zahvaljujeta Dejanu
in Kristini za vzpodbudo ob progi, še
posebej pa Tonetu  in družini Krajnik
za potrpežljivo spremljanje. Vsi so za-
služni za njun uspeh. Velik uspeh je
dosegel tudi Kračan Peter, ki je prvič
pretekel 27 km in v svoji kategoriji
zmagal. Iskrene čestitke.

šmarski tekači

ATLETIKA

Ultramaraton
Celje - Logarska dolina

KOŠARKAŠKI KLUB LITIJA

Obuditev ženske košarke
Pred približno dvajsetimi leti se je v Litiji odigrala zadnja prvenstvena košarkarska tekma, v
kateri so zaigrala dekleta iz KK Litija. Ženska košarka je bila v Litiji na visokem nivoju in je
imela tradicijo v slovenskem prostoru. Še danes  precej igralk iz teh časov ljubiteljsko igra ko-
šarko v veteranski ekipi. Veteranke so aktivne, saj se udeležujejo najrazličnejših veteranskih
turnirjev v bližnji in daljni okolici (Hrvaška, Srbija, Madžarska, Bosna in Hercegovina …).

Vabimo tudi vse dečke osnovnih šol,
da se udeležijo treningov košarke,
kjer se bodo učili osnov košarke, se
družili z vrstniki in pridobljeno zna-
nje skušali najbolje uporabiti na tek-
movanjih. Vpis poteka na treningih v
Športni dvorani Litija in sicer:
1 - 3  razred, vsak torek, in četrtek  ob 14.uri.
4 – 6 razred, vsak ponedeljek, sreda in petek ob 14. uri.
7 - 9  razred, vsak ponedeljek in sredo  ob 16. uri. 
Tudi v šolskem letu 2013/14  bo KK
Litija pričel z treningi  tudi na OŠ
Gradec. Vsi zainteresirani se lahko
priključijo treningom v torek in petek
s pričetkom ob  16. uri  (telovadnica
OŠ Gradec)                                                                          

Košarkarski klub Litija

Vabimo vsa dekleta,
ki bi želela trenirati košarko, da se priključijo
treningom, ki potekajo v Športni dvorani
Litija,vsak ponedeljek in sredo od 15. do 16. ure
oziroma za vse informacije pokličite  mobilno
telefonsko številko:  041 747 767 ( Džemo Ibiši).
Pridite, ne bo vam žal!

Vse fante od 1. do 9. razreda in dekleta od 1. do 5. razreda,
ki obiskujejo osnovno šolo Šmartno in jih zanima rokomet vabimo,
da se vpišejo v rokometno šolo. Vabljeni tudi vsi stari člani, ki ste
rokomet že obiskovali, da se spet pridružite treningom. V rokometno
šolo se lahko vpišete preko elektronske pošte info@rd-smartno99.org
ali pa se oglasite na enemu izmed treningov mlajših selekcij. 

Za več informacij nas lahko pokličete tudi na številke:
- splošne informacije: 031-627-189 (Aleš Hauptman)
- mlajši in starejši dečki (od 6. do 9. razreda):  031-328-371 (Pegi Berce)
- mini rokomet (od 1. do 5. razreda): 040-820-974 (Tanja Oder)

Dejavnost društva Prosti čas 
v sezoni 2013/2014

Med njimi je bila tudi predstavnica
DPČ Šmartno Veronika Meke, ki je
plezala v kategoriji kadetinj. Zanjo je
bilo to prvo veliko tekmovanje. Med
46 tekmovalkami je zasedla 21.
mesto. Od drugih slovenskih repre-
zentantov je največ pokazala zelo
obetavna plezalka iz Velenja Janja
Garnbret, ki je bila najboljša in zaslu-
ženo slavila evropski naslov. To je v
njeni prvi mednarodni sezoni že
drugi naslov stare celine med starejši-
mi deklicami, saj je bila najboljša tudi
na evropskem balvanskem prvenstvu,
ki je potekal maja v švicarskem
Grindelwaldu. Slovenski uspeh sta z
naslovom evropskega podprvaka do-
polnila še Domen Škofic med mla-
dinci in Martin Bergant med kadeti. 

Jernej Peterlin

Dejavnosti na bazenu v OŠ Šmartno
Riba Raca Rak
20-urni plavalni tečaj za predšolske otroke od 4. do 6. leta
Vadba bo potekala vsak ponedeljek od 17. do 18. in od 18. do 19. ure.
Začetek: ponedeljek, 7. oktober 2013.
Od oktobra 2012 do marca 2013.
20-urni plavalni tečaj za osnovnošolce I. triletja
Vadba bo potekala ob četrtkih od 17. do 18. in od 18. do 19. ure.
Začetek: četrtek, 10. oktober 2013.
Od oktobra 2012 do marca 2013.
Vodna aerobika (vadba na bazenu za ženske)
Vadba bo potekala ob ponedeljkih od 19. do 20. ure. 
Začetek: ponedeljek, 7. oktober 2013.
Od oktobra 2012 do aprila 2013.

Športno plezanje na umetni steni v ŠD Pungrt pri OŠ Šmartno
Pobegni dolgčasu in plezaj
Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 7. leta
Od septembra 2013 do konca maja 2014, 1 x tedensko.
Urnik vadbe: ob torkih od 18. do 19. ure.
Začetek vadbe: torek, 10. september 2013.
Rekreativna vadba športnega plezanja za otroke od 8. do 14. leta
Od septembra 2013 do konca maja 2014, 2 x tedensko.
Urnik vadbe: ponedeljek od 17. do 18.30 in četrtek od 16. do 17.30 ure.
Začetek vadbe: ponedeljek, 9. september 2013.
Trening športnega plezanja – tekmovalci od 9. leta dalje
Od avgusta 2012 do konca junija 2013, 4 x tedensko.
Začetek vadbe: ponedeljek, 9. september 2013.
Športno plezanje za odrasle – rekreacija
Od oktobra 2012 do maja 2013, 3x do 4x tedensko.
Urnik vadbe: Ponedeljek od 18.15 do 20.15, sreda od 20.15 do 22. in četrtek 20. do 22. ure.
Začetek vadbe: ponedeljek, 9. september 2013.
Začetni tečaj športnega plezanja za odrasle in mladino nad 16 let
Začetek tečaja: četrtek, 26. september 2013 ob 20. uri.
Tečaj bo potekal do konca oktobra 2013. Udeleženci se bodo seznanili z osnovami športnega pleza-
nja za samostojno plezanje na umetnih stenah in v naravnih plezališčih. Podrobnejše informacije o
tečaju dobite na spodnjih kontaktih. Nujne predhodne prijave na spodnje kontakte.

Dodatne informacije in prijave: tel. 031 697-961,
prek e-pošte: info@drustvoprosticas.si in na spletnih straneh http://plezanjedpc.wordpress.com ter
http://dpcplavanje.wordpress.com.

DPČ - ŠPORTNO PLEZANJE

Imst 2013
V avstrijskem Imstu je od 26. do 28. avgusta
potekalo mladinsko evropsko prvenstvo v
športnem plezanju.


