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ŽUPANOV KOTIČEK

November -
praznik občine
November je za našo občino pomem-
ben mesec, saj prav v tem času  praz-
nujemo občinski praznik. Marsikdo
me vpraša zakaj prav Martinovo.
Odgovorim , da na čast tistih, ki so
zgradili tako veličasten objekt naše
katedrale. Prav gotovo so naši predni-
ki močno držali skupaj, da jim je kaj
takega uspelo. Če bo sreča naklonje-
na, bo naša generacija zgradila obvo-
zno cesto v Šmartnem, prav tako pro-
jekt stoletja. Bodo pa naši zanamci
odločali o spremembi občinskega
praznika. V vsakem primeru bomo z
zmanjšanjem težkega prometa skozi
center  Šmartna obvarovali cerkev
pred propadom. Vsem Martinam in
Martinom čestitam ob osebnem
prazniku, želim jim veliko zdravja in
dobre volje. 

Vaš župan
Milan Izlakar

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU NOVEMBRU

V Sloveniji deluje kar nekaj učitelj-
skih pevskih zborov, zagotovo je naj-
bolj znan vseslovenski učiteljski pev-
ski zbor  “Emil Adamič”. Zbor je na-
stal leta 1925 v Ljubljani kot Zbor
slovenskih učiteljev na pobudo Emila
Adamiča in Srečka Kumarja, ki je
zbor v začetku tudi vodil. Med redke
učiteljske zbore v tem delu države, če
ni kar edini, pa sodi tudi učiteljski
ženski pevski zbor Litus iz Litije.
Zbor je nastal leta 1996 na OŠ Litija

Učiteljski pevski zbor LITUS
praznuje 15 - letnico delovanja

in letos praznuje 15-letnico delova-
nja. Večina članic je aktivnih in upo-
kojenih učiteljic, nekaj članic je iz
drugih inštitucij. V letih delovanja se
je precej članic zamenjalo, a nekaj jih
vztraja od samega začetka. Ob usta-
novitvi je zbor vodila Selma Gra -
dišek, zadnjih nekaj let pa je zboro-
vodkinja Sandra Rihter. Veselje do
petja in druženja je rdeča nit, ki člani-
ce povezuje, enkrat letno se nekje ob
morju na pevskem vikendu osveži ali
dopolni znanje. V lanskem letu so se
pevke uvrstile na regijsko revijo pev-
skih zborov, a se je zaradi pogojev
niso udeležile. Kvaliteta petja se je v
vseh letih izboljševala, iz preprostih,
eno ali dvoglasnih so posegle po bolj
zahtevnih, štiriglasnih skladbah. V
tem jubilejnem letu bodo pevke pri-
pravile koncert z gosti, ki bo v prvem
tednu decembra, v dvorani KC v
Litiji. Vabljeni!

Aleksandra Mavretič

V soboto 8. oktobra 2011 smo pod
okriljem GŠ Litija –Šmartno organi-
zirali prvo baletno delavnico, ki jo je
vodila naša bivša učenka Ines Man -
delj, lanskoletna diplomantka Kon -
zer vatorija za glasbo in balet Ljub -
ljana. Potekala je v plesni učilnici
Športne dvorane Litija, udeležilo se
preko 60 učencev in učenk iz GŠ
Litija –Šmartno ter GŠ Hrastnik.
Tematika je bila zelo pestra. Pričelo se
je s kratko zgodovino baleta, nadalje-
valo z osnovnimi  značilnostmi in
specifičnostmi tovrstnega umetniške-
ga izraza, pogovor je stekel tudi o pri-
merni urejenosti pri pouku in na
odru, sledile so priprave ter utrjevanje
stopal, nadaljevalo se je s prikazom
priprave copatov za ples na konicah
prstov, nega, zavezovanje trakcev ipd.
Sledil je praktični prikaz in delo z
učenkami - najprej posamezni gibi in

elementi nato značilnosti dela na ko-
nicah prstov. V drugem delu je sledil
prikaz profesionalnega baletnega
»klasa«, v katerem so pri izvedbi akti-
vno sodelovale starejše učenke balet-
nega oddelka obeh šol udeleženk.
Prikazali so vaje ob drogu in na sredi-
ni z mnogimi zapletenimi in težkimi
kombinacijami, sledil je sklop skokov
in delo na konicah prstov. 
Ob zaključku je močan aplavz potrdil
uspešno delo bodoče mlade pedago-
ginje, dolgo je še potekalo prijetno
kramljanje v garderobah, sklenjena so
bila nova prijateljstva. Zaradi pozitiv-
nega odziva in interesa otrok bomo
izvedli delavnico tudi v spomladan-
skem času. Tokrat se bodo učenci
poleg aktivne ure baleta udeležili tudi
delavnice sodobnega plesa.

Žužana Bartha 

Prva baletna delavnica v Litiji

Sporočamo, da je bilo 11. novembra 2011 na
spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk in
Občine Šmartno pri Litiji objavljeno javno
zbiranje ponudb za najem poslovnega pro-
stora na gradu Bogenšperk za opravljanje
gostinske dejavnosti. Zainteresiranim po-
nudnikom so razpisni pogoji in razpisna do-
kumentacija na voljo na spletnih straneh:
www.bogensperk.si ali

www.smartno-litija.si.

Ponudbo pošljite priporočeno po pošti do
vključno 25. 11. 2011.

Javni zavod Bogenšperk,

Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji

Tel.: 01/8987 867, info@bogensperk.si

Večmesečno delo šmar-
skih vezilj, ki se dvakrat
mesečno srečujejo v knjiž -
ni ci Šmartno, bo na ogled
že na tradicionalni razsta-
vi ob občinskem prazniku
Šmartnega pri Litiji. Naj -
bolj so ponosne na oltarni
prt, ki je trud dela in pri-
zadevnosti cele skupine.
Prt bo na Martinovo že

pogrnjen v domači cerkvi, ostala svoja dela pa vam bodo s ponosom predstavile
na razstavi, v petek, 11. 11. ob 17. uri, v knjižnici Šmartno. V kulturnem progra-
mu bodo sodelovali šmarski glasbeniki.  Na Martinovo se vam bo v knjižnici
predstavila tudi ustvarjalnost šmarskih keramičark; njihove unikatne izdelke
boste na prireditvi lahko tudi kupili in s tem podprli delovanje Društva univer-
za za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. 

Šmarske vezilje se predstavijo

Pravih zabav, ki ti ne bi izpraznile bančnega računa v Litiji ali okolici do priho-
da naših zabav ni bilo. Z vsako, novo organizacijo zabave (teh je do zdaj bilo že
kar 7.) smo se naučili novih stvari in na vsaki zabavi ponudili več. Zadnja zaba-
va Halloween party se je odvijala 29. 10. 2011 v športni dvorani Pungrt –
Šmartno pri Litiji. Poceni zabava + veliko obiskovalcev (ne samo iz Litije in
Šmartnega!) je bila formula za nepozabno doživetje. Dodali smo še nekaj več!
Program in nagrade. Plesalci in plesalke so navduševali občinstvo. Naši sponzor-
ji, katerim se na tem mestu najlepše zahvaljujemo, so bili radodarni tudi z nagra-
dami katere smo razdelili med obiskovalce, med najboljše plesalce, med najbolj
aktivne in drzne obiskovalce. In ker smo se z vsako zabavo nekaj naučili, smo to-
krat pripravili nekaj še večjega, še bolj ekskluzivnega in glamuroznega. Tokrat
smo organizirali skupaj s Klišejem tradicionalni Halloween party. Češnja na
vrhu bogatega programa je bil vsekakor svetovno poznani DJ Sylvain, iz Grških
maturantskih in absolventskih žurov se je vrnil Jupitrov MC DJ Berny, ni pa
izostal tudi sočni plesni spektakel in privlačne nagrade naših zvestih pokrovite-
ljev. Vas zanima kdaj bo naslednja zabava? Spremljajte naš profil na Facebooku.

Party People Litija kolektiv

Party People Litija…
Pred približno dvema letoma je bila ustanovljena neformalna skupina Party People
Litija. Cilj članov in ustanoviteljev je predvsem prebuditi mrtvo nočno in zabavno
dogajanje v Litiji in njeni okolici.

Zadnja knjiga Ide Dolšek je gotovo
že našla pot v marsikateri dom, saj je
izšla že ob predstavitvi projekta v prvi
polovici letošnjega leta. Več pozorno-
sti pa smo ji namenili na literarnem
večeru v litijski knjižnici 8. novembra,
kjer smo poklepetali z avtorico in
spoznali zakulisje projekta, ki se ga je
lotila skupaj s Folklorno skupino
Javorje, še natančneje. Ponovitev ce-
lotne prireditve Špinerbal, s prika-
zom toalet, plesa in utripa Litije med
obema vojnama, pa bo sledila v sobo-
to, 19. novembra, ob 19. uri v
Gimnaziji Litija. 

Predstavitev
knjige
Špinerbal

OBVESTILO

Dogodek Datum Ura Lokacija

PRIBLIŽEVANJA z dr. Mojco Senčar PONEDELJEK 14. 11. 19.00 Kulturni center Litija

Grafiti in glasba, predstavitev projektov programa Mladi v akciji PETEK 18. 11. 18.00 Mladinski center Litija

Koncert Okteta Valvasor z gosti PETEK 18. 11. 20.00 Kulturni center Litija

Stojnica »Vse zastonj« - obleke za vse generacije in igrače za otroke 

podarimo ali zamenjamo SOBOTA 19. 11. 8.00 – 11.30 Tržnica Litija

Otroška matineja: PRAVLJIČNA URA BABICE: Gledališče Unikat SOBOTA 19. 11. 10.00 Kulturni center Litija

Špinerbal – KUD FS Javorje Šmartno SOBOTA 19. 11. 19.00 Gimnazija Litija

Ob dnevu splošnih knjižnic -20. novembru

Čajanka z udeleženkami bralne značke pri DU Litija PONEDELJEK 21. 11. 17.00 Knjižnica Litija

Ura pravljic TOREK 22. 11. 18.00 Knjižnica Litija

SAFARI HURGADA – potopis z Arminom Grošićem SREDA 23. 11. 18.00 Mladinski center Litija

Ura pravljic ČETRTEK 24. 11. 18.00 Knjižnica Šmartno 

Kino: SFINGA – film s planinsko tematiko (PD Litija) ČETRTEK 24. 11. 20.00 Kulturni center Litija

Poljubnoznanstveni eksperimenti - delavnica SOBOTA 26. 11. 16.00 Mladinski center Litija
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Občina Šmartno pri Litiji

Oddaja vlog za osnovno zdravstveno zavarovanje kot občan za
obdobje od 01. januarja 2012 dalje
Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse upravičence, ki imajo osnovno zdrav-
stveno zavarovanje urejeno po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (to je, da prispevke za osnovno zdrav-
stveno zavarovanje plača občina stalnega prebivališča), da so za reševanje po-
stopkov v zvezi z uveljavitvijo te pravice od 01.01.2012 dalje pristojni Centri
za socialno delo in ne več občina stalnega prebivališča. 
V kolikor želite, da imate osnovno zdravstveno zavarovanje ustrezno urejeno
tudi od 01. januarja 2012 dalje, morate vlogo oddati (priporočeno po pošti ali
osebno) najkasneje do 31. decembra 2011 na tisti center za socialno delo, na
območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.
Upravičenci boste pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja kot
občan uveljavljali na novih obrazcih, ki bodo na razpolago v knjigarnah in na
spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve predvidoma
že v mesecu novembru 2011. 
Dodatne informacije v zvezi z oddajanjem vlog lahko dobite na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, Karmen Sadar

Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca za leto 2012
Občina Šmartno pri Litiji  obvešča vse starše, ki bodo imeli od 01. januarja
2012 dalje svoje otroke vključene v programe predšolske vzgoje v vrtcih, da
vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 od 01.12.2011 dalje oddajate na
pristojne Centre za socialno delo in ne več na občino stalnega prebivališča.
Pristojni Centri za socialno delo so tisti centri, na območju katerih imate
starši stalno prebivališče. V kolikor želite, da vam pravica do znižanega plači-
la vrtca začne veljati s 01. januarja 2012, morate vlogo oddati (priporočeno
po pošti ali osebno) najkasneje do 31. decembra 2011.
Starši pravico do znižanega plačila vrtca uveljavljate na novih obrazcih, ki
bodo na razpolago v knjigarnah in na spletnih straneh Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve predvidoma že v mesecu novembru 2011.
Dodatne informacije v zvezi z oddajanjem vlog lahko dobite na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, Karmen Sadar.

Zgodilo se je
Četrtek, 29. 9., smo za skupino Šmar-
tinke organizirali popoldanski izlet na
Limbarsko goro nad Moravčami, ob
povratku pa smo se zapeljali še do
Geometričnega središča Slovenije na
Spodnji Slivni. Naslednji dan smo se
s pohodniki povzpeli na Polhograjsko
Grmado, kjer nas je spremljalo son-
čno vreme.
Prvo oktobrsko nedeljo smo začeli
novo sezono gledaliških obiskov.
Tokrat smo bili v Mariboru, kjer smo
si ogledali Hoffmannove pripovedke.
Ker je bilo zanjo veliko zanimanja,
smo naročili še dodatne vstopnice.
V torek, 11. oktobra, so nas obiskali
upokojenci iz prekmurske občine Pu -
conci. Bilo jih je 38. Sprejeli smo jih
pri kulturnem domu in jim postregli s
pecivom, kavo in pijačo. Nato smo jih
popeljali v Geometrično središče Slo -
venije na Spodnjo Slivno, za obisk si-
tule na Kleniku pa nam je zmanjkalo
časa. Skozi Litijo in Šmartno smo se

zapeljali na Bogenšperk, kjer so si
ogle dali grad. Pred kosilom, ki je bilo v
gostišču Krznar, smo obiskali še šmar-
sko župnijsko cerkev, kjer smo jim
predstavili kraj in našo »katedralo«. Ob
slovesu smo si izmenjali darila, gostje
pa so nas povabili, naj jih prihodnje
leto obiščemo.
Dva dni pozneje smo se zjutraj odpe-
ljali na celodnevni izlet v neznano,
zanj je bilo toliko zanimanja, da vsem
nismo mogli ustreči, četudi smo naro-
čili 56-sedežni avtobus.
Naš cilj je bilo Razkrižje v Prekmurju,
kamor smo prispeli po treh urah vož-
nje, največ po avtocesti. V kraju nas je
pričakala vodička Turistično narodo-
pisnega društva, ki nas je ves čas tudi
vodila. Začeli smo z ogledom in pred-
stavitvijo župnijske cerkve Sv. Janeza
Napomuka, kar je opravil župnik
msrg Franc Režonja, nato pa smo se
ustavili pred kulturnim domom, kjer
so nam prijazne domačinke postregle
s toplimi razkrižkimi mlinci in pijačo.
Sledil je obisk sadjarsko-vinogradni-

Aktivnosti društva upokojencev

Polhograjska Grmada - najlepši je počitek na cilju

ške kmetije Žižek s pokušino vin in
jabolk, za tem pa smo bili gostje zeliš-
čnega vrta in zeliščne kuhinje družine
Tivadar, kjer spet ni šlo brez degusta-
cije.
Ustavili smo se tudi pri pomniku
mesta spopadov v obrambi slovenske
samostojnosti na Gibini ter obiskali
družinsko oljarno Zanjkovič, kjer
smo lahko po pokušini tudi kupili
bučno olje. Nato smo občudovali še
biser naravne dediščine – Ivanov
izvir, ki zaživi še posebno v božičnem
času, ko tisoči obiskovalcev občuduje-
jo žive jaslice. Oglede smo sklenili z
obiskom še zadnjega kovača v
Prekmurju, ki nam je predstavil izu-
mirajočo kovaško obrt. Po kosilu v
bližnjem  gostišču smo se v večernih
urah, polni nepozabnih doživetij, za-
dovoljni vračali domov.
Tretji ponedeljek v oktobru smo na
rekreacijskem pohodu prehodili pot
Lupinica – Preska – Liberga – Jelša –
Šmartno, dan pozneje pa smo imeli v
lepem sončnem vremenu kostanjev
piknik v gostišču Marn v Štangi.

Pripravljamo…
V soboto, 19. novembra se bomo po-
dali na planinski izlet na Gorenjsko,
kjer se bomo sprehodili po Poti kul-
turne dediščine, ki vodi od Vrbe in
Rodin do Breznice ter Žirovnice, v
torek, 22. 11., pa bomo imeli rekrea-
cijski pohod v šmarsko okolico.
V soboto, 26. novembra pa si bomo  v
ljubljanski Drami ogledali komedijo
»Beneški trgovec«
V prvi polovici decembra bomo obi-
skali naše člane v Domu Tisje in
bolne ter ostarele člane po domovih.
5. Decembra je spet na vrti rekreacij-
ski pohod, 12. decembra pa načrtuje-
mo novoletno srečanje; o podrobno-
stih vas bomo še pravočasno obvestili.
V petek, 16. decembra, bo naš zadnji
planinski izlet. Če nam bo dopuščalo
vreme, se bomo povzpeli na Sveto
planino nad Trbovljami.

Bo ris Žužek

Kviz GZ Šmartno

Zgodilo se je:
Tehnična in druga pomoč: 
Dne 30. 9. ob 13:12 so bili gasilci PGD Šmartno pozvani, da odprejo vrata
stanovanja na Staretovem trgu v Šmartnem. Gasilci so odšli na kraj dogodka,
kjer so po naknadnem preverjanju ugotovili, da prijaviteljica, ki je zahtevala
pomoč, ni lastnica stanovanja. Pomoč so zato morali zavrniti. Sodelovali so
trije gasilci.
6. 10. so gasilci PGD Kostrevnica odstranili in uničili sršenje gnezdo iz dim-
nika na počitniški hišici v Mali Kostrevnici. Sodelovali so štirje gasilci.
Prav tako 6. 10. so gasilci PGD Kostrevnica očistili cestni prepust v Mali
Kostrevnici, kjer je meteorna voda ob deževju ogrožala stanovanjsko hišo.
Sodelovalo je pet gasilcev. 
Drugo:
V času od 25. 9. do 25. 10. so gasilci PGD Šmartno opravili 15 prevozov
pitne vode in PGD Kostrevnica 6.

GZ Šmartno

Letošnji je potekal v soboto, 15. okt-
obra, v kulturnem domu v Šmart-
nem.
Vso od prvega kviza dalje so mladi
morali poznati tudi splošne teme,
letos pa je bila tematika prvič samo
gasilska. Ekipe so pokazale veliko
znanja, seveda pa je bila potrebna tudi
sreča. 
Najboljši dve ekipi iz kategorije sta se
uvrstili na regijski kviz, ki je potekal
28. oktobra na osnovni šoli Preserje
pri Radomljah.
Mlajši pionirji iz Liberge so dosegli
3. mesto, iz Jablanice 6. Starejši pio-
nirji iz Kostrevnice so zmagali in si s
tem pridobili pravico nastopa na
državnem kvizu, Vintarjevčaniso bili
17. Pri mladincih pa je primskov-
škaekipa dosegla 5. mesto, vintarjev-
ška pa 13.
Čestitke vsem za dosežene rezultate.

GZ Šmartno

Mlajši pionirji:
Jablanica 560,34 točke
Liberga 552,44 točke 
Kostrevnica 551,38 točke
Šmartno 545,62 točke
Vintarjevec 492,02 točke
Starejši pionirji:
Kostrevnica 558,02 točke
Vintarjevec 541,03 točke
Jablanica 534,91 točke
Primskovo 513,75 točke
Javorje 507,35 točke
Mladinci:
Vintarjevec 494,53 točke
Primskovo 484,92 točke
Javorje 474,60 točke

Prvi so se pomerili starejši gasilci in sicer 24. septembra v Mengšu.  
Ekipa iz Kostrevnice se je uvrstila na 13. mesto, Šmarčani so bili 14. in
Zavrstničani 15.
8. oktobra je v Mekinjah pri Kamniku potekalo regijsko tekmovanje za člane in
članice.
Pri članicah A (starost do 30 let) je ekipa iz Kostrevnice zasedla 9. mesto, iz
Jablanice 10. in iz Šmartnega 14. V kategoriji članov A so bili Jablančani 9,
Kostrevničani 11. in Šmarčani 12. Članice B (starost nad 30 let) iz Liberge so
bile 4. iz Jablanice pa 9.
Kot zadnji so 29. oktobra svoje znanje pokazali še mladi gasilci.
Ekipa pionirjev iz Kostrevnice je zasedla 2. mesto, iz Zavrstnika 3. in iz
Jablanice 6. Pri mladincih je ekipa iz Javorja zasedla 8. mesto, pri mladinkah pa
je bila Liberga 4., Primskovo 7. in Kostrevnica 8.
Na državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto, sta se uvrstili pionirski ekipi iz
Kostrevnice in Zavrstnika.
Vsem ekipam čestitamo za vložen trud in dosežene rezultate. 

GZ Šmartno

Regijska gasilska tekmovanja
Po občinskem gasilskem tekmovanju so bila letos razpisana tudi regijska. Sodelovale
so lahko najboljše tri uvrščene ekipe po kategorijah iz občinskega tekmovanja, o
katerem smo poročali že v oktobrski številki. 

Večina študentov in dijakov v občini
Litija se mora v študijske namene vsa-
kodnevno z javnim prevozom voziti v
prestolnico, to pa je za šolarje finan-
čno breme. Poleg tega je veliko šolar-
jev odvisno tudi od ljubljanskega av-
tobusnega prometa, ki pa je potnikom
na voljo po čedalje višjih cenah.
Lansko leto smo lahko spremljali boj
študentov in dijakov za ohranitev
subvencioniranega mestnega avtobus-
nega prevoza v Ljubljani. Mestna ob-
čina Ljubljana je namreč nameravala
ukiniti subvencijo za šolarje, ki niso
občani MOL. Tako bi morali za me-
sečno vozovnico odšeti toliko denarja,
kot je vredna splošna mesečna vozov-
nica. Subvencije so se obdržale, sedaj
pa se študentje in dijaki zopet soočajo
z novo oviro na svoji izobraževalni
poti – podražitev enkratne vožnje z
mestnim avtobusom za 0,40 €. Po
novem bodo tako morali potniki
mestnega prometa za enkratno vožnjo
odšteti 1,20 €, navadna mesečna vo-
zovnica pa bo po novem stala 37 €.
Posledično seveda sledi tudi povišanje
mesečne subvencionirane vozovnice
za študente in dijake, ki je do sedaj
stala 17 €, po novem pa bo zanjo po-
trebno odšteti 20 €. Razlog za podra-
žitev naj bi bil cilj povečanja prodaje
terminskih vozovnic, ki pa s šolskimi
subvencioniranimi in navadnimi vo-
zovnicami nimajo povezave. Aktivisti
Kliše-ja zaradi težke situacije socialno
šibkih študentov in dijakov v Litiji in

KLIŠE o podražitvi
za študente

okolici v letošnjem šolskem letu orga-
nizirajo različne izobraževalne, kul-
turne, športne in socialno usmerjene
projekte, ki bodo članom Kliše-ja
olajšali študij in življenje nasploh. 
Napovedi za mesec november: 
17. 11. ob dnevu študentov nas ob 18.
uri pridi pogledat v mladinski center
Litija, kjer bomo predstavili naše
aktivnosti in poslanstvo. Vsak nov
študent/dijak, ki se bo v klub včlanil
oz. podaljšal članstvo na ta dan, dobi
še darilo (ne pozabi s seboj prinesti
potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto).
Krvodajalska akcija: Si želiš pomaga-
ti? 15 minut ti vzame, da nekomu
rešiš življenje. 18. 11. od 7. do 15. ure
bo v zdravstvenem domu Litija pote-
kala krvodajalska akcija. Tam te bo
pričakal tudi Kliše s pogostitvijo.
Pridi in daruj kri.
Tarok turnir: 25. 11. pridi na tarok
turnir. Igralo se bo v trojicah oz. po
sistemu 3+1. Prostora je za 16 udele-
žencev. Prijave pobiramo v času urad-
nih ur. Prva tri mesta čakajo nagrade.
Mednarodni prostovoljski tabor: V
ponedeljek 28. 11. ob 18. uri nas bo
na klišeju obiskala Voluntariat-ova
prostovljka in nam skozi lastno iz-
kušnjo predstavila mednarodne pro-
stovljske tabore v tujini. Če te torej
zanima mednarodno prostovoljstvo v
Afriki, Aziji, Evropi oz. druge aktiv-
nosti, ki jih izvaja zavod Voluntariat,
se nam pridruži.
Inštrukcije v mesecu novembru.
Matematika, vsak torek od 17. do 20.
ure. Angleščina, vsak drugi četrtek in
petek od 17.do 20. ure. Na voljo so
tudi inštrukcije kemije, fizike in nem-
ščine-te inštrukcije zagotovimo glede
na predhodno povpraševanje.

Tjaša Cvetkovič
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Aktiv delovnih invalidov
Z mesecem oktobrom smo uspešno
zaključili projekt »Z edukacijo za
ohranjanje socialne vključenosti v ži-
vljenje«. Projekt je bil namenjen iz-
obraževanju, nudenju pravno – infor-
mativne ter psihosocialne pomoči de-
lavcem invalidom. Nudena je bila tudi
opora in pomoč pri iskanju oziroma
izgubi zaposlitve in pomoč pri iskanju
in uveljavljanju svojih pravic. V 18.
mesecih izvajanja projekta so se odvi-
le številne aktivnosti v obliki delavnic
in predavanj (na temo: Na črtovanje
delovnega razvoja in življenja invali-
dov, Stres-sprejemanje invalidnosti,
»Učenje za življenje«, Sezna njanje s
pravicami in zakonodajo na invalid-
skem področju…), seminarji in tečaji
(računalniški in angleški tečaj) ter
usposabljanj za aktivno življenje in
delo. Poleg  teh aktivnosti je bila or-
ganizirana tudi strokovna ekskurzija
(ogled invalidskega podjetja HTZ
Velenje).  
Kot zaključek projekta je 6. oktobra
potekal posvet »Aktivni delovni inva-
lidi«, katerega namen je bil skozi pri-
spevke predstavnikov delodajalcev,
delovnih invalidov, institucij  oziroma
strokovnjakov s področja zaposlova-
nja ter invalidskega varstva, osvetliti
»problematiko« zaposlovanja invali-
dov. Z informiranjem delodajalcev,
predstavitvijo primerov dobrih praks,
smo želeli prispevati k novim oziroma
boljšim možnostim in priložnostim
za izboljšanje, ohranjanje socialne
vključenosti ter zaposljivosti ranljivej-
ših skupin na trgu dela. 
Skozi prispevke strokovnjakov (univ.
dipl. prav. Zaviršek Mira, dr. Andrej ka
Fatur-Videtič, Drago Novak, univ.
dipl. prav. Damijana Peterlin, Nataša
Vrhovec, podžupanja Lijana Lovše,
Mojca Vetršek, dr. Irena Manfredo in
univ. dipl. prav. Sanja Jeblanovič) s
področja invalidskega varstva smo
podrobneje spoznali delovanje Akti -

vov delovnih invalidov (uresničevanju
skupnih interesov ter ohranitev var-
stva pravic delovnih invalidov), zapo-
slitveno in poklicno rehabilitacijo ter
finančne spodbude po ZPIZ-1 pri
zaposlovanju oz. premestitvah delov-
nih invalidov itd. Predstavniki delo-
dajalcev so predstavili primere dobrih
praks (zaposlovanja in prilagoditve
delovnega mesta invalidom, in skrb za
zaposlene delavce). Navzoči so se se-
znanili tudi z obsegom pravic in var-
stva delavcev invalidov ter postopkom
odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Poleg aktivnosti, katere so bile orga-
nizirane, so redno potekala tudi sreča-
nja oz. sestanki, na katerih so bili ude-
leženci seznanjeni o poteku in vsebini
aktivnosti. Na srečanjih so imeli ude-
leženci tako možnost soustvarjati in
sodelovati pri oblikovanju aktivnosti
in dejavnosti projekta. 
Kot zelo uspešno se je izkazalo indi-
vidualno delo – svetovanje, katero je
(bilo) na voljo celo leto. Predvsem so
se invalidi obračali po pomoč in in-
formacije s področja zaposlovanja ter
socialnih storitev. Da je bila pomoč
uspešna, kaže tudi to, da sta dva ude-
leženca naših aktivnosti v tem času
uspela najti zaposlitev.
Glede na evalvacijo oz. mnenja udele-
žencev izobraževanja ter ostalih čla-
nov društva bi želeli takšen način dela
nadaljevati tudi v prihodnje, zato
ostaja naš glavni namen in cilj, da bi
tudi v letu 2012 nadaljevali z aktiv-
nostmi  izobraževanja kot redno de-
javnostjo društva, ob tem da bi te
aktivnosti za invalide lahko omogočili
brezplačno oz. cenovno dostopne
glede na njihov socialni položaj.
Da je naš projekt uspel, gre zahvala
tudi vodstvu lokalne skupnosti; občini
Litija, katera nas je moralno in mate-
rialno podprla pri uresničevanju naše-
ga projekta.

Občani, ki spremljajo gradnjo doma invalidov, se zadnje čase sprašujejo zakaj je
gradnja obstala. Ob začetku gradnje objekta je bila dana pobuda, da bi bilo
smotrno objekt povečati za 1. etažo in jo izkoristiti za stanovanjske prostore.
Takšna sprememba projekta pa prinaša cel sklop vprašanj s pravnega, gradbene-
ga in premoženjskega vidika. To pa terja veliko časa in energije. Občina Litija,
kot financer objekta je na seji sveta dne 28. 9. 2011 sklenila pristopiti k opisani
spremembi. Po preučitvi pozitivnih in negativnih posledic je prevladalo mnenje,
da je dobrih učinkov več (vključitev zasebnega kapitala, racionalnosti pri
vzdrževanju in obratovanju objekta…). 
Vse našteto je zavleklo dinamiko gradnje, ki se bo nadaljevala po pravnomočne-
mu gradbenemu dovoljenju za spremembo novega doma. Navedeno velja le v
primeru, da bo tako spremenjen objekt dovoljeno umestiti v ta prostor.

Predsednik: Bogomir Vidic

Dom praznuje letošnje leto petinšest-
deset let svojega delovanja. V okviru
praznovanj tega pomembnega jubile-
ja, smo izdali knjigo z naslovom
»Zgodbe in recepti naših babic«. V
knjigi so tako objavljene zgodbe o
tem, kako so se prehranjevali naši
predniki, knjiga prinaša tudi številne
že skoraj pozabljene recepte naših
babic. Recepti so za pripravo jedi iz
pridelkov, kot so jih naši predniki
vzgajali na svojih vrtovih in njivah,
kar še posebej pride prav v času go-
spodarske krize. Knjiga je bila slavno-
stno predstavljena na Festivalu za 3.
življenjsko obdobje v Cankarjevem
domu v Ljubljani. V literarnem klubu
Lily Novy sva brali zgodbe gospa
Jožefa Kraševec in Leonida Razpot -
nik. Letošnji »Dan odprtih vrat« smo
raztegnili na dva dni. Prvi dan smo
imeli kuharsko delavnico, kjer so sta-
novalci in prostovoljci pod vodstvom
socialne delavke, gospe Vlaste Šedivy
skupaj spekli slastne flancate.
Popoldan pa smo skupaj s prostovolj-
kami litijskega društva upokojencev
in stanovalci doma izvedli modno re-
vijo s predstavitvijo modnih oblačil za
starejše. Na prireditvi so nastopile
tudi pevke zbora zaposlenih v domu –
Dotik, ki so se najprej predstavile v
zaščitnih, službenih oblekah, nato pa
prireditev zaključile s pevskim nasto-

pom, za glasbeno spremljavo sta po-
skrbela gospa Meri in gospod Mirko
Vresk. Drugi dan smo imeli v dopol-
danskem času obisk Čarodeja
Andreja, popoldan pa predstavitev že
omenjene knjige hkrati z degustacijo
jedi pripravljenih po receptih iz knji-
ge. V kulturnem programu so sodelo-
vale citrarke DU Litija, prostovoljka
dijakinja Gimnazije Litija Ajda
Raspotnik, gospa Jožefa Kra ševec in
Leonida Razpotnik. V septembru
smo pričeli s poizkusnim uvajanjem
gospodinjskih skupin. Tako gospodi-
nja k pripravi zajtrka in kosila povabi
zainteresirane stanovalke in stanoval-
ce. Te aktivnosti se trenutno izvajajo
od ponedeljka do petka, vsak dan na
drugi enoti. Po domu se dopoldan ši-
rijo kar omamne dišave, še posebno
takrat, ko se pripravljajo sladke do-
brote. Nekateri stanovalci se aktivno
pridružijo, drugi spremljajo dogajanje
in vonjajo jedi. Gre za ohranjanje
zmožnosti stanovalcev, hkrati nago-
varjamo čutila tistih stanovalcev, ki
pri aktivnostih ne morejo sodelovati.  
»Živeti z demenco« je bil naslov pre-
davanja, ki smo ga organizirali skupaj
z Društvom diabetikov in Društvom
upokojencev Litija. Mala sejna soba v
občinski stavbi v Litiji je bila prepolna
poslušalcev, ki so aktivno sodelovali z
svojimi vprašanji. Predavanje smo

Novice iz doma Tisje pripravile strokovne delavke doma
direktorica Vida Lukač, vodja zdrav-
stvene nege in oskrbe Irena Špela
Cvetežar in socialna delavka Leonida
Razpotnik. Demenca je kronična, na-
predujoča možganska bolezen, ki pri-
zadene višje možganske funkcije kot
so: spomin, učenje, presoja, računanje,
orientacija, razumevanje, govorno iz-
ražanje, zmanjšana je sposobnost ob-
vladovanja čustev in socialnega vede-
nja. Demenco lahko povzroči več ra-
zličnih bolezni, najpogostejši vzrok
pa je Alzheimerjeva bolezen. Bolezen
sicer napreduje počasi, bolnik pa po-
stopoma izgublja sposobnost samoo-
skrbe. Vse bolj postaja odvisen od
svojcev in pomembnih drugih oseb.
Bolezen ne prizadene le bolnika,
ampak tudi bližnje, ki zanj skrbijo.
Prva težja preizkušnja je soočenje z
boleznijo in njenimi posledicami. Z
napredovanjem bolezni je skrb za
obolelega obremenjujoča,saj postaja
vse bolj odvisen od tuje nege in po-
moči. Tako oboleli kot tudi svojci po-
trebujejo podporo in razumevanje.
Predvsem morajo biti seznanjeni z
boleznijo, kako le ta poteka in kakšne
so njene značilnosti. Le tako lahko
kakovostno poskrbijo za obolelega
svojca. V okviru Doma Tisje smo or-
ganizirali Info točko – svetovalni te-
lefon, kjer smo vam na voljo strokov-
njakinje z zdravstveno-socialnega po-
dročja. Lahko vam posredujemo in-
formacije, ki jih potrebujete pri skrbi
za obolelega. Svetovanje je organizi-
rano ob:ponedeljkih od 13. do 15.
ure, sredah od 13. do 15. ure, in v pet-
kih od 10 do 12h. Pokličete lahko na
svetovalni telefon: 01 890 01 00 ali pa
nam pošljete vprašanje ali opis vaše
stiske na elektronsko pošto:
info.demenca@gmail.com.  
Skupina za samopomoč svojcem
obo lelih za demenco se bo srečala
dru gi četrtek v novembru – 10. 11. ob
17.30 uri v prostorih fizioterapije.
Zainteresirane svojce prosimo, da se
predhodno prijavijo na tel.:
01 890 01 07 (socialna delavka Vlasta
Šedivy).
12. novembra bo ob 13. 30 uri spo-
minska Sv. maša za vse pokojne sta-
novalce doma Tisje – vabljeni njihovi
svojci in prijatelji.

Vida Lukač in Leonida Razpotnik

V petek, 23. 9. 2011, smo se z avtobu-
som odpravili na Češko, na tridnevno
gostovanje k našim prijateljem,
Mešanemu pevskemu zboru Tyl,
Kutna Hora. Odpotovali smo zgodaj
zjutraj in si istega dne popoldne ogle-
dali resnično zlato Prago, kjer nas je z
njeno zgodovino seznanil naš Miha. 
V večernih urah smo prispeli v Kutno
Horo, kjer so nas pričakal naši gosti-
telji z večerjo. Prebivali smo pri druži-
nah in v hotelu, povsod smo se poču-
tili prijetno in bili zelo zadovoljni.
Čeprav je bil obisk namenjen pred-
vsem nastopom, so nas gostitelji v so-
boto dopoldan peljali na ogled rudni-

ka srebra, ki je izredno lepo urejen v
muzej. Ko smo se dobesedno plazili
po rovih, si niti predstavljati nismo
mogli, kako je bilo kopati rudo v tako
majhnih rovih. Meščani Kutne Hore
septembra praznujejo svoj praznik in
letos so imeli v gosteh predstavnike
trinajstih mest iz različnih držav,  s
katerimi jih druži tudi vinarstvo. V ta
namen je bil na mestnem trgu posta-
vljen oder, kjer so potekale različne
prireditve. Naš tamburaški orkester je
imel svoj koncert v soboto popoldan
in je požel velik aplavz, saj Čehi ne
poznajo tamburic. Naš zbor je na trgu
najprej nastopil s tamburaškim orke-

Gostovanji 
Gostovanji Pevskega društva Zvon in Tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji.
Sodelovanje obeh društev je bilo že v lanskem letu zelo uspešno in letošnje
nadaljevanje je to samo potrdilo.

strom. Skupaj z  našimi gostitelji pa
smo zapeli odlomek iz opere Prodana
nevesta v češčini.
V soboto zvečer smo imeli koncert v
cerkvi svetega Janeza Nepomuka, ki
jo meščani uporabljajo v koncertne
namene. Najprej so bili na vrsti do-
mačini, njihovo petje je kvalitetno,
zbor vodi Zdenek Licek. Naš zbor, ki
ga vodi zborovodkinja Marjanca Vi -
dic, je prepeval slovenske ljudske in
umetne pesmi, na koncu smo skupaj
z zborom Tyl zapeli dve pesmi.
Tamburaški orkester pod vodstvom
Helene Vidic je s svojim programom
navdušil prav vse, saj je vrhunsko odi-
gral svoje skladbe. 
V nedeljo smo si ogledali še katedralo
v  Sedlecu in se po kosilu poslovili od
naših prijateljev, s katerimi nas ne
veže samo petje, ampak tudi pravo
prijateljstvo. 
V soboto, 22. 10. 2011, smo s tambu-
raškim orkestrom nastopili na prire-
ditvi ob 90 – letnici obstoja De -
lavsko-prosvetnega društva Svo bo da
Pobrežje v Malečniku. Hkrati je bil to
dobrodelni koncert za gradnjo Slom -
škove cerkve na Košakih pri Mari -
boru.  Sodelovalo je še pet zborov, ne-
kateri tudi iz zamejstva. 
V okviru letnega programa Pevskega
društva Zvon je za nami tudi že na-
stop v Domu Tisje, kamor se odpra-
vimo vsako leto. Pred nami pa so že
nova gostovanja in nastopi, ki se jih
veselimo.

Katarina Kragelj

Razlogi za zaustavitev gradnje
doma invalidov v Litiji



NOVEMBER 2011 • ŠT. 94 VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR 2011, DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, SPOMINI IN ZAHVALE

Ljubezen nikoli ne umre.

Ob slovesu ljubeče žene in nenadomestljive mamice

MARIJE POLUTNIK
(17.9.1951 - 25.9.2011) iz Gradiških Laz

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, ki so nam stali ob strani v težkih trenutkih in
pospremili našo drago Marijo v prerani grob v Šmartnem. Zahvaljujemo se tudi osebju v Kliničnem centru na
hematološkem oddelku in dnevne hematološke bolnice na Polikliniki, za skrbno nego in vso pomoč, ki je bila

v njihovi moči. Prav tako se zahvaljujemo g. Tonetu Zavrlu, za ganljive poslovilne besede ob slovesu.
Največja zahvala pa gre tebi, draga žena in mamica, za tvojo iskreno in nesebično ljubezen,

ki ostaja v naših neutolažljivih srcih.

Vedno tvoji: mož Marjan, sin Zoran in hči Katja

ZAHVALA

0192011

V 87. letu življenja nas je zapustila
naša draga mama, stara mama in prababica

MARIJA GOLOB
rojena HOSTNIK

1925 - 2011

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane svete maše in
sveče. Hvala njeni osebni zdravnici dr. Ireni Grecs za dolgoletno skrb. Posebna zahvala številnim duhovnikom

za pogrebno sveto mašo in pevcem za lepo petje. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste se v tako velikem
številu udeležili pogrebne slovesnosti.

Vsi njeni

ZAHVALA

0292011

Za ljubezen, skrb, trpljenje,
Bog ji večno daj življenje.

Na ta način želimo javnost opozoriti
na okrogli jubilej, hkrati pa želimo
povabiti k sodelovanju občane in ob-
čanke, ki ste obiskovali osnovno šolo
v Šmartnem, nekdanje učitelje in de-
lavce šole, da nam pošljete vaše spo-
mine na osnovnošolska leta, fotogra-
fije in druge prispevke, vezane na
zgodovino šole. Zlasti veseli bomo
spominov in utrinkov, vezanih na  se-
litev iz stare šole (današnje knjižnice)
v sedanjo šolsko zgradbo. Prispevke
lahko pošljete po navadni ali elek-
tronski pošti na naslov OŠ Šmarno,
Pungrt 9 ali na e-naslov: os.smartno-
litija@guest.arnes.si. 
V nadaljevanju si lahko preberete
zapis iz šolske kronike. Besedilo je

dobesedni prepis iz kronike in ni lek-
toriran. 
Otvoritev prizidka k OŠ Fran Roz -
man – Stane
Na sam praznik je bilo popoldne ob
dveh šaljivo športno tekmovanje.
Navajamo tekmovalne discipline in
njihove zmagovalce:
• hoja s hoduljami, Beno Sedevčič, 7. a
• vožnja s samokolnicami, Milan

Izlakar in Ivan Potisek, 8. a
• hoja po rokah, Peter Adamlje, 4. a
• metanje žogice v sod, Iztok Potisek,

3. a
• tek v vrečah, Tanja Šinkovec, 6. a
• postavljanje žoge v krog, Miran

Jerin, 7. b
• metanje pajaca, 8. a razred

Iz šolske kronike
V letu 2013 bomo praznovali 50. obletnico šmarske šole oziroma zgradbe, v kateri ta
deluje. To za Šmartno zelo pomembno obletnico bomo obeležili na več načinov. Med
drugim bomo v Martinovem glasu občasno objavljali zanimive zapise iz starih šolskih
kronik. 

• nogomet med črnci (1. a) in indi-
janci (1. b), 1. a razred

• med modelarji sta zmagala Marn
in Kramar iz 7. a razreda

Ob dnevu mladosti in otvoritvi pri-
zidka smo razpisali na šoli dva na-
gradna natečaja. Pri likovnih izdelkih
so nagrade prejeli:
• Vidic Martina, 1. a
• Slapničar Mirko, 1. b
• Pikovnik Alenka, 2. b
• Češek Milena, 3. a
• Dušak Verica, 3. b
• Vidmar Jože, 4. b
Nagrade za najboljši spis sta prejeli:
• Majda Vodišek, 5. a
• Nada Baš, 8. b
Popoldansko slavje se je začelo ob 16.
uri v zgornji avli. Med gosti so bili
predstavniki občinske skupščine,
družbeno političnih organizacij, skla-
da za obnovo in izgradnjo šolskih po-
slopij, gradbenega podjetja Beton iz
Zagorja ter predstavniki inšpekcij-
skih služb. Prisotne je pozdravil rav-
natelj šole, Jože Grošelj, ki je prikazal
napore skupnosti, da s samoprispev-
kom omogoči dograditev tako po-
trebnih prostorov. Prizidek je obsegal
štiri učilnice, poseben vhod na igrišče,
sanitarije s kopalnicami, ki spadajo k
bodoči telovadnici in dva prostora v
kleti za pouk tehnične vzgoje.
Dograjeno je bilo tudi stanovanje za
hišnika in shramba v kleti.
Po govoru je sledil kulturni program,
ki so ga izvedli učenci iz nižjih razre-
dov in mladinski pevski zbor, pod
vodstvom Janka Slimška. Vrvico je
prerezal predsednik občinske skup-
ščine Stane Volk. Nato so si gostje in
domačini ogledali nove prostore.
Šmartno pri Litiji, 25. maj 1972 
Vir: Šolska kronika 1971/72

Albert Pavli

Kaj delajo gasilci? »Ogenj gasijo,« je odgovor otrok v vrtcu. To je res tista osnovna
naloga gasilcev, ampak njihova naloga je še vse kaj drugega kot samo gašenje požara.
Pomagajo ob poplavah, potresu, pri prometnih nesrečah, pa tudi kakšnega mačka
rešijo z drevesa. Ker se naravne nesreče lahko zgodijo kadarkoli in kjerkoli, moramo
biti nanje dobro pripravljeni. Proces vzgoje in izobraževanja je zelo široko področje,
ki med drugim vključuje tudi vzgojo za varstvo pred naravnimi nesrečami. Med
njimi je potres zaradi njegove nepredvidljivosti in posledic ter zaradi značilnosti
zgradbe vrtca na prvem mestu. Zato smo se v  vrtcu Ciciban odločile, da v mesecu
oktobru, ki je  mesec požarne varnosti, izvedemo evakuacijo na temo potres.
V četrtek, 27. oktobra ob 8:30 ravno med zajtrkom, smo zaslišali alarm. Hitro smo
se skrili pod mize in počakali, da se je »potres umiril«, potem pa smo se v koloni,
kar v copatih  odpravili na prosto. Počakali smo gasilce, ki so »pregledali« vrtec če
ni kdo ostal ujet v njem. Po končanem pregledu, smo lahko odšli nazaj v igralnice,
kjer smo do konca pojedli zajtrk. Evakuacija je bila izvedena tudi v zunanjih eno-
tah vrtca. V Polhku, pri Ostržkih, Petelinčkih in pri Mravljicah, kjer sta bila pri-
sotna po 2 gasilca. Po končani vaji je sledil še obisk gasilskega doma PGD Šmart-
no, kjer sva z Domnom otrokom  predstavila gasilce, njihovo opremo in gasilska
vozila.  Za popestritev so se otroci lahko usedli za volan gasilske cisterne. 
Namen današnje vaje je bil predvsem obnoviti in utrditi znanje s področja reše-
vanja, odpraviti morebitne pomanjkljivosti in ovire, ki vplivajo na evakuacijo, ter
seznanitev otrok z nevarnostjo potresa ter ustrezno ukrepanje ob tem. Na koncu
bi se v imenu vseh strokovnih delavk vrtca zahvalila najprej  g. Marjanu
Janežiču, za strokovno izvedeno predavanje in pomoč pri organizaciji evakuaci-
je, zahvala pa gre tudi vsem gasilcem, ki so pri izvedbi sodelovali. 

Amanda Cedilnik

Oktober, mesec požarne varnosti

Za pravičnost, delovna mesta in razvoj.

Romana Tomc

5 nacionalnih ciljev:

- spodbude ustvarjalnosti in inovativnosti ter znižanje stroškov dela,

- spodbude podjetništvu z davčnimi razbremenitvami,

- omejitev javne porabe in zmanjšanje državnega aparata,

- pravični in hitri sodni postopki, posebej na področju gospodarskega kriminala,

- hitrejši in enostavnejši postopki v zvezi z urejanjem prostora.

5 lokalnih ciljev:

- prometna infrastruktura - ceste (cesta Ljubljana - Litija, obvoznica v Šmartnem),

- okolje (sanacija odlagališča Rakovnik, hidroelektrarne na srednji Savi, rudnik Sitarjevec),

- socialno varstvo (socialno varstveni center in varstvo starejših),

- podjetništvo in nova delovna mesta  (obrtna cona),

- zmanjšanje regionalnih razlik (širokopasovno omrežje).

Rojena  sem leta 1949, sem upokojena biblio-
tekarka. Delala sem v knjižnici, ki je postala
kulturno in izobraževalno središče občin Litija
in Šmartno.  Kot prostovoljka  sem sodelovala
v mnogih humanitarnih in kulturnih društvih.

Kandidiram, ker želim  prispevati k
razvoju take države, ki
- bo pravna za vse in ne le za elite,
- se bo zavedala, da so urejeno šolstvo,   
zdravstvo, otroško varstvo, kultura in   
šport temelj za napredek in razvoj družbe,

- bo oživila gospodarstvo in ustvarila nova 
delovna mesta za mlade in za vse, ki so 
ostali brez dela,

- bo socialna in solidarna do pomoči 
potrebnim,

- bo cenila osebne vrednote in urejeno 
okolje. 

Prebivalci litijske in šmarske občine
potrebujemo
-  urejen promet do Ljubljane, 
- obvoznico mimo Litije in Šmartna,
- rešen problem Osnovne šole Litija in
čistilne naprave za Litijo in Šmartno,

- takšen dom za starejše v Litiji, kjer bodo  
cene bivanja dostopne našim občanom,

- višjo kakovost bivanja za vse občane, ki 
bodo ponosni na svoj domači kraj.

Krizo bomo prebrodili, če bomo znali osta-

ti socialna in solidarna država. Naj bo

denar pravilno razdeljen. V preteklosti je

bil poudarek na gospodarskem razcvetu,

zrasli pa so »tajkuni«, ki so napolnili svoje

žepe. Socialni demokrati smo izšli iz gene-

racije, ki je bila veliko bolj socialna do ljudi,

in to bomo tudi ostali še naprej. 
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SLS je zmerna stranka
SLS je za sodelovanje in medsebojno spoštovanje

SLS je za razvoj, odprto in pravično družbo

Takšen način dela mi je bil v veliko pomoč pri delu v Državnem
zboru RS ob zastopanju naših lokalnih interesov. Moje razpra-
ve, pobude in poslanska vprašanja so bila konstruktivna, z na-
menom in željo po učinkovitem delu, v dobro nas vseh. Postavil
sem oseminštirideset poslanskih vprašanj, večina je bila ustnih,
dve tretjini pa sta bili namenjeni potrebam našega okolja.

V PS SLS smo takoj predlagali niz ukrepov za prebroditev
krize in tudi podpirali tiste ukrepe vlade, za katere smo bili
prepričani, da lahko pomagajo premagati krizo.

Med temi smo predlagali tudi povečanje javnih investicij. V
času krize mora država potrošnjo usmeriti v javne investicije in
javna dela, zato pa mora biti pripravljena tako s projekti kot fi-
nancami.

Na žalost na državni ravni nimamo projektov, nimamo
umestitve v prostor ipd.

Imamo pa gradbena dovoljenja širom po državi na lokalni
ravni. Tu je priložnost za naše okolje. Potrebujemo finančna
sredstva za izgradnjo novih šol in domov za ostarele, npr. v ob-
čini Šmartno pri Litiji za uspešen nadaljnji razvoj doma Tisje,

izgradnjo prepotrebne in dolga leta pričakovane obvoznice, 

izgradnjo skupne čistilne naprave Litija – Šmartno , 

sanacijo odlagališča Rakovnik v Šmartnem pri Litiji, za kar bo
morala poskrbeti država

in investiranja v športne in kulturne objekte na našem območ-
ju kot npr. za nadaljnji razvoj Javnega zavoda Bogenšperk  in
obnovo Gradu Bogenšperk.

Velika cokla uspešnemu razvoju Slovenije pa je tudi velika
neučinkovitost sprejemanja prostorskih načrtov. V pripravo
je nujno potrebno vključiti vodstva občin in jim dati večjo
vlogo. Ne sme se dogajati, da lahko nek državni uradnik po-
polnoma za več let ustavi razvoj v določenem kraju.

Zavzemal se bom za decentralizacijo, ohranjanje že obstoje-
čih občin in večji vpliv le teh.

Veliko priložnosti za pridobitev novih delovnih mest vidimo v
lesno-predelovalni industriji, prav tako v kmetijstvu s pridela-
vo in porabo domače ekološko pridelane hrane. V Sloveniji
imamo samo še petdeset odstotno samo-oskrbo s hrano, kar
lahko v bodoče postane zelo velik problem.

V Slovenski ljudski stranki želimo nadaljevati z zastavljenim
delom, zato na letošnjih volitvah s podporo občinskih odborov

Slovenske ljudske stranke
Šmartno pri Litiji in Litija po-
novno kandidiram za poslan-
ca.

Občini Litija in Šmartno pri
Litiji potrebujeta poslanca
tudi naprej, zato bo v sosed-
njem volilnem okraju Domžale
pomagal nabirati glasove tudi
Župan Litije Franci Rokavec.

Za realizacijo tega imamo znanje, izkušnje in iskreno voljo, da
z vašo pomočjo to tudi uresničimo.

Tako delamo v Slovenski ljudski stranki.
In tako bomo delali še naprej – tudi z vašo pomočjo. 

Gvido Kres, mag. posl. ved
poslanec v DZ RS

Spoštovane občanke in občani občine Šmartno pri Litiji! 

Sem Gvido Kres – poslanec  Državnega Zbora RS, izvoljen na
listi SLS - Slovenske ljudske stranke v našem volilnem okraju
znotraj občin Litija, Šmartno pri Litiji ter dela občine Ivančna
Gorica. Za kontakt z občani Šmartna pri Litiji sem v tem
mandatu odprl poslansko pisarno, ki jo je vodil g. Zadražnik
Jože. Pisarna je dosegla svoj namen, saj smo na ta način lažje
organizirali kvalitetno delo v sodelovanju z občinskim odbo-
rom Slovenske ljudske stranke Šmartno pri Litiji. 
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Severni del Javorske energijske poti s
tremi energijskimi točkami smo do-
končali v letu 2009 in jo od takrat
uporabljamo, posamezne njene dele
od leta 2003.
Keltska hiša 
Štirje prostori in intuicija te popelje v
pravega. Ljubezen, zdravje, prijatelj-
stvo in uspeh, so posamezni deli.
Seveda izveš kasneje kje si bil in pre-
senečen boš nad lastno intuicijo.
Ravno to potrebuješ.
Trinajstkrat pa se hiša na novo pre-
uredi v letu dni, po koledarju Keltov.
Energijski kamen
Na drugi energijski točki, smo posta-
vili kamen, ki kar žari od pozitivne

Kar začnemo tudi dokončamo
ŠD Javor, Sekciji za zdrav način življenja in Sekcija za zelišča.
Neprofitna, nevladna organizacija v javnem interesu.

energije. Ob objemu čutiš kako vate
prehaja pozitivna energija.
Mandala
Želja po nadgradnji nam je uspela te
dni, ko smo odprli dopolnjeno pot z
izgradnjo južnega dela Jep, ki smo jo
predali v uporabo, v začetku oktobra.
Nove tri energijske točke, tako, da jih
je sedaj šest, vključno z izvirom žive
vode. Izkopi, ravnanja, ozelenitev…
nam je prineslo obilo dela, a tudi ve-
selja. Samo v letošnjem letu je bilo
opravljeno preko petsto prostovoljnih
delovnih ur. Seveda ni šlo brez posta-
vitve dveh novih izdelkov iz prodni-
kov, več tisočkrat obrnjenih v Kam -
niški Bistrici. 
Projekt je sofinancirala EU. Obisk
Javorske energijske poti je možen po
predhodnem dogovoru in je po želji
voden. JEP bomo nadgradili v letu
2012 in 2013. Projekti so že izdelani.
Več o našem delu na:
www.srce-me-povezuje.si/sdjavor/

V začetku oktobra so štiri do pet letni
otroci iz skupine Čebelic iz vrtca
Ciciban raziskovali gozd s svojima
vzgojiteljicama Alenko in Polono.
Pri družila sta se jim tudi gozdar g.
Jaka Šubic in ga. Natalija Komljanc iz
ZR Slovenije za šolstvo.
Skupaj so se podali Na Roje in na za-
četku »Lušne poti« začeli svoje razi-
skovanje, spoznavanje in uživanje ter
doživljanje gozda z vsemi čutili.
Poslušali so ga - šumenje, pokanje, še-
lestenje, oglašanje ptic... Opazovali so
ga - komentirali so svoja opažanja in
svoje najdbe (stonogo, mah, srčke kot
del listov ) ponosno pokazali svojim
prijateljem in nam odraslim. Potipali
in otipali so vse, kar so našli- zemljo,
veje, lubje, gobe, listje, mah, smolo,
drobne živali... Vonjali so drevesa, igli-

Gozd malo
drugače 

ce, smolo, zemljo, lubje, strohnjeno
deblo... Pokusili so iglice jelke in ugo-
tovili, da imajo okus po pomaranči.
Zanimivega okusa sta se  jim je zdela
tudi kislica in borovničevo listje. 
Odrasli smo bili lahko samo opazo-
valci in vzpodbujevalci raziskovanja
gozda. 
»Otrokom je potrebno zaupati«, je
nas odrasle poučil in pomirjal g. Jaka
Šubic medtem, ko so otroci nosili
dolge in zelo razvejane veje na kup –
za ogenj; ko so prinesli veliko deblo
za klopco; ko so prosto tekali po
gozdu, se lovili po koreninah in skri-
vali za drevesi. 
Po dveh urah in pol intenzivnega do-
življanja gozda otroci še vedno niso
kazali utrujenosti. Morali smo se po-
sloviti. V tišini, v mislih smo se gozdu
zahvalili in se poslovili, kot nas je na-
učil gozdar in naravovarstvenik g.
Jaka. Citiram: »Gozd živi v tišini, v
njem tišino najdemo in se v njej tudi
poslovimo«. ( J. Šubic). 
dipl. vzgojiteljica Alenka Smuk Dušak

V uvodnem delu so se učenci 1., 2. in 3. razreda pomerili v štafetnih igrah, med-
tem ko so se učenci 4. in 5. razreda pomerili v igri Med dvema ognjema. Igre so
potekale v sproščenem vzdušju, učenci so se zabavali, v tem času pa so peki že
zavzeto pekli kostanj. Vsi peki so svojo nalogo odlično opravili, saj so bili dobro
organizirani, spretni ter nam postregli z izvrstnim kostanjem.
Po tem, ko smo se okrepčali, smo nadaljevali z različnimi športnimi igrami (no-
gomet, igre z obroči, kolebnicami, itd.) in ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah. V
vsej ustvarjalni vnemi smo pozabili, kako hitro teče čas, zato smo se dogovorili,
da bomo z ustvarjanjem nadaljevali v naslednjem tednu, v času OPB.
Omeniti pa je potrebno tudi pomoč, ki so nam jo nudili učenci višjih razredov,
katerim se za sodelovanje lepo zahvaljujemo.
Na koncu smo si bili enotni, da je piknik zelo dobro uspel, sklenili smo nova
prijateljstva in si obljubili, da se naslednje leto spet zberemo ob kostanju.

Učiteljica Renata Guna 

Kostanjev piknik na OŠ Šmartno
Za učence OPB (oddelkov podaljšanega bivanja), njihove starše in sorodnike je bil
petek, 14. 10. 2011, prav poseben dan. Tega dne smo namreč na šolskem igrišču
imeli tradicionalni kostanjev piknik, na katerega so se učenci prav posebej pripravili.

Preplet Barv in glasbe
Konec oktobra je sivino jesenskih dni živahno presekal likovno-glasbeni dogo-
dek. Gostili smo dva umetnika: likovnico Dašo Fajfar, ki prihaja iz Zasavja, je
članica likovne skupine LIKI iz Kisovca, sicer pa likovna pedagoginja. Ob obi-
sku razstave vas bodo njene slike ujele z močnimi in pogumno uporabljanimi
barvami, tudi izbira motivov ter tehnik je pestra in zanimiva.
Predstavitveni večer je s svojim temperamentnim nastopom pobarval glasbenik
Matija Puž, ki je nase opozoril z nastopom v šovu Slovenija ima talent. Iz gale-
rije je zvenel španski šanson, ki je imenitno dopolnil temperamentno slikarstvo,
ki se spogleduje z latinskimi slikarskimi vzorniki.
Imeniten večer, prežet z emocijami in nezlaganim temperamentom, ki nam je
Slovencem dostikrat odtujen, zato pa ob takšni priložnosti toliko bolj občudo-
van, zaželen. A.Š.

Ta veseli dan
kulture
Ob rojstnem dnevu našega največjega
pesnika, dr. Franceta Prešerna, bodo
kulturne ustanove na široko odprle
svoja vrata. Tako vas 2. 12. ob 19. uri
vabimo v knjižnico Šmartno, na foto-
grafsko – potopisno prireditev doma-
čina Marjana Janežiča. Predstavil bo
utrinke s svojih potovanj, kaj je za-
znalo njegovo pozorno oko.  V sobo-
to, 3. 12. pa bomo ob 10. uri v Knjiž -
nici Litija odprli razstavo fotografij,
ki bodo nastajale na delavnici s foto-
grafinjo Manco Juvan Hessabi. Te -
ma tika ustvarjanja bo Moja skupnost;
upamo, da bomo k sodelovanju poleg
otrok pritegnili tudi odrasle, prekalje-
ne, fotografe. 
Vabljeni, da skupaj odpiramo vrata
kulturi!

Začetek študijskega leta v U3
V novembru se bodo pričela redna iz-
obraževanja: ob torkih in sredah do-
poldne se v Litiji srečujejo slušatelji
angleščine, vsak ponedeljek od 10. do
12. ure v šmarski knjižnici ustvarjajo
ljubiteljice unikatne keramike, v no-
vembru se prične tudi tečaj računalni-
štva. Izobraževanja bodo potekala ob
ponedeljkih in sredah od 8.30 do 10.
ure v litijski knjižnici. Delavnica Ku -
hajmo zdravo se je pričela 19. 10. na
OŠ Gradec, drugo srečanje je napo-
vedano za 16. november. Vezilje se se-
stajajo po ustaljenem urniku, vsak
prvi in tretji torek ob 17. uri, v kraje-
vni knjižnici Šmartno. 
Nedvomno bo zanimivo tudi preda-
vanje gospe Neve Sosič, dolgoletne
sodelavke državne protokolarne služ-
be, v sredo 9. Novembra ob 16. Uri v
Litiji; slišali boste veliko o bontonu v
našem vsakdanu. 
Druge ustvarjalne delavnice bodo po-
tekale v predprazničnih dneh, o datu-
mu vas bomo obvestili. 
20. november, dan splošnih knjižnic
V novembru praznujejo splošne knjiž -
nice. S prireditvami se bomo praznova-
nju pridružili tudi litijski knjižničarji. V
tednu pred praznikom in po njem

bodo potekala srečanja s sedmošolci, v
projektu Rastem s knjigo. Letošnja
gostja bo direktorica JZ Bogenšperk,
Joži Vovk, ki bo predstavila Valvasorja.
Letos mineva  370 let od njegovega
rojstva, v jesenskem času pa bo izšla
tretja prevedena knjiga Slave Vojvodi ne
Kranjske. Se dmo šolci bodo ob srečanju
prejeli tudi knjigo Dese Muck, Blazno
resno o šoli. Projekt je namenjen spod-
bujanju bralne kulture. Tudi prvi letniki
srednjih šol sodelujejo v projektu
Rastem s knjigo. Ob koncu srečanja z
gostom bodo litijski gimnazijci prejeli
knjigo Andreja Rozmana Roze, Izbra -
ne Rozine v akciji. Gre za zbirko
»pesmi za odrasle od 13. leta naprej«. 
Knjižnica Litija bo 30. 11. sodelovala
tudi na strokovnem posvetovanju Poti
do knjige v Trebnjem, kjer bomo
predstavili sodelovanje z Domom
Tisje, gre za projekt Bralne urice. 
21. 11., ob 17. uri pa bo v knjižnici
Litija tradicionalna čajanka z zvestimi
bralci, v letošnjem letu tudi s članica-
mi bralne značke pri DU Litija, ki
bodo ob zaključku branja predstavile
svoje vtise o prebranih knjigah, načr-
tujemo pa tudi srečanje z domačim
avtorjem Jožetom Sevljakom. 

Potopisno
predavanje 
v novembru

V Knjižnici Litija bo 15. 11. ob 19.
uri potopisno predavanje Mance
Čujež. Na tekaških smučeh je prepo-
tovala Finsko. Kaj je doživela na tej
izjemni pustolovščini boste izvedeli v
litijski knjižnici. 

Približevanja z dr. Mojco Senčar
Na novembrsko srečanje iz sklopa
Približevanj, skupnega projekta JZ
KC Litija in Knjižnice Litija, smo po-
vabili dr. Mojco Senčar. Predsednica
slovenskega združenja za boj proti
raku dojk Europa Donna, je prepriča-
na, da je treba rakava obolenja čim
prej in čim bolj detabuizirati.
Najpomembnejše je, da bolnik izve
vse o svoji bolezni na njemu primeren

način. Šok ob novici o bolezni bolni-
ku blokira razum, zato pogosto pre-
neha poslušati ali preprosto ne more
ničesar razumeti in tudi ničesar vpra-
šati. Dr. Senčar, ki je bila pred leti tudi
Slovenka leta, bo gostja Približevanj v
ponedeljek, 14. 11. ob 19. uri v Modri
dvorani KC Litija. Z njo se bo pogo-
varjal novinar Vladimir Jakopič. 

Aleksandra Mavretič

Ob zaključku projekta Simbioz@, učeča
Slovenija, se Knjižnica Litija zahvaljuje za so-
delovanje vsem prostovoljkam in prostovolj-
cem. Udeležencem pa želijo, da ohranijo začet-
no navdušenje nad uporabo računalnika, za
vse nadaljnje izobraževanje, pa so jim na voljo
dodatni termini. Začenja se računalniški tečaj
v Društvu univerza za tretje življenjsko obdob-
je, vsak četrtek pa vam je v Knjižnici Litija na
voljo mentorica iz Mestne knjižnice Ljubljana. 

Aktualni razstavi v galerijah (do konca meseca
novembra):
Litija – Darja Bernik »Krogotok življenja«
Šmartno – Daša Fajfar »Preplet barv«

Učenci 1.b radi poslušamo pravljice. Vsak petek obiščemo šolsko knjižnico, kjer si
pridno izposojamo knjige. Čeprav še ne znamo brati, smo že začeli s pripovedova-
njem zgodbic za bralno značko. Pri tem nam pomagajo starši.

Učiteljica: Marjana Bučar

Prvošolci beremo in se sladkamo

Za pravo presenečenje je poskrbela prvošolka Žana. Pravljica Torta za medvedka ji je bila tako
všeč, da sta z mamico, po receptu iz knjige, spekli okusno torto, s katero smo se vsi posladkali. 
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DRUŠTVO »PROSTI ČAS« ŠMARTNO, PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

V Tržiču dvojne stopničke za
plezalce DPČ Šmartno 
V soboto in nedeljo, 15. in 16. oktobra, se je v Tržiču odvijala tretja tekma za državno
prvenstvo v športnem plezanju v težavnosti. Tudi tokrat so plezalci iz Šmartna
dosegli uvrstitve na zmagovalni oder, in sicer z 2. mestom Tinkara Meke in s 3.
mestom Veronika Meke.

Tržič, ki je gostil letošnjo tretjo
tekmo za vse kategorije, je že tradi-
cionalni organizator tekem za drža-
vno prvenstvo v športnem plezanju,
kjer ima športno plezanje že skoraj
tridesetletno tradicijo. Na tekmovalni
steni v Dvorani tržiških olimpijcev so

PRVA liga
Ekipa Št.tekem Točke
1. ŠD Zgornji Log 9 21
2. FrapeBar&Saletr 9 20
3. Omahen trans. 9 16
4. ŠD Sava 7 15
5. CIFRA -KELME 7 15
6. Jang bojs 9 15
7. ŠD Jance 1 8 13
8. ŠD Polšnik 1 9 11
9. YU team 9 9

se v soboto pomerile srednje in starej-
še kategorije, v nedeljo pa so plezale
mlajše kategorije. V obeh dneh je PS
DPČ Šmartno zastopalo 6 tekmoval-
cev. V soboto se je v kategoriji starej-
ših deklic najbolje odrezala Veronika
Meke, ki je osvojila 3. mesto. V kate-
gorij starejših dečkov je Urh Tomažič
svoje dobro plezanje iz treningov pre-
nesel na tekmovanje in s 4. mestom
končal nastop tik za stopničkami. To
je tudi njegova najboljša uvrstitev v
državnem prvenstvu. V kategoriji
mla dink je Karin Tomažič dosegla 5.
mesto, Jernej Celestina pa si je v kate-
goriji kadetov priplezal 6. mesto.
Karin je nastopila tudi v članski kon-
kurenci, kjer je bila 11. V nedeljo so
nastopili cicibani in cicibanke ter
mlajši dečki in deklice. Tinkara Meke
je nastopila odlično in v superfinalu
dosegla 2. mesto, kar so njene druge
stopničke v letošnji sezoni. V katego-
riji cicibanov je plezal Bine Meke, ki
se je z 9. mestom prvič v letošnji se-
zoni prebil med deset najboljših. 

V trenutnem točkovanju za državno
prvenstvo 2011 zasedajo plezalci PS
DPČ Šmartno naslednje uvrstitve:
Bine Meke (cicibani) – 19. mesto
Tinkara Meke (cicibanke) – 4. mesto
Urh Tomažič (st. dečki) – 7. mesto
Veronika Meke (st. deklice) – 4. mesto
Jernej Celestina (kadeti) – 3. mesto
Karin Tomažič (mladinke) – 3. mesto
Karin Tomažič (članice) – 9. mesto
Do konca letošnje sezone sta še dve
tekmi v težavnosti, in sicer prvi vi-
kend v novembru v Škofji Loki in
prvi vikend v decembru v Kranju, kjer
bo hkrati potekala tudi tekma z drža-
vno prvenstvo v balvanskem pleza-
nju. Vmes bodo ljubitelji športnega
plezanja prišli na svoj račun z dvema
mednarodnima tekmam, ki bosta v
Kranju. Tretji vikend v novembru se
bodo na steni v športni dvorani Zlato
polje pomerili najboljši športni ple-
zalci in plezalke na svetu, kjer bodo
na predzadnji tekmi že dodobra na-
kazali, kdo lahko meri na skupno
zmago v svetovnem pokalu, ki se bo
vikend kasneje zaključil v Barceloni.
Naj dodamo, da sta v ženski konku-
renci v samem vrhu tudi dve Sloven -
ki, in sicer Mina Markovič, ki pre-
pričljivo vodi, na tretjem mestu, pa je
v resnem boju za drugo mesto Maja
Vidmar. Konec novembra bodo na
tekmi za evropski mladinski pokal
svoje znanje na zaključni tekmi poka-
zali člani mladinske reprezentance,
kjer lahko računamo tudi na kakšen
nastop šmarskih plezalcev.

Jernej Peterlin 

RAZPIS ZIMOVANJA – TRIJE KRALJI na POHORJU 2012
Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno pri Litiji bo v času zimskih počitnic organiziralo zimovanje
na Treh kraljih na Pohorju za šolske otroke od 6.–14. leta starosti.
Zimovanje na Treh kraljih na Pohorju (namestitev – Penzion Jakec)
termin: 18. – 22. februar 2012
Vsebine: šola smučanja ali šola deskanja na snegu
Ostale vsebine: tek na smučeh, družabne in kulturne dejavnosti, elementarne igre na snegu,
zabavni večeri, sprehodi ...
CENA 210 EUR** – vključeni 4 polni penzioni in dodatno kosilo, 4-dnevna smučarska vozovnica,
šola smučanja oz. deskanja na snegu, prevoz, vodenje in organizacija.
**V primeru prijave dveh (ali treh) otrok iz iste družine ima drugi (in tretji) otrok 20 EUR popusta
(190 EUR).
PLAČILO JE MOŽNO V TREH OBROKIH!
PRIJAVE:
Prijave sprejemamo preko elektronske pošte info@drustvoprosticas.si, po pošti na naslov Društva
»Prosti čas« Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji. Prijavnico dobite na spletni strani društva
ali nam pišite prek e-pošte. Prijave sprejemamo do petka, 20. januarja 2012 oz. do zapolnitve mest
(prostora je za 40 otrok).
DODATNE INFORMACIJE na tel. 031 697-961, e-pošta: info@drustvoprosticas.si ter na spletni strani
http://drustvoprosticas.wordpress.com .

Štiri občine - mali nogomet na travi
OLMN se v jesenskem ciklusu za-
ključuje. Vodstvo, predvsem pa vodja
tekmovanja zagotavljata vsem akter-
jem rekreativno udejstvovanje ter
spodbujata pravila Fair play-a. Vsa
moštva pa so pokazala velik napredek
pri sami organizaciji. 
Nekatera so že naredila model za
uspešno ter motivacijsko vodenje po-
sameznih ekip v OLMN, kakor tudi
na drugih področjih v sklopu Špor-
tnih društev. Širina napredka pa se
kaže v tem, da je na seznamu prija-
vljenih igralcev v tekmovanju tudi
aktualni predsednik naše krovne no-
gometne organizacije.
Športni pozdrav!

za OLMN, Mito Kos

Ekipa Št.tekem Točke

10. Robin MK 9 7
11. ŠD Prežganje 9 7
12. ŠD Šmartno S.Jereb 8 0

DRUGA liga

1. KŠD V.Štanga 9 22
2. ŠD Dole 9 19
3. Sobrace 9 17
4. NK Dolina 9 16
5. Gostilna Juvan 9 15
6. ŠD Situla Vace 9 15
7. Log Utd 9 13
8. Jesenje 9 10
9. FC Jance Utd 9 10
10. ŠD Polšnik 2 9 9
11. Liberga 9 8
12. ŠD Janče 2 9 3

VETERANSKA liga

1. ŠD Dolina 7 21
2. ZL veterani 6 12
3. ŠD Polšnik Vet 7 12
4. ČDTZ 7 12
5. Prežganje 7 12
6. Kandidati 6 7
7. ŠD Hotič 7 6
8. ŠD Sava Vet 7 6
9. ŠD Jance Vet 6 1

Lepa, sončna in izjemno vroča prva septembrska sobota, je tudi letos v
Logarsko dolino privabila ogromno število tujih in domačih tekačev. Tudi nas.
Mija je že tretje leto zapored na kraljevski progi 75 km v svoji kategoriji nepre-
magljiva. Njena zmaga je dokaz vrhunske psihofizične pripravljenosti na dolge
proge.
Na 42 km sta se podali Mojca in Karmen. Mojca je slavila zmago, Karmen pa je
pogumno bila bitko sama s seboj in uspešno pritekla v cilj.
Šmarske tekačice tako zaključujemo letošnjo bogato in uspešno tekaško sezono
na ljubljanskem maratonu. Čaka nas zaslužen počitek, čeprav se že zdaj veseli-
mo novih maratonov v naslednjem letu. Šmarske tekačice

Neuničljive tekačice 

Taekwondo klub Šmartno – Litija je v soboto, 1. oktobra 2011, otvoril svojo
tekmovalno sezono. Skupaj s Taekwondo klubom Kang iz Ivančne Gorice, smo
se odpravili v Berlin, kjer se je odvijalo Odprto prvenstvo Berlina, na katerem je
sodelovalo okoli 300 tekmovalcev iz Nemčije, Švedske ter 3 predstavniki iz
Slovenije. Tekmovanje je potekalo tako kot včasih, brez računalnikov in tatami-
ja. Vendar to ni zmotilo naših dveh tekmovalcev, Domna in Tadeja Pirca, ki sta
kljub temu oba odšla domov kot zmagovalca. Tadej je tokrat prvič nastopil v ka-
tegoriji kadetov, in po dveh odličnih, a napetih borbah, na koncu vseeno z
zmago nad Švedom osvojil 1. mesto. Domen pa je prvič nastopil v kategoriji
mladincev in po prepričljivem nastopu tudi osvojil 1. Mesto, kar je prva kolajna
v kategoriji mladincev. 
Tekmovanje smo združili tudi z ogledom mesta Berlin, ki ima zelo bogato in
zanimivo zgodovino. Domov smo se vsi vrnili polni novih doživetij ter polni ve-
selja. V soboto, 8. oktobra, pa se odpravljamo na tekmovanje v Zagreb, kjer
upamo, na čim boljše uvrstitve naših tekmovalcev. 

Slovenija osvojila Berlin

Croatia open
2011

Sezona motokrosa je končana. Bila je
naporna in dolga, zaznamovana tudi
z nekaj manjšimi poškodbami. A na
srečo se je vse dobro končalo. Osma
in s tem zadnja dirka za Pokalno
prvenstvo Slovenije v motokrosu, je
bila izvedena v nedeljo 9. oktobra

PP MOTOKROS 2011

Tomi Kastelic prvak, 
Gašper Adamlje vice prvak

2011, v Prilipah, v organizaciji AMD
Brežice. Skupni izkupiček sezone do-
mačega motokros kluba MK ZAI,
pod vodstvom prekaljenega trenerja
Aleša Zajca, pa je več kot odličen:
• Tomi Kastelic ( KTM ) prvak v ra-

zredu MX 125 R2
• Gašper Adamlje ( KTM ) vice

prvak v razredu MX Open R2
• Maja Šketelj (KTM) četrta in Vuk

Benjamin (KTM) šesti v razredu
MX 65 junior

• Jaka Završan (Kawasaki) dvanajsto
mesto v razredu MX 85 junior.

Klub, MK ZAI, pa je v družbi  enain-
štiridesetih klubov zasedel visoko
šesto mesto, kar je glede na število
članov v klubu več kot odlično. 
Ob tem bi se radi zahvalili vsem, ki
ste v minuli sezoni podpirali tekmo-
valce, da so lahko dosegli zastavljene
cilje. Vsak prispevek je bil več kot do-
brodošel. Največja zahvala gre druži-
nam tekmovalcev, glavnemu spon-
zorju ter vsem ostalim. Hvala tudi
vsem navijačem, vse več vas je.

MK ZAI

Na sosednjem Hrvaškem je 5. in 6.
novembra potekal A rang turnir v
borbah Croatia open. Tudi tega tur-
nirja se je udeležil naš kadetski repre-
zentant Domen Pirc. O moči tekmo-
vanje pove že samo to, da se je turnirja
udeležilo 33 držav ter 1150 tekmoval-
cev. Vedeli smo, da je Domen pripra-
vljen, saj je še dober teden nazaj pri-
nesel srebrno odličje iz Beograda. Že
v prvi borbi je dobil Grka, ki je Dom -
na v Beogradu premagal v finalu. Z
izkušnjami, ki jih Domen odnesel iz
te borbe, mu ga je uspelo z lepo in
pre pričljivo borbo premagati z rezul-
tatom 4 proti 1. To mu je dalo motiva-
cijo za naslednji dve borbi nad Hrva -
toma, ki pa tudi nista imela pretirane
možnosti proti Domnu. V finalu se je
boril z borcem iz Grčije in je bil po
lepi ter atraktivni borbi na koncu vse-
eno boljši Grk. Če analiziramo ta dve
tekmovanji, lahko rečemo, da če ne bi
bilo Grkov, bi bili Slovenci prvi.
Taekwondo klub Šmartno – Litija
čaka sredi novembra državno tekmo-
vanje v tehniki, ki ga organizira prav
naš klub. Konec decembra pa bo v
Mariboru še državno tekmovanje v
borbah.
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Oktober prinesel prvi dve
zmagi
V mesecu oktobru so bile v 1. NLB Leasing ligi na sporedu štiri tekme, ekipa RD
Šmartno Herz Factor banka pa je zabeležila dve zmagi, neodločen izid in poraz. V
taboru Šmartnega so s prikazanim napredkom forme zadovoljni. Ekipi se je v mesecu
oktobru pridružil tudi 24-letni Celjan Luka Mirnik, ki igra na položaju krožnega
napadalca, prestopil pa je iz MRK Krka.

Šmarčani so dve zmagi dosegli v 6. in
7. krogu. Prvo pred domačimi gledal-
ci, ko so premagali ekipo RD Istra -
benz plini Izola 28:26. V srečanje so
vstopili z željo, da prikažejo dobro igro
in tako razveselijo svoje navijače, kar
se je na koncu tudi izšlo. Domača
obramba je delovala stabilno, stekel je
tudi napad. V 28. minuti je za 7 zade-
tkov prednosti za domače zadel kape-
tan Šmejc (16:9). V drugem polčasu
so gostje zaigrali bolje, zlasti je blestev
Kevič, ki je v drugem delu zabeležil 10
od skupno 14 obramb. Ko se je tekma
najbolj lomila, je Vodišek z dvema za-
porednima zadetkoma preprečil pre-
senečenje. Zmaga in pomembi točki
sta zasluženo ostali doma. Na koncu
tekme je trener domačih Jaka Keše
povedal: »Tako kot smo pričakovali.
To je bil derbi dna lestvice, kjer ni le-

pote. Je samo trda igra in želja. To je
bila tekma, ki nam ni prinesla le dve
točki, ampak veliko več. Rabili smo to
potrditev, ker bo naprej lažje. Res smo
trdo delali pa nam nekako ni šlo.
Upam, da do sedaj lažje.«
In bilo je lažje, trdo delo se je izplača-
lo že na naslednji tekmi, ko je ekipa
14. oktobra igrala v Krškem. Tekma je
bila izbrana za prenos na Sportklubu
ter bila tudi derbi spodnjega dela le-
stvice. Krčani so povedli 1:0, kar se je
na koncu izkazalo, da je bilo to njiho-
vo edino vodstvo na tekmi. V prvem
polčasu je bila tekma izenačena, naj-
boljša posameznika pa sta bila vratar-
ja. Jelovčan pri domačih in Muratovič
pri šmarski ekipi. V prvem polčasu sta
oba zbrala kar po 10 obramb in držala
izenačen izid na tekmi. V drugem
delu pa boljša igra Šmartna Herz

Factor banke, v vseh pogledih. Trdna
obramba in zanesljivi zaključki v na-
padu so domačega trenerja Uroša
Šerbca postavljali v težak položaj.
Veliko menjav pri domačih ni poma-
galo, razlika se je večala v gostujočo
korist, ki je bila v sredini drugega pol-
časa že +7 v korist razigranih Šmar-
čanov. Proti koncu tekme je šmarski
strateg Jaka Keše dal priložnost vsem
igralcem, ki so tekmo mirno pripeljali
do konca. Končni rezultat 24:29 v
prid Šmarčanov in veliko slavje na
težkem gostovanju.
V soboto 22. 10. 2011 je bila glavna
tematika gostovanje prenovljene
ekipe Celja Pivovarne Laško v Dvo -
rani Pungrt, ki je bila lepo napolnjena,
saj je tekmo spremljalo približno 750
ljubiteljev rokometa. Rokometni
praznik v Šmartnem se je začel z mi-
nuto molka v spomin na preminulega
Iztoka Puca. Gostitelji, ki so srečanje
začeli brez Gradiška, so v prvi minuti
po golu Markoviča povedli. Vse do
devete minute sta se ekipi izmenjavali
v vodstvu. Domači so z dobro obram-
bo onemogočili, da se Celjani razigra-
jo. A le do desete minute, ko so goste
povedli za dva zadetka. Domača
obramba je nekoliko zaspala, kar pa so
izkušeni Celjani s pridom znali izko-
ristiti. Gostje so iz minute v minuto z
lepimi akcijami višali prednost, pri
tem pa je vratar Perić dobesedno za-
klenil svoja vrata. Pri domačih se je v
drugem polčasu izkazal vratar Cen -
kar, ki je zabeležil 8 od skupaj 9
obramb. Kaj kmalu je bilo jasno, kdo
bo na koncu slavil, vprašanje je bila le
razlika v zadetkih. Velja omeniti, da je
domači strateg Jaka Keše dal prilož-
nost tudi mladim igralcem. Tekmo so
na koncu zasluženo dobili gostje z re-
zultatom 20:37, ki so prikazali mode-
ren in hiter rokomet. Po koncu sreča-
nja so tako eni kot drugi delili avto-
grame in se slikali z mladimi nade-
budnimi rokometaši.
Zadnja tekma v oktobru je bilo težko
gostovanje v Ormožu. Obe ekipi sta

do tega srečanja kazali solidno formo
in pričakovala se je težka tekma.
Ekipi sta tekmo začeli preudarno in z
trdo agresivno obrambo. Prvi polčas
je bil povsem izenačen, blestela sta
vratarja Muratovič pri Šmartnem in
Jelen pri Ormožanih. V drugem delu
pa so Šmarčani začeli igrati bolje in
povedli tudi za tri zadetke, vendar se
domačini niso predali in na koncu
imeli celo priložnost za zmago, ki pa
jo niso izkoristili. Na koncu lahko za-
pišemo, da je bila delitev točk dokaj
»pravična«. Vseeno pa lahko zapiše-
mo, da je Šmartno Herz Factor banka
osvojila veliko točno na Hardeku, kjer
nobeni ekipi ni lahko igrati.
Veliko aktivnosti je tudi pri mlajših
selekcijah. Spremljamo veliko dobrih
iger in rezultatov, mlajši dečki A
(1999) in starejši dečki B (1998) so še

neporaženi v skupini JUG in suvere-
no zasedajo prvo mesto. Mlajši dečki
B (2000), starejši dečki A (1997) in
mladinci »A« imajo po en poraz in so
v svojih skupinah zanesljivo na 2.
mestu. Za nastop na prvih turnirjih
pa se pripravljajo tudi ekipe mini ro-
kometa, ki bodo letos najštevilčnejše
do sedaj.
Vse bralce pa tudi vabimo, da si ogle-
date našo novo Facebook stran:
www.facebook.com/Rokomet.Smartno
in Twitter stran:
www.twitter.com/#!/rdsmartnohfb,
kjer lahko spremljate veliko zanimi-
vih strani. Prav tako pa je v izdelavi
nova stran www.rd-smartno99.org, ki
jo lahko že spremljate v sicer »delo-
vni« oblik. 
Vabljeni na ogled zanimivih tekem v
dvorano Pungrt.

Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke MT
1. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 9 8 0 1 287 : 208 16 0
2. RK GORENJE VELENJE 9 7 1 1 320 : 247 15 0
3. RK CIMOS KOPER 9 6 1 2 301 : 262 13 0
4. RK TRIMO TREBNJE 9 6 0 3 249 : 231 12 0
5. RK MARIBOR BRANIK 9 4 1 4 264 : 270 9 0
6. RK JERUZALEM ORMOŽ 9 3 2 4 262 : 256 8 0
7. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 9 4 0 5 239 : 272 8 0
8. RD RIBNICA RIKO HIŠE 9 3 1 5 244 : 265 7 0
9. RD LOKA 9 3 0 6 241 : 262 6 0
10. RD ŠMARTNO HERZ FACTOR BANKA 9 2 2 5 227 : 267 6 0
11. MRK KRKA 9 1 2 6 262 : 304 4 0
12. ROKOMETNI KLUB KRŠKO 9 2 0 7 213 : 265 3 -1

LESTVICA 1. NLB LEASING LIGE:

S Tonetom sem se pogovarjal na
predvečer tretje kostanjeve nedelje.
Dom je bil poln domačinov, ki so že
pričeli postavljati stojnice, Tone pa je
urejal še zadnje podrobnosti za na-
slednji dan. Razumljivo je, da sva po-
govor pričela s to temo.
Kako sta uspeli prvi dve kostanjevi
nedelji?

Pogovor z oskrbnikom planinskega
doma na Jančah Tonetom Selkom
V juliju preteklega leta je na Jančah z delom pričel nov oskrbnik Tone Selko. Dobrih
14 mesecev je dovolj dolga doba, da smo se v Planinskem društvu Litija lahko
prepričali, da smo tokrat izbrali pravega moža za pravo mesto. V tem času je Tone
poskrbel za številne novosti, ki jih lahko opazi vsak, ki pride na Janče (nadstrešek,
nov šank, nove klopi in mize, razširitev kuhinje, boljša gostinska ponudba), bistveno
pa je to, da so se v dom pričeli vračati gostje: planinci in domačini.

je bil tudi moj oče zelo dober kuhar.
Opazil sem tudi, da imaš zelo rad
glasbo.
Res je, glasba je moja velika ljubezen.
Že od 14. let sem bil član godbe, udar-
jal sem na boben. Sicer pa igram tudi
benjo, kitaro, bariton, večkrat vzamem
v roke piščalko. Vse te inštrumente
imam v mali sobi in če je prava družba
ter mi delo to dopušča, se s kakšnim
pridružim tudi gostom. Na Jančah so v
tem času na moje povabilo nastopili
Beneški fantje, Kamniška godba,
Slovenski muzikanti, Mengeška vete-
ranska godba. Nekaj posebnega je tudi
sodelovanje z Odštekanimi harmoni-
kami iz Jevnice. Gre za skupino 10 do
15 harmonikarjev iz Jevnice, ki jih
vodi Matic Lemut. Nudil sem jim
prostor za vaje, sedaj pa na Jančah obi-
čajno nastopajo ob nedeljah in s tem
lepo popestrijo dan nedeljskim obi-
skovalcem.
Rad poprimeš tudi za mizarsko delo.
Kaj vse si v tem času že ustvaril na
Jančah?
Kmalu po prihodu sem opazil, da bi
nam prav prišel dodaten pokrit pro-
stor na dvorišču, zato smo po mojih
načrtih postavili nadstrešek, kjer se
gostje zelo radi zadržujejo. Po lastni
zamisli sem izdelal šank iz macesno-
vega lesa in macesen uporabil tudi za
mizico v kotu ter za klopi in sedeže.
Izdelal sem nove klopi in mize.
Običajno sem to delal med tednom,
ko je manj obiska, vendar je te dni se-
zona kostanja in gob, ko je tudi ob
delavnikih veliko obiskovalcev. Zato
je to delo sedaj nekoliko zastalo in
komaj čakam, da se ga znova lotim. 
Kdo so glavni obiskovalci doma, je
več tistih, ki pridejo z avtomobilom,
ali tistih, ki pridejo peš?
Zelo veliko obiskovalcev se na Janče

pripelje z avtomobilom in potem dela
krajše ali daljše sprehode po okolici.
Veliko je tudi kolesarjev, planinci pa v
glavnem prihajajo iz Jevnice ali z
Velike Štange. Prihajajo tudi pohod-
niki po evropski pešpoti E6, običajno
v manjših skupinah z največ 5 udele-
ženci. Pohodniki po Evropski pešpoti
so večina Slovenci, precej je tudi
Avstrijcev, zadnjič pa je sama prišla
celo ena Nemka s psom. Prihajajo s
Trojan in tukaj prespijo, naslednjega
dne pa nadaljujejo proti Grosup ljemu.
Poleti smo imeli celo skupino planin-
cev iz Zasavja, ki so se iz Hrastnika
peš odpravili na Triglav. Trudimo se,
da bi vse goste lepo sprejeli.
Slišal sem, da ste na Jančah že imeli
prvo uradno poroko. 
Na Mestni občini Ljubljana sem
uspel doseči, da se sedaj poroke pred

matičarjem lahko sklepajo tudi na
Jančah. Prva se je pri nas tako poroči-
la Topolovčarjeva Irena, pri nas je bila
tudi ohcet, cerkvena poroka pa v 50 m
oddaljeni cerkvi Sv. Nikolaja.
Kaj pa načrti za naprej?
Na južni steni bi rad postavil plezalno
steno. Znova bom organiziral silve-
strovanje na prostem, saj so bile lan-
skoletne izkušnje zelo dobre. Ne bo
nobenih rezervacij in tudi ne silvestr-
skega menija, kljub temu pa bo vsak
lahko dobil kaj za pod zob, imeli
bomo glasbo v živo ter ognjemet. V
prihodnjem letu bom skušal zagoto-
viti, da bo več šolskih izletov na Janče.
Do sedaj so bili tukaj le litijski otroci
in šola iz Most, čeprav so Janče zelo
primerne za šolske izlete, saj se od
tukaj vidi pol Slovenije.

Borut Vukovič

Na prvi kostanjevi nedelji smo imeli
okoli 5000 obiskovalcev. To je
ogromno. Če bi jih bilo več, jih ne bi
zmogli postreči. Tudi na drugi je bil
obisk zelo dober. Veliko je pripomo-
glo vreme, ki je bilo krasno, poskrbeli
pa smo tudi za reklamo.
Kako si se sploh odločil, da prevza-
meš oskrbništvo na Jančah?
Pravzaprav sem že dlje časa iskal pri-
meren planinski dom, kjer bi delal kot
oskrbnik. Pred tem sem že bil oskrb-
nik na Črnuškem domu na Veliki pla-
nini. Videl sem, da mi to delo leži, saj
zelo rad kuham, rad imam tudi hribe,
všeč pa mi je tudi pristno planinsko
vzdušje v kočah. Žena Zdenka dela v
Kliničnem centru, zato sem iskal
nekaj, kar bi bilo bližje Ljubljani. Tako
smo prišli skupaj z vodstvom PD
Litija, ki je iskalo novega oskrbnika.
Hitro smo se dogovorili in ni mi žal,
da sem se odločil, da pridem na Janče.
Kakšne pa so sicer tvoje izkušnje?
Kuhar sem bil več kot 20 let, čeprav
to ni moj osnovni poklic. Sem inženir
elektrotehnike, v Iskri sem se ukvarjal
s telefonskimi centralami, ko pa je
firma propadla, sem se zaposlil kot
kuhar. To delo sem opravljal z velikim
veseljem. Verjetno imam to v krvi, saj

Oskrbnik Tone Selko s soprogo Zdenko in
psičko Kalo.


