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ŽUPANOV KOTIČEK

Srečno v novo leto
December je mesec, ko se zaključuje
leto. Čas, ki obeležuje rojstvo, začetek
in upanje, je čas miru in pričakovanje
nekaj boljšega in veselega. Naša obči-
la nas vsakodnevno zasipajo z novica-
mi, vendar vsebina ni vesela ali spod-
budna – ne dajejo nam tistega, kar
potrebujemo. Le zakaj je tistim, ki ni-
majo skoraj ničesar, lepše pri srcu?
Ciganski pregovor pravi: »Za dežjem
vedno pride sonce«. Tudi mi se tega
veselimo, samo bojimo se megle.
Megleno vzdušje je zelo nevarno in
slabo, zato ne čakajmo križem rok, da
pride sonce! Poiščimo ga sami!
Presenečeni boste, kako dobro
dene…..
Ob prepevanju prelepih pesmi vam
čestitam božične praznike in zdravo
novo leto 2013. 

Vaš župan
Milan Izlakar

Dogodek Datum Ura Lokacija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU DECEMBRUKOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU DECEMBRU

Glavni romar tega dne je bil ljubljan-
ski nadškof in metropolit dr. Anton
Stres, ki je vodil slovesno sv. mašo in
blagoslov, ob somaševanju domačega
šmarskega župnika g. Janeza Kvater -
nika. Nadškof Stres je pohvalil priza-
devanja tu živečih domačinov, ki jim
ni bilo mar za izgled »kulturnega
spomenika«, katerega so naši predniki
zgradili z odrekanjem, saj so se že ta-
krat zavedali, da človek ne živi samo
od kruha, temveč tudi od božje ljube-
zni. »… Lepo oskrbovane cerkve so
naš ponos in nam nekaj pomenijo, saj
so pričevalci naše vere…«, je še po-
udaril, ter dodal, da so lepo obnovlje-

Blagoslov obnovitvenih del
Na zahvalno nedeljo, 4.11.2012, smo se zahvaljevali za vse prejete darove v tem letu;
v Jablanici pri podružnični cerkvici sv. Ane pa smo se zahvalili tudi za novo ostrešje,
kritino, fasado, obnovljeno obzidje,… Skupaj z domačini in farani ter romarji, smo
obhajali slovesen zaključek in blagoslov obnovitvenih del.

ne cerkve nam v ponos, ko se v takih
trenutkih zahvaljujemo za prejete da-
rove, ter se oziramo na opravljeno
delo in na vložen trud. Župnik g. Ja -
nez se je ob koncu slovesnosti zahva-
lil za vsa opravljena dela obrtnikom
ter posameznikom, ki so prispevali
svoje delež z prostovoljnim de lom.
Gonilna sila vseh teh obnovitvenih
del je bil prizadeven član ŽPS, doma-
čin g. Jože Dobravec. Pri tako veli-
kem finančnem zalogaju je še kako
pomembno prostovoljno delo prid-
nih rok domačinov, ob tem pa naj se-
veda omenim še izdatno finančno
pomoč občine Šmartno pri Litiji pod
vodstvom g. župana Milana Izlakarja,
ter seveda vseh domačinov in ostalih
donatorjev denarnih sredstev. 
Za vse udeležence slovesnosti je bila
ta dan cerkvica premajhna. Sloves -
nost je polepšala zbrana molitev in
lepo petje priložnostnega zbora z in-
strumentalistoma, po sv. maši pa smo
se vsi skupaj zbrali še v prijetnem
klepetu in druženju pred tamkajšnjim
gasilskim domom.

Uroš Pušnik

Na naši šoli dajemo velik poudarek
vzgoji za dobrodelnost, solidarnost,
pomoč sošolcem in prostovoljstvu. Te
pomembne vrednote skušamo razvi-
jati z različnimi projekti in dejavnost-
mi. V tem mesecu smo organizirali
dve dobrodelni akciji. 
Prva je bila namenjena družinam, ki
so jih prizadele letošnje jesenske po-
plave. Izmed krajev, ki so ga poplave
zelo prizadele, je bil tudi Dravograd,
kjer so narasle reke Drava, Meža in
Mislinja, popolnoma zalile stano-
vanjsko naselje. Po tej naravni kata-
strofi smo vzpostavili stik z Osnovno
šolo Neznanih talcev iz Dravograda. 
Na šoli smo sprejeli odločitev, da or-
ganiziramo dobrodelno akcijo za
pomoč otrokom, ki so bili v poplavah
najbolj prizadeti. V akciji, ki smo se ji
pridružili tudi zaposleni, smo zbrali
2.422,10 € in jih namenili tamkajš-

Dobrodelnost na
OŠ Šmartno

Sredstva, ki smo jih zbrali smo ob obisku v
Dravogradu izročili ravnatelju tamkajšnje
osnovne šole.

njemu šolskemu skladu. Vsem daro-
valcem se v imenu učencev, ki bodo
deležni pomoči, iskreno zahvaljujem.
Učenci in učitelji so pripravili v mese-
cu novembru delavnice, na katerih so
ustvarili voščilnice, venčke, okraske za
novoletne smrečice in druge izdelke.
Ob dnevu šole, ki je bil v soboto, 1.
decembra 2012, smo pripravili ma-
vrični bazar, na katerem smo zbirali
prostovoljne prispevke za šolski
sklad. 

Albert Pavli, ravnatelj

Še zadnje letošnje potopisno preda-
vanje je pred nami. Andrej Morelj
zase pravi, da mu manjka le nekaj ki-
lometrov, pa bi lahko objel Zemljo,
toliko potovanj je že za njim. Za ni -
mive izkušnje s križarjenj nam bo
predstavil na decembrskem potopisu,
ko je kot spremljevalec potnikov iz
Slovenije potoval z največjimi ladja-
mi. Križarka Freedom of the Seas na
primer sprejme 3640 potnikov in čla-
nov posadke. Križarjenje po Karibih
se je začelo v Miamiju, po 40 urah
plovbe so pristali na obalah Haitija,
sledil je postanek na Jamajki, Grand
Caymanu ter mehiškem otoku Co -
zumel. Svetovni popotnik Andrej
Morelj bo svoje izkušnje predstavil v
torek, 18. 12. ob 19. uri v Knjižnici
Litija. Aleksandra Mavretič

Križarjenje po
Karibih

Slovesnost ob 140-letnici Narodne
čitalnice Šmartno pri Litiji
Jubilej čitalnice so 29. novembra v Kulturnem domu Šmartno združeni počastili
šmarski kulturni ustvarjalci: društva, posamezniki in institucije, ki korenine svojega
obstoja iščemo v bogati čitalniški tradiciji.

V Šmartnem pri Litiji je bila po vzoru
čitalniškega gibanja v takratnem slo-
venskem kulturnem prostoru 1872
ustanovljena Narodna čitalnica Šmart -
no pri Litiji. O njenem delovanju ne
vemo veliko, saj so bili dokumenti
uničeni,  je pa njeno delovanje mnoge
spodbudilo h kulturnemu delovanju,
tako da je Šmartno z okolico še danes
zelo kulturno ustvarjalno. 
Imamo prenovljeno in zelo obiskano
krajevno knjižnico, ki s ponosom na-
daljuje poslanstvo čitalnic:  združuje
namreč ustvarjalnost mnogih in skrbi
za širjenje bralne kulture. Tako knjiž-
nici sodelovanje z drugimi kulturni-
mi institucijami prinaša imenitne do-
godke, ki plemenitijo življenje obča-
nov: likovne in kiparske razstave,
koncerte in pevske nastope, knjižne
izdaje in predstavitve literatov. 
Na prireditvi je bil slavnostni govor-
nik prof. dr. Janez Juhant, filozof, teo-
log, član Evropske akademije znano-
sti in umetnosti, ki je v svojem nago-
voru izpostavil pomembno mesto
knjige, ki osmišlja slovensko kulturno
zgodovino. Izpostavil je skrb za bral-
no kulturo v sedanjem času, saj ima
knjiga veliko povezovalno vlogo, to pa

vsak narod potrebuje, da se duhovno
bogati in si zagotavlja prihodnost.
Svečanost pa je bila sijajna predvsem
zaradi bogatega kulturnega programa
domačih ustvarjalcev. Brez zadržkov
so se sodelovanju na prireditvi odzva-
li: Prosvetno društvo Šmartno s tremi
zbori (MePZ Sv. Martin, MoPZ
Fant je od fare s solistom Darkom
Vidicem in MePZ Cum Anima),
člana KUD Vajkard, Špela in Ben -
jamin, ki sta poskrbela za povezovanje
prireditve, KUD Folklorna skupina
Javorje, KD Tamburaški orkester
Šmartno ter MePZ Zvon.
Prireditev je s solističnim nastopom
priznanega slovenskega baritonista,
solista ljubljanske opere Jožeta Vidi -
ca, ob klavirski spremljavi soproge
Urške Vidic, imela svoj vrh s predsta-
vitvijo samospevov, ki so bili zelo zna-
čilni za čitalniški čas. 
Na prireditvi je bilo na ogled tudi
nekaj izjemnih vezenin domače žup-
nije ter unikatni knjižni ovitki Us -
tvar jalnega središča Breznikar, Knjiž -
nica Litija pa je jubileju posvetila
novo publikacijo, v kateri je objavila
faksimile Pravil Narodne čitalnice
Šmartno pri Litiji.

Andreja Štuhec

Vabilo na Štefanovo - srečanje vaščanov Jablaniške dolineVabilo na Štefanovo - srečanje vaščanov Jablaniške doline
26. decembra 2012, ob 13.30, 
v gasilskem domu v Zg. Jablanici!
• vesel in zabaven program za otroke in starejše
• Dedek Mraz bo obdaril najmlajše 
• prvi nastop domačega pevskega zbora
• druženje in ples

Vabljeni, da si skupaj polepšamo praznike.

Društvo LAZ v sodelovanju z Občino Šmartno pri Litiji 
- koordinacijo KS Jablanica. 

Koncert Okteta Valvasor z gosti 7.12. PETEK 19.00 Kulturni center

Novoletna okrasitev, ustvarjalna delavnica 8.12. SOBOTA 17.00 MC Litija

Glasbeno  popoldne z Antonom Lajovcem 9.12. NEDELJA 14.00 Vače- dom sv. Andreja

Vodeno sproščanje 10.12. PONEDELJEK 20.00 MC Litija

Pogovor z ultramaratonko Mijo Luc 10.12. PONEDELJEK 18.00 MC Litija

PRIBLIŽEVANJA Z Borisom Kobalom 11.12. TOREK 19.00 Kulturni center Litija

Lisbona, predstavitev mesta, Portugalske 14.12. PETEK 19.00 MC Litija

Otroška matineja in obisk Božička: 15.12. SOBOTA 10.00 Kulturni center Litija

PRAVLJICA O BOŽIČKOVI DEŽELI – Gledališče Smejček

Novoletna okrasitev, ustvarjalna delavnica 15.12 SOBOTA 17.00 MC Litija

Kino: slovenski film – DEKLICA IN DREVO  v režiji Vlada Škafarja, 17.12. PONEDELJEK 18.00 Kulturni center Litija

igrata: Štefka Drolc in Ivanka Mežan

Vodeno sproščanje 17.12. PONEDELJEK 20.00 MC Litija

Arabske podobe v Sloveniji, ogled filma in pogovor 17.12. PONEDELJEK 18.00 MC Litija

ob svetovnem dnevu migrantov

Ura pravljic 18.12. TOREK 18.00 Knjižnica Litija

Potopis 18. 12. TOREK 19.00 Knjižnica Litija

Ura pravljic 20.12. ČETRTEK 16.00 Knjižnica Gabrovka

Alkohol in promet, pogovor z gosti iz Policijske postaje Litija 20.12. ČETRTEK 18.00 MC Litija

Ura pravljic 20.12. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmartno

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Litija-Šmartno 21.12. PETEK 18.30 Kulturni center Litja

Božični koncert 25.12. TOREK cerkev sv. Nikolaja, Litija

Žive jaslice v Javorju 25. in 26.12. TOREK IN SREDA 17.00 Javorje

Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija z gosti 27.12. ČETRTEK 19.00 Športna dvorana Litija

Uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov
Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, Grilovec,
Kostrevnica – Obla Gorica, Leskovica – Vrata

in Račica – Velika Štanga obveščamo, da
bodo s 1. 1. 2013 navedeni javni vodovodni

sistemi prešli v upravljanje javnemu
podjetju, Komunalno stanovanjskemu pod-

jetju Litija d.o.o., Ponoviška c. 15, 1270 Litija,
ki bo za mesec januar 2013 začel z izstavlja-

njem položnic za plačilo vodarine. 

Obvestilo!

Srečno2013!
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Dejavnosti društva

Oprema bivalnih prostorov

Gsm: 041 792 740

Podpis listine je rezultat srečanja ob-
čanov obeh občin, ki je potekalo od
devetega do enajstega novembra.
Srečanje več kot 100 družbeno anga-
žiranih predstavnikov iz obeh občin je
aktivnost projekta LAGex, za katere-
ga je občina Šmartno pri Litiji kot vo-
dilni partner pridobila evropska sred-
stva iz programa Evropa za državlja-
ne. Program je namenjen sofinancira-
nju mednarodnih projektov, katerih
cilj je spodbuditi aktivno evropsko
državljanstvo. S povezovanjem prebi-
valcev lokalnih skupnosti po Evropi
ter  mreženjem  nevladnih in drugih
organizacij, ki delujejo v okviru civilne
družbe, želi Evropska unija izbolj -
šati  sodelovanje civilne družbe  pri
oblikovanju Evrope.
Ni slučaj, da se je srečanje zgodilo na
Martinovo, saj na simbolni ravni

ravno zavetnik Martin povezuje obe
občini. Sicer pa je bila skupna točka
srečanja izmenjava izkušenj pri izvaja-
nju projektov pristopa LEADER iz
evropskega sklada za razvoj podeželja.
Občina Šmartno pri Litiji je sousta-
noviteljica lokalne akcijske skupine
LAS Srce Slovenije, s strani zasebnega
sektorja pa je soustanovitelj iz šmarske
občine še Društvo za razvoj podeželja
LAZ iz Jablaniške doline. Izvedbo
projekta LAGex oziroma LAG exc-
hange – po slovensko izmenjava lokal-
nih akcijskih skupin, je prevzelo
Društvo LAZ. 
Občina Breznički Hum je ena od 28-
ih občin Varaždinske županije. Od
Va raždina je oddaljena 25 km v smeri
Zagreba. Osnovana je bila leta 1993 in
pokriva površino 26 km2, kar je nekaj
več kot četrtina šmarske občine. Po -

Župan podpisal listino o
sodelovanju s hrvaško občino
Brezniški Hum
V soboto 10. novembra 2012, sta na slavnostni seji občinskega sveta občine Brezniški
Hum v hrvaškem Zagorju, ki tako kot občina Šmartno pri Litiji, na Martinovo
obeležuje svoj občinski praznik, župana obeh občin Milan Izlakar in Zoran Hegedić
podpisala listino o prijateljstvu in sodelovanju. Dogodku je prisostvovalo 60
Šmarčanov iz vrst društev in občinskih svetnikov.

dročje občine se nahaja v porečju reke
Lonje, ki pripada porečju reke Save.
Na gričih so vinogradi in zidanice, ob -
mo čje je poznano po dobrih vinih.
Srečanja so se poleg  župana, treh
svetnikov, predsednika nadzornega
odbora Občine, podravnatelja OŠ,
udeležili tudi predstavniki članov
Društva LAZ, Vinogradniškega dru-
štva ŠTUC in Športnega društva Do -
lina. Predstavitev občine so popestrili
z novim filmom o občini, predstavitve
projektov društev, financiranih iz
sredstev LAS Srce Slovenije pa s šte-
vilnimi fotografijami in osebnimi do-
brimi in slabimi izkušnjami pri izvaja-
nju projektov.
Predstavniki šmarskih društev pred-
stavljajo svoje projekte, financirane iz
evropskih sredstev za razvoj podeže-
lja.
Gostitelji so nam na terenu predsta-
vili zanimivo podeželsko ponudbo, s
katero se ukvarjajo društva in inovati-
vni podjetniki. Še posebej pa je 60-
člansko slovensko delegacijo navdušil
pristop pri organizaciji martinovanja,
ki je za razliko od šmarskega zelo
dobro obiskan, čeprav občina Brez -
nićki Hum šteje le 1.500 prebivalcev.
Sproščeno prijateljsko druženje na
Martinovanju v Breznićkem Humu
Podpisana listina o sodelovanju izraža
željo in voljo župana za razvoj prija-
teljstva med občani obeh občin in
spodbujanje aktivnosti za razvoj skup-
nih projektov. Pri čemer pa se občini
ozirata za evropskimi sredstvi, ki bi fi-
nančno omogočila izvedbo idej in
pobud, ki so jih na srečanju izmenjali
župana in občani obeh občin. 
Ob slovesu od svojih novih prijateljev
so udeleženci srečanja povabili  na-
slednje leto gostitelje v Slovenijo.
Društva pa so izrazila željo po večjem
medsebojnem sodelovanju, tako pri
organizaciji večjih prireditev v občini
Šmartno pri Litiji, kot tudi pri izvedbi
skupnih projektov.

Obvestilo!
Občanke in občane obveščamo, da ima poslanka

Romana Tomc prvi ponedeljek v mesecu,
od 15. do 17. ure, v prostorih Športne dvorane

Litija, na ulici Mire Pregljeve 1,
odprto poslansko pisarno.

Zaželen je predhodni klic na gsm
zaradi morebitne zadržanosti ali zaradi drugih
neodložljivih obveznosti. Gsm: 041/272-246.  

Poslanka Romana Tomc je dosegljiva tudi
na tel. 01/478-94-00, pobude in vprašanja

pa ji lahko pošljete tudi na elektronski naslov: 
romana.tomc@dz-rs.si.

Poslanska pisarna Romane Tomc - Litija
Boris Doblekar

Zgodilo se je:
Naravne nesreče:
27. 10. se je Slovenija ponovno znašla v središču ekstremnih vremenskih po-
javov, in sicer večjih količin dežja in močnega sneženja do nižin, ki je priza-
delo tudi območje občine Šmartno. Narava žal ni bila pripravljena na prvo
sneženje, saj drevesa še niso odvrgla svojih listov, zaradi česar je moker in
težak sneg terjal svoj davek. Povzročil je preveliko obremenitev za drevesa in
prišlo je do snegoloma. Najhujše je bilo stanje na nadmorski višini med 400
in 700 metrov, in sicer po celi občini. Posledica lomljenja drevja je bil tudi
izpad električne energije zaradi potrganih daljnovodov. 
Prostovoljna gasilska društva v občini Šmartno so se na nastalo situacijo ne-
mudoma odzvala. Nekatera so bila aktivirana preko Regijskega centra za ob-
veščanje, druga na klice župana in krajanov. Na vse pozive je bil odziv hiter in
učinkovit. S tem je bil krajanom omogočen dostop do njihovih domov.
Večina klicev se je nanašala na odstranjevanje podrtih dreves, nekaj tudi na
črpanje vode (podtalnice) in pomoč pri zagotavljanju električne energije z
elektro-agregatom. 
Pri odpravi posledic snegoloma je tako sodelovalo osem od devetih društev, ki
so z delom nadaljevala tudi v nedeljo, 28. 10., ter v ponedeljek, 29. 10. Nekaj
intervencij zaradi nedostopnih poti pa je bilo tudi še v začetku novembra.  
Skupno je bilo opravljenih 380 ur dela prostovoljnih gasilcev, ki je bilo zaradi
vzporednega sneženja, lomljenja vej in podiranja dreves izjemno nevarno.
Poleg vsega omenjenega pa se je pojavilo še pomanjkanje ustreznega orodja,
zaradi česar je veliko gasilcev uporabljalo lastne motorne žage, traktorje in
druge tehnične pripomočke – in vse to z enim samim ciljem – pomagati ob-
čanom.
Tehnična in druga pomoč:
12. 12. so gasilci PGD Kostrevnica očistili cestni prepust na Vratih, saj je
meteorna voda odnašala makadamsko cesto. 
Drugo:
V času od 20. 10. 2012 do 20. 11. 2012 so gasilci PGD Šmartno opravili 3
prevoze pitne vode.   GZ Šmartno

Martinovanje
Letošnje Martinovanje smo izvedli 8.
no vembra, pot pa nas je vodila na
Primorsko. Kamor smo se odpravili z
dvema avtobusoma. Prvi postanek
smo imeli v Zaloščah pri Dornberku
na kmečkem turizmu Gregorič, kjer
nas je čakala izvrstna domača malica
ter rujna kapljica. Po okrepčilu pa
smo se odpravili v smeri proti Trstu.
Pot nas je vodila mimo Prosecce, kjer
smo si ogledali znamenito svetišče
Monte Grisa, je izjemna zgradba, ki s
svojo grandioznostjo dominira nad
Trstom in njegovim čudovitim zali-
vom. V svoji veličastnosti izgleda, kot
da izvira iz živih čeri kraških obron-
kov in zelenih borovih krošenj.
Vredno ga je bilo obiskati, če ne zara-
di drugega potem zato, da smo uživali
v čudoviti panorami, ki se od trga v
vznožju širi preko odprtega morja
med Akvilejo, Miramarom in
Piranom.
Čeprav je kraj, kjer se nahaja svetišče,
eden izmed najlepših krajev na
Tržaškem krasu, je Monte Grisa
predvsem oaza molitve, milosti in od-
puščanja v iskanju duhovne obnove in
miru.
Pot nas je vodila do  Redipuglia, kjer
smo si ogledali kostnico, ki je najbolj
znan in veličasten italijanski spomin-
ski kompleks, posvečen več kot
100.000 italijanskim vojakom, ki so v
prvi svetovno vojni padli na Kraškem
bojišču Soške fronte. Kostnica je veli-
kansko stopnišče, na vrhu katerega
stojijo trije visoki kamniti križi, kape-
lica in vojaška opazovalnica.
Po ogledu kostnice pa smo se odpe-
ljali nazaj v Zalošče, kjer nas je čakala

martinova pojedina, žlahtna kapljica,
glasba in ples. 
V poznih večernih urah pa smo se
dobre volje odpeljali proti domu.
30-letnica delovanja in tradicio nal -
no prednovoletno srečanje
bo v Športni dvorani Litija, v soboto
22. decembra s pričetkom ob 16. uri. 
V ta namen bomo organizirali sreča-
nje ob zaključku leta za vse člane,
podporne člane in vaše najbližje.
Hkrati bomo obeležili tudi 30-letnico
delovanja našega društva. 
Vabimo tudi invalide, ki še niso včla-
njeni v naše društvo, da se nam pri-
družijo.
Prispevek za člane in podporne člane
je 13 €, za nečlane pa 16 €. V ceni je
všteto: aperitiv, hrana in  pijača pri ve-
čerji in seveda tudi glasba z ansam-
blom Zimzelen.
Za hrano, pijačo in glasbo bo poskr-
bljeno, dobro voljo in sladke dobrote
je zaželeno, da prinesete s seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispev-
ka v Društveni pisarni. 
Invalidi, kateri nimate svojega prevoza
lahko pokličete na gsm: 031/533 925. 
Predavanje
V okviru novega projekta LAS »Vse -
življenjsko učenje za življenje«, kate-
rega bomo izvajali v naslednjih 18.
mesecih, vas vabimo na predavanje
»Uporaba zdravil brez recepta«, kjer
bomo razpravljali o tem, kako lahko
sami poskrbimo za svoje zdravje.
Predavanje bo 13. decembra ob 16.
uri v Knjižnici Litija. Predavanje bo
vodila strokovna sodelavka podjetja
Fidimed. Vljudno vabljeni.

Bajc Mojca in Cirar Tina

Samo s skupnimi močmi in ko
- kljub različnosti -

gledaš z drugimi v isto smer, lahko delaš svet
lepši, svetlejši in bolj človeški.

Litijski skavti – steg Pojočih volkov
vas v nedeljo, 23. decembra, vabimo
na prireditev Luč miru iz Betlehema,

ki se bo pričela ob 18. uri pred Litijsko cerkvijo.
Tudi ta luč bo gorela in razsvetlila svet,

ko boš odprl svojo roko in jo podaril.
Ne skrivaj je, ne skrivaj se,

stopi v korak s človekom, ki ga srečaš.
Srečnejši in bogatejši bomo takrat,

ko bomo po svetu stopali Z ROKO V ROKI.

Ure pravljic 
v decembru
Tudi v decembrskih dneh bodo naši
najmlajši prisluhnili pravljicam na
pravljičnih urah in ustvarili kaj lepe-
ga. Objavljamo urnik pravljičnih uric: 

Knjižnica Vače ponedeljek, 3. 12.  2012, ob 18. uri
Knjižnica Gabrovka četrtek, 20. 12. 2012, ob 16. uri 
Knjižnica Litija torek, 4. 12.  2012, ob 18. uri

torek, 18. 12. 2012, ob 18. uri
Knjižnica Šmartno četrtek, 6. 12. 2012, ob 18. uri

četrtek, 20. 12. 2012, ob 18. uri

www.knjiznica-litija.si

Spoštovani krajani, občani, podporniki
in člani PGD Šmartno! 

Iskreno se vam zahvaljujemo za potrpežljivost, ustrežlji-
vost, vso pomoč in sodelovanje v iztekajočem se letu. 
Z enako željo po uspešnem sodelovanju, korakamo člani
PGD Šmartno, tudi v leto, ki se nam približuje. Trudili se
bomo, tako kot do sedaj, še naprej po naši dolžnosti in
zavesti, uspešno skrbeti za varnost kraja in pomagati
vsem, ki bodo potrebovali našo pomoč. Upamo, da bo
potreb po našem posredovanju čim manj, ker posledi-
čno temu sledi varno in brezskrbno življenje  nas in našega kraja. Ne glede na vse, gasilci PGD
Šmartno tudi v letu 2013 ostajamo v pripravljenosti za vas, za nas.
Zahvaljujemo se vam za vse prispevke, donacije in ostale oblike pomoči, ki ste nam jih namenili v
tem letu, priporočamo se seveda tudi za prihajajoče leto. 
Hkrati vas obveščamo, da bomo v teh dneh pričeli s tradicionalnimi voščili ‘’od vrat do vrat’’ in vam z
novim koledarjem zaželeli sreče in zdravja. Veseli bomo vaših prostovoljnih prispevkov. 
V kolikor vas zanima, kako gasilci povezujemo gasilstvo z estetiko in lepoto, si lahko na http://pgd-
smartno.si ogledate in po možnosti naročite naš novi 12 listni stenski koledar z gasilsko opremo, ki
pa je letos prirejen bolj za moške oči. Če nam bo projekt uspel, bo naslednji tovrstni izdelek name-
njen tudi ženski populaciji. Sredstva pridobljena s prodajo koledarja bomo namenili za nakup in za-
menjavo opreme, morebiti tudi za planirane adaptacije gasilskega doma.
V letu, ki prihaja, vam vsem skupaj želimo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva, uspehov in naj vas ob-
čutek varnosti spremlja na vsakem koraku. Naj bo leto 2013 nadgradnja našega dosedanjega sode-
lovanja.
Hvala lepa in NA POMOČ! PGD Šmartno pri Litiji
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Kliše je študentski klub, ki poskuša v
vseh ozirih združiti zabavno s koris-
tnim - družabno z izobraževalnim.
To so Kliše-jevi aktivisti poskušali
doseči tudi letos na drugem delov-
nem vikendu. Lansko leto so prvega
preživeli ob Soči, letos pa so se zbrali
na vikend posestvu aktivistke Tine,
na Ponovičah. Od petka 2. 11. do ne-
delje 4. 11. so se v duhu enotnosti in
timskega dela poskušali sprostiti od
vsakodnevnih obveznosti, ter se med
tem tudi kaj novega naučiti. Tako kot
vsak uspešen konec tedna so tudi
aktivisti kluba otvorili vikend s pe-
tkovo večerno zabavo, kateri pa je sle-
dila bolj delovna sobota. Čez cel dan
so se zvrstile delavnice in predavanja,
in sicer je prva v jutranjih urah nasto-

Kliše-jev delovni vikend
pila predavateljica Vesna Stanič, spe-
cialistka za aktivacijo sponzorstev.
Ker se krčijo denarni prilivi študent-
skim klubom in je tudi naš litijski pri-
moran omejiti porabo svojih finan-
čnih sredstev, je potrebno razmisliti o
drugih možnostih za pridobivanje
denarja, da bi lahko obdržali stalne
projekte ter razvijali tudi nove. Tako
je predavateljica aktivistom opisala
nove možnosti za pridobivanje spon-
zorskih sredstev, to pokazala na kon-
kretnih primerih ter na koncu vsem
zadala še nalogo, da sami, na podlagi
svojega kluba, izdelajo načrt za uspe-
šno pridobitev pokroviteljev. Po kraj-
šemu premoru je vlogo predavateljce
prevzela aktivistka Kliše-ja Tina
Trdin. Vse zbrane je vodila skozi po-
stopek uspešnega prijavljanja projek-
tov na raznovrstne evropske razpise,
ter predavanje zaključila s skupin-
skim »brain-storming-om« oz. iska-
njem idej za nove možnosti projek-
tov, ki bi jih lahko prijavili na razpise.
Sledila je še delavnica v zvezi s klub-
skimi zadevami trenutnega predsed-
nika Aljaža Zupana, nato pa zopet
čas za druženje, peko pic in zabavo.
Na kratko: uspešno preživet konec
tedna. 

Tjaša Cvetkovič

Zvezda večera je bil prav gotovo
mednarodno priznani DJ Mike Vale,
katerega lahko velikokrat vidimo tudi
v navezi z kultnim Umekom. Že dru-
gič je litijsko in šmarsko občinstvo
navdušila DJ Lady M, trenutno vrjet-
no najboljša predstavnica nežnejšega
spola v tem poslu pri nas. Tu sta bila
tudi MC DJ Berny, ki je poskrbel za
uvod v večer in DJ Sinart, domačin,
ki se je še enkrat več dokazal domače-
mu občinstvu.
Za vrhunsko glasbo in kvalitetne iz-
vajalce je bilo tako res poskrbljeno.
Za glasbenim programom pa ni zao-
stajal tudi plesni program. Vsi, ki smo
nestrpno čakali na nastop skupine
The Artifex, smo bili navdušeni.
Plesna skupina, ki je svoj talent doka-
zala že v oddaji »Slovenija ima talent«
ni pustila ravnodušnega nobenega.
Fantje so res mojstri svojega dela in
nedvomno upravičujejo vse naslove
različnih plesnih prvakov, ki si jih la-
stijo. In da ne pozabimo na vroče ple-
salke skupine Mystique – tudi one so
bile češnja na vrhu torte. Ja, res je, ta
zabava je bila kot torta z kar nekaj če-
šnjami na vrhu.
Vas zanima kdaj bo naslednja zabava?
Spremljajte naš profil na Facebooku,
kjer bodo pravi čas objavljene vse ak-
tualne novice, po zabavah pa sveže in
sočne fotografije.            

Klub KLIŠE

Halloween party 
Že nekako tradicionalno se vsako leto, v
času noči čarovnic, odvija Klišejev
halloween party. Tudi letos je bilo tako.
27. oktobra, zadnji vikend pred
halloween nočjo, je Klub litijskih in
šmarskih študentov, v dvorani Pungrt v
Šmartnem pri Litiji organiziral nov
nepozaben žur. Po lanski zabavi z DJ
Sylvainom je letos sledila še nadgradnja
le-tega. 

Kot vsako leto, smo si tudi letos 13.
oktobra, članice društev podeželskih
žena in deklet iz Občin Litija in
Šmartno pri Litiji, vzele čas za prijet-
no druženje in obenem izmenjavo
naših bogatih izkušenj, ki jih pridobi-
vamo pri vsakdanjem delu. Vreme
nam sicer ni bilo naklonjeno, ker je
skoraj cel dan deževalo, a se nas je
kljub temu zbralo kar 74 članic iz
vseh društev. Vse so s seboj prinesle
veliko dobre volje in pozitivne energi-
je, ki nas je ves dan grela, poleg toplih
napitkov in sladkih prigrizkov, ki so
jih pripravili na kmetijah gostitelji-
cah.
Zbrale smo se ob 9.00 uri pri podruž-
nični osnovni šoli Dole pri Litiji, kjer

so nas prijazno pozdravile predsedni-
ca DPŽD Dole pri Litiji, gospa Irena
Bostič in kmetijska svetovalka gospa
Sonja Zidar Urbanija. Le ta je pouda-
rila, da se danes zagotovo potrjuje
naša volja in vztrajnost do sodelova-
nja in druženja, ker se nas je kljub sla-
bemu vremenu toliko udeležilo sreča-
nja. Od OŠ Dole smo se peš odpravi-
le do cerkve Marije vnebovzete na
Dolah, katere znamenitosti nam je
predstavila gospa Marija Tekavec.
Naprej nas je pot vodila do oglarske
domačije Medved, kjer so ob oglarski
kopi pripravili topel sprejem. Gospa
Bernarda Medved nam je predstavila
celoten postopek dela pri pripravi
kope, njen mož pa je spretno odgo-

SREČANJE DRUŠTEV PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 

Letos v oglarski deželi na Dolah 
pri Litiji

varjal še na vsa podrobnejša vprašanja,
ki so mu jih zastavljale ženske, ki jih
ni bilo malo. Po strokovnem delu so
nas presenetili s pogostitvijo v njiho-
vih na novo urejenih prostorih za
goste, kjer res pristno diši po doma-
čnosti! Od Medvedovih smo se peš
naprej odpravile do naslednje oglar-
ske domačije Brinovec. Dež je kar
vztrajal in ni bilo druge izbire, kot da
smo odličen golaž, ki so nam ga pri-
pravili Brinovčevi, pojedle kar stoje,
pod dežniki. Ženske smo bile enotne-
ga mnenja, da je tudi to nekaj nepo-
novljivega. Ob prisrčnem sprejemu s
harmoniko pri Brinovčevih nam je
poleg zelo strokovne predstavitve po-
nudbe na njihovi kmetiji, okusni ma-
lici in dobrem vzdušju, ostala v prijet-
nem spominu tudi gospa Brigita
Medved, soseda Brinovčevih, ki je
spekla čudovite krofe za vse članice in
nas z njimi pocrtljala. Od Brinovčevih
smo se do naslednjih postojank pelja-
le z avtobusom, kar je bilo s strani or-
ganizatork izredno domiselno in
praktično. Med nami je bilo tudi
nekaj starejših žensk, tako, da se je
vožnja kar prilegla, obenem pa je naša
gostiteljica Irena Bostič to vožnjo iz-
koristila za odlično predstavitev KS
Dole pri Litiji. Opisala je tako geo-
grafske znamenitosti kot tudi zgodo-
vinske, predstavila gospodarsko in
kmetijsko dejavnost na Dolah in ne-
nazadnje povzela vse tipične značil-
nosti tukajšnjih ljudi. Ker do
Košinovga mlina v dolini reke
Bistrice ni urejene ceste, da bi do
kmetije lahko pripeljal avtobus, smo
se od glavne ceste do domačije, od-
pravile kar peš. Gospod Janez Je sen -
šek nam je povedal, da je to še edini
tukaj delujoči mlin (včasih jih je bilo

več), a je bilo letos v sušnem obdobju
že ogroženo njegovo delovanje, zato
razmišljajo, da bi delovanje mlina pri-
klopili na elektriko. Ženske smo z za-
nimanjem pogledale tudi notranjost
mlina, ki je vredna ogleda. Kupile smo
tudi nekaj moke in se polne prijetnih
vtisov prijaznega gospodarja in njego-
ve družinice odpravile nazaj do avto-
busa, ki nas je nato peljal v vas
Gradišče. V tej zgledno urejeni vasici
smo se najprej ustavile pri značilni
vaški lipi, ki je tretja najdebelejša v
Sloveniji in jo najdemo na domačiji
Oblak Anice. Pri lipi sta nas gospa
Anica, ki je polna energije in njen
mož pogostila s pijačo in čudovitimi
sladicami, prav takšne pogostitve pa
smo bili deležni tudi pri Gracarjevih.
Obe kmetiji sta lahko za zgled v
Litijski občini, tako v mlečni proiz-
vodnji kot dopolnilni dejavnosti, da
ne omenjam posodobljene mehaniza-
cije in urejenosti, ki jo vidimo na teh
kmetijah. Kot nam je gospa Anica na
koncu vasi pokazala še njihovo najno-
vejšo pridobitev v zadnjem letu (hala
za razrez lesa), smo se nazaj grede fo-
tografirale še pri eni izmed starejših
obnovljenih hiš v vasi pri gospe
Darinki Sladič, kjer je nastala lepa
skupna fotografija s čudovitim ozad-
jem (obnovljeno lepo ocvetličeno
hišo). 
Polne dobre volje smo se potem z av-
tobusom zapeljale na našo končno
točko, na turistično kmetijo Pr' Krjan,
kjer nas je najprej nagovoril podžupan
Občine Litija, gospod Gregor Zavrl.
Povedal je, da je vesel, da smo ga po-
vabile medse, kajti vsi se zavedajo po-
mena našega dela, ki ga z velikim ve-
seljem opravljamo na podeželju.

Zaželel nam je prijetno druženje še
naprej. Kmetijska svetovalka, gospa
Sonja Zidar Urbanija se je zahvalila
vsem za udeležbo in sodelovanje in
povedala, da nas drugo leto gostijo
članice DPŽD Polšnik. Dodala je, da
po vseh kmetijah in znamenitostih, ki
smo jih ta dan na Dolah lahko videle,
z velikim veseljem ugotavlja, da
Oglarska dežela živi. Naj bo tako tudi
v prihodnje, kajti ljudje, ki jih srečuje-
mo tukaj, imajo  še polno ciljev in ve-
liko energije, s katero jih bodo  lažje
dosegali. Na koncu se je gospa Irena
Bostič, predsednica DPŽD Dole, za-
hvalila vsem domačinom za pomoč
pri organizaciji, lokalni kmetijski sve-
tovalki za sodelovanje, ter podžupanu
Občine Litija za podporo, ki jo je iz-
razil vsem nam. Povabila nas je tudi
na ogled čudovite in bogate razstave
izdelkov domače obrti in peciva, ka-
terega smo dobile potem tudi za
domov. Prav za konec pa so nas
Krjanovi na Dobovici postregli s pra-
vimi domačimi kolinami, tako da
smo ob polnih krožnikih in kozarcih
še dolgo klepetale in se prijetno dru-
žile.
Hvala vsem, ki ste nam omogočili
tako brezhibno organizirano srečanje!

Sonja Zidar Urbanija

Trend varovanja otrok in preživljanja
časa v naravi je v zahodnih evropskih
državah že uveljavljena praksa. Idejo
o gozdnih šolah in vrtcih v Sloveniji
uspešno uresničuje Razvojna funda-
cija Pogum, ki podpira ustvarjalnost
mladih in njihov celostni razvoj. V le-
tošnjem letu je v sodelovanju s stro-
kovnjaki na šolah in vrtcih v občinah
Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri
Litiji, Lukovica in Kamnik izvedla že
preko 50 delavnic v gozdu.
Razvojna fundacija Pogum je s po-
močjo evropskih sredstev, ki jih je
pridobila preko Lokalne akcijske
skupine (LAS) Srce Slovenije, izvedla
projekt »Odprto učno okolje v
gozdu« z namenom spodbujanja
strokovnih delavcev k uporabi novih
pristopov izkustvenega učenja v nara-
vi. Pri projektu sta sodelovala stro-
kovnjaka na področju gozdarstva,
Jaka Šubic in Marijana Tavčar
(Zavod za gozdove Slovenije). Skupaj
z vzgojitelji in učitelji sta iskala mož-
nosti za vzpostavitev novih oblik
gozdnih učilnic.
Edinstvenost ideje o gozdnih vrtcih
in šolah je na Vače pri Litiji 6. no-
vembra 2012 na skupno srečanje pri-
vabila okrog 40 vzgojiteljev in učite-
ljev, ki jih zanimajo izzivi odprtih

Gozd kot učilnica v naravi   
učnih okolij. Ogledali so si šotor
»tipi«, ki je bil postavljen kot nomad-
sko bivališče in ga bodo otroci bližnje
šole in vrtca uporabljali pri svojih
obiskih gozda ter se v njem družili in
učili. Aleksandra Gradišek, direktori-
ca Centra za razvoj Litija, ki je bil po-
budnik ustanovitve Razvojne funda-
cije Pogum, je ob tej priložnosti po-
udarila, da je »vesela in ponosna, da
smo prav v Srcu Slovenije prvi v
Sloveniji prisluhnili ideji o gozdnih
vrtcih in šolah ter jo podprli.« 
Slovenija ima gozda nadpovprečno
veliko, prisoten je pravzaprav na vsa-
kem koraku. Ponuja neomejeno oko-
lje za učenje skozi igro, za razvoj do-
mišljije, znanj o okolici, hkrati pa se
otroci urijo tudi v svojih motoričnih
in zaznavnih sposobnostih. Ideja
gozdnega vrtca in šole je povezana
tudi z reševanjem trenutne problema-
tike premajhnega števila vrtcev, saj
išče rešitve za celodnevno preživljanje
otrok v naravi. 
Razvojna fundacija Pogum je bila
ustanovljena ob podpori Centra za
razvoj Litija leta 2009. Mlade v Srcu
Slovenije spodbuja k razmišljanju,
podpira njihov ustvarjalni naboj in
celostni razvoj. Daje pobudo in
usmerja k novim pristopom pri vzgo-
ji in izobraževanju. Za izvajanje pro-
gramov pridobiva sredstva predvsem
s pomočjo prispevkov in donacij pod-
jetij ter posameznikov.
Srce Slovenije povezuje turistične,
podjetniške in okoljske potenciale
zaokroženega območja v osrčju
Republike Slovenije. Spodbuja pod-
jetniški preboj podeželja, varovanje
naravnega okolja in lokalno samoo-
skrbo ter krepi aktivno vlogo prebi-
valcev. Središče Srca Slovenije je
GEOSS – geometrično središče v
bližini prazgodovinskih Vač, kjer je
potekalo srečanje vzgojiteljev v okviru
projekta Odprto učno okolje v gozdu.
Več na www.razvoj.si.
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Vinogradniško društvo Štuc Šmart-
no, ki je bilo ustanovljeno leta 2005 in
združuje vinogradnike s šmarskega in
litijskega območja, dela z vso vnemo.
Društvo vsako leto opredeli prioritet-
ne naloge, sprejme program dela, ki
ga potem med letom z manjšimi
spremembami dopolnjuje in bogati.
Ker se leto 2012 bliža h koncu, je
prav, da pregledamo in predstavimo
svoje delo.
V februarju 2012 smo izvedli letni
občni zbor vinogradnikov v dvorani
Kulturnega doma v Šmartnem pri
Litji. Zbralo se je 132 članov. Sprejeli
smo vsa poročila, finančni plan in
program dela. Poleg župana občine
Šmartno g. Milana Izlakarja, se je
zbora udeležil tudi župan občine Li -
tija g. Franci Rokavec. Na zboru je
podpredsednik društva g. Jože Perme
podrobno predstavil projekt Označe -
vanje vinogradniških poti, prizadeva-
nja za pripravo druge brošure društva
in prizadevanje za pridobitev prapora. 
Da se v društvu resno dela in daje
velik poudarek na izobraževanju dela
vinogradnikov, kletarjev, na pridobi-
vanju na kvaliteti vin izkazuje tudi
podatek, da je v društvo vključenih že
261 članov. 
V mesecu februarju smo izvedli iz-
obraževanje: »Prikaz zimske rezi vin-
ske trte«. Izobraževanje je potekalo v
Vinjem vrhu, dopoldan v vinogradu
g. Ivana Vidgaja za člane Štuca, po-
poldne pa za člane sadjarskega dru-
štva Litija v vinogradu g. Jožeta
Zadražnika. Predavatelj je bil g. Jernej
Martinčič iz Šentjerneja. Kljub slabe-
mu vremenu se je izobraževanja ude-
ležilo veliko članov. Da je vse poteka-
lo v prijetnem vzdušju, so poskrbeli
člani društva iz Vinjega vrha in po-
stregli vse udeležence izobraževanja z
domačimi dobrotami.
Za zdravo kapljico je potrebno veliko
truda in znanja. Vsak vinogradnik je
ponosen na svoj pridelek, vendar ga
sam težko objektivno oceni. Mnogi
vinogradniki in kletarji si želijo preve-
riti kvaliteto svojega pridelka in se
hkrati primerjati z ostalimi. Tako je v
marcu 2012 potekalo že 7. društveno
ocenjevanje vin. Prostor in vse potre-
bno smo pripravili v prostorih gasil-
skega doma v Veliki Kostrevnici. Na
ocenjevanje je bilo oddanih 134 vzor-
cev (v letu 2011 101 vzorec). Oce nje -
valna komisija iz VD Sevnica-Boš -
tanj, ki jo je vodil g. Jože Simončič,
glavni enolog iz Kartuzije Pleterje, je
tako ocenila 98 vzorcev rdečih vin in
36 vzorcev belih vin. Vzorcev vina
cviček je bilo 22, modre frankinje 27,
dolenjsko rdeče 30, žametna črnina
11 in nekaj vzorcev ostalih zvrsti rde-
čih vin. Od belih vzorcev vin so bili
najštevilčnejši vzorci dolenjsko belo
22, ostali so bili vzorcih drugih belih
zvrsti. Ocenjevalna komisija je zaradi
različnih napak in bolezni vin oziro-
ma neprimernosti izločila 42 vzorcev
ali 31%. Na podlagi rezultatov oce-
njevanja, so vsem vinogradnikom, ki

so s svojimi vzorci dosegli pozitivne
ocene izročili z novo podobo izdelane
diplome in priznanja društva z vpisa-
no oceno vzorca. Diplome in prizna-
nja vsako leto podelimo ob dnevu vi-
nogradnikov. 
V aprilu smo zaključili zahtevne pro-
jekte »Označevanje vinogradniških
območij – vinogradniške poti, dru-
štveno brošuro in društveni prapor«.
Zahtevna dela od razpisov preko
LAS srce Slovenije za pridobitev ev-
ropskih sredstev do načrtovanja in iz-
vedbe je vodil podpredsednik društva
g. Jože Perme in s svojimi izkušnjami
pripeljal projekt do realizacije. Skrbel
je za koordinacijo s Centrom za raz-
voj Litija in za izvedbo celotnega pro-
jekta, ki smo ga razdelili na tri pod-
projekte, za katere smo bili zadolženi
posamezni člani upravnega odbora.
Pri tem je ogromno časa in truda v to
delo vložil tudi član UO g. Martin
Tomažič. Veliko je bilo dela tudi pri
pripravi brošure, zbiranju dokumen-
tacije, fotografij, pisanja člankov.
Društvo je želelo, da je brošura kvali-
tetna, da so v njej razvidne vse dejav-
nosti društva v zadnjih letih. Pri
ozna čevanju vinogradniških poti pa je
bilo potrebno izdelati in postaviti ko-
zolčke ter stebričke z označevalnimi
tablami, veliko natančnega dela je
zahtevalo  vrisovanje poti in točk z
ortofoto posnetki območja. Na reali-
zacijo tega dela na terenu smo člani
Štuca ponosni in nam pomeni velik
uspeh.
Maja je potekal v Novem mestu že
40. teden cvička in le-ta predstavlja za
naše vinogradnike in kletarje pravi
izziv. Dosežki, ki jih pridobijo na teh
ocenjevanjih, jim dajo novo moč in
voljo za še večjo zavzetost pri opravi-
lih v vinogradih in kleteh. Na ocenje-
vanje v Novo mesto smo oddali 60
vzorcev vin in sicer 14 vzorcev vina
modra frankinja, 11 vzorcev dolenj-
sko rdeče, 10 vzorcev dolenjsko belo,
10 vzorcev cviček,6 vzorcev žametna
črnina, po 2 vzorca zweigeld in kerner
in po en vzorec souvignon, portugal-
ka, muškat, laški rizling in šipon. Za
ocenjene vzorce smo prejeli 3 velike
zlate medalje, 5 zlatih medalj, 15 sre-
brnih medalj in 22 pisnih pohval. V
kategoriji ocenjevanja cvičkov ( sku-
paj jih je bilo 474), se je iz našega dru-
štva najbolj odrezala vinogradnica
Marija Hauptman, ki je za vzorec cvi-
čka pridelanega v vinogradu v Jabla -
nici dobila oceno 16,43, kar je enako
oceni vzorca cvička Franca Tomšeta
iz VD Cerklje, ki je proglašen za kra-
lja cvička za leto 2012. 
Prav tako si je veliko zlato medaljo
prislužil vinogradnik Marjan Cizerle
za cviček z oceno 16,23 pridelano v
vinogradu v Jazbinah. Tretjo veliko
zlato medaljo pa je prejel vinogradnik
Roman Cigler za dolenjsko rdeče
vino, pridelano  v Gabrski Gori.
Maja smo organizirali in izvedli dan
vinogradnikov v Športni dvorani
Pun grt. Letos je bil dan vinogradni-
kov za vse nas velik praznik, saj smo

Vinogradniško društvo 
ŠTUC Šmartno v letu 2012

na slovesnosti razvili svoj društveni
prapor, izdali 2. brošuro Štuca in tudi
zaključili velik projekt Označevanje
vinogradniških območij. Tako kot
vsako leto smo tudi letos na Dnevu
vinogradnikov podelili našim članom
diplome in priznanja za dosežke  na
društvenem ocenjevanju vin in meda-
lje ter priznanja  za dosežke iz ocenje-
vanja vin na 40. tednu cvička v
Novem mestu. Na slovesnosti so bo -
gat kulturni program popestrili:
Oktet Valvasor, Tamburaški orkester
in Folklorna skupina Javorje. Prisoten
je bil tudi letošnji kralj cvička g. Franc
Tomše, društveni prapor pa je blago-
slovil domači župnik g. Janez Kva ter -
nik. Program sta vodili in povezovali
Andreja Štuhec in Sonja Perme. Za
ples in prijetno druženje  pa je poskr-
bel trio Naš ta mlad.
V juniju smo izvedli že tradicionalni
junijski pohod  od Liberge preko
Preske v Vinji Vrh in ga zaključili  pri
Jožetu Zadražniku.
Konec avgusta smo v sodelovanju s
Centrom za razvoj Litija predstavili
naše društvo na Radgonskem sejmu.
Na strokovno ekskurzijo pa smo se
podali v septembru. Pot nas je najprej
peljala v Pleterje, kjer smo prisluhnili
enologu g. Jožetu Simončiču in degu-
stirali njihova vina. Naprej smo se po-
peljali po okolici Bizeljskega, si ogle-
dali zanimivo zasebno vinsko klet v
nastajanju in nato obiskali kralja cvi-
čka g. Franca Tomšeta v Globočicah,
kjer smo se podprli z domačo hrano
in degustirali njegov cviček in ostala
njegova vina.
Ekskurzijo smo v večernih urah za-
ključili na Debelem hribu, kjer se je
odvijalo veliko srečanje VSTD
Debeli hrib s povabljenimi člani iz
ostalih vinogradniških društev do -
lenj ske regije.
Predavanje v septembru v gasilskem
domu v veliki Kostrevnici je nosilo
naslov: Priprave na trgatev in nega
mladega vina. Predaval je g. Samo
Hudoklin iz Kmetijskega zavoda
Novo mesto.
V oktobru smo opravljali v prostorih
društva Štuc meritve vin: stopnje al-
kohola, kisline, vsebnost žvepla, ugo-
tavljanje napak in bolezni mladih vin.
Martinovanje in sodelovanje na Mar -
ti novem sejmu sta že tradicionalni
nalogi od vsega začetka delovanja
Štuca.
Martinovo je zaznamovalo tudi pod-
pis listine o sodelovanju in prijatelj-
stvu »pobratenje« Občine Šmartno
pri Litiji in Občine Breznički Hum,
ki sta jo podpisala župana obeh
občin. Na dogodku v Brezničkem
Humu na Hrvaškem je g. Jože Perme
v okviru predstavitve dobrih praks
predstavil naše društvo, uspešno za-
ključen dvoletni projekt Označevanje
vinogradniških območji – poti, prido-
bitev društvenega prapora in izdaje
druge društvene brošure ter ravno
tako uspešno zaključen projekt iz leta
2009, ko je društvo opremilo društve-
ni prostor, pridobilo digitalno tehni-
čno opremo za ugotavljanje vsebnosti
vin in računalniško opremo. 
Jesenski pohod je bil prvič organizi-
ran po vinogradniški poti Gradišče z
okolico. Tamkajšnji člani društva so
se zelo potrudili in dokazali, da so
tudi tam vinogradnice in vinogradni-
ki z dušo in srcem.
V decembru nas čaka še zaključek
leta, ki ga bomo organizirali pri  Japu
v Temenici z družabnim novoletnim
srečanjem , degustacijo vin in izročit-
vijo koledarjev za leto 2013.
Da je v Štucu vse zapisano, arhivirano
in urejeno skrbita  vestni članici
upravnega odbora Marija Lenart in
Marija Hauptman.
Upam da bomo v Štucu tudi v pri-
hodnje  s svojim programom dela in
aktivnostmi spodbujali vinogradnice
in vinogradnike da bodo kljub težkim
časom vztrajali  in se potili za dobro
zdravo kapljico.

UO ŠTUC

V oktobru smo skupaj s stanovalci
odšli nabirati kostanj in pripravili ob
pomoči prostovoljcev OŠ Šmartno
pri Litiji kostanjev piknik pred
domom. Za veselo glasbo je poskrbel
gospod Mirko Vresk z igranjem na
harmoniko.  
Zadnje oktobrske dni pa so nas pre-
senetili prostovoljci Mladinskega ce -
ha v okviru mednarodnega projekta -
72 ur brez kompromisa. Prišli so na
nedeljo 28. oktobra, in se družili s sta-
novalci do 31. oktobra. Kaj bo njiho-
va naloga, katera prostovoljna dela
bodo opravljali v domu do začetka
akcije niso vedeli, tako so se morali
zanesti na svojo iznajdljivost. V tem
času so napekli celo goro palačink za
stanovalce, se preizkusili v kreativni
delavnici in pripravili zaključno pri-
reditev s kratko gledališko predstavo.
Veselo martinovanje nam je pripravi-
la Folklorna skupina Večerna zarja iz

Novice iz 
Doma Tisje

Velikega Gabra. Literarni večer ob
soju sveč, nam je pripravil pesnik, go-
spod Nikita Xever iz Grosuplja  s
predstavitvijo pesniške zbirke Po -
mlad ni izvir na temo ljubezen s ci-
trarko, gospodično Evo Med ved.
Tudi letos smo organizirali Spo -
minsko Sv. mašo posvečeno vsem po-
kojnim stanovalcem Doma Tisje. 
Delavci smo se udeležili strokovne
ekskurzije na Štajersko. Ogledali smo
si  Dom upokojencev  Juršinci. Dom
ima kapaciteto 56 mest, stanovalci  pa
živijo v gospodinjskih skupinah , naj-
več do 12 na enoto. Osnovni namen
gospodinjskih skupin je dvig kakovo-
sti življenja starostnikov v domovih
za starejše in zagotavljanje njihovega
dostojanstva: uporabnik kot subjekt,
normalizacija življenja in spoštovanje
osebne integritete, oz. kjer se »primat
nege« nadomesti s »primatom biva-
nja«. Enako organizacijo življenja
sta no valcev v gospodinjskih skupinah
bo imel tudi novi dom v Litiji.
V mesecu oktobru je za vse objekte,
ki so v sklopu doma Tisje začela po-
skusno obratovati biološka čistilna
naprava.
Skupina za samopomoč za svojce de-
mentnih starostnikov, ki živijo ali v
domačem okolju ali v domu, bo imela
od decembra naprej srečanja v pro-
storih društva upokojencev v Litiji,
vsak prvi torek v mesecu – začetek 4.
12. 2012, v januarju pa 8. 1. 2013 ob
17. uri. Svojo prisotnost potrdite na
tel. 01/890 01 06 ali 890 01 07, so-
cialni delavki Vlasti Šedivy. Vabljeni! 

Leonida Razpotnik

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.

V domu ostala je praznina
in v naših srcih bolečina.

Čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Minilo je leto odkar nas je zapustila naša draga

CIRILA CIZERLE
(21.4.1934 - 14.12.2011)

Zahvaljujemo se vsem, ki se jo spominjate, postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

V SPOMIN

01102012

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustila si

neizmerno lepe, drage nam spomine.

V 89. letu starosti se je poslovila
draga mama, babica in prababica

ANA DOBLEKAR
Adamovičeva mama, iz Račice 6

(1923 - 2012)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za iskrena sožalja,

darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se župniku g. Acu Jerantu za lepo opravljen pogrebni obred,
g. Zvonetu Končini za poslovilne besede ob odprtem grobu, pevcem, trobentaču in pogrebni službi.

Posebna zahvala dr. Kolšku, sestri Silvi in osebju Doma Tisje za vso nego in skrb
ter sostanovalcem Doma Tisje za lepe trenutke katere je preživela z njimi.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALA

02102012

Mama pogrešamo te,
dolgčas nam je,

a tolažimo se s tem,
da večno srečo uživaš ti.

V 84. letu starosti je 25. oktobra prestopila prag večnosti,
draga mama, stara mama in tašča

ALOJZIJA ČOPAR
(1929 - 2012) iz V. Kostrevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in darove cerkvi.
Hvala bolniškemu župniku za maziljenje, molilcem Rožnega venca za molitve, župniku g. Vinku Malovrhu

za pogrebni obred in sveto mašo, ministrantom, pogrebcem ter pevcem “Lipa” za zapete pesmi.
Hvala še enkrat vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku in se jo spominjate.

Žalujoči: Vsi njeni

ZAHVALA

03102012
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DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavnosti društva diabetikov 

Svetovni dan diabetesa
14. november je svetovni dan diabe-
tesa. Ob tej priložnosti smo v modro
barvo odeli dva kulturna spomenika.
V občini Litija je modro zažarel kip
litijskega čolnarja, v Šmartnem pa
smo osvetlili cerkev sv. Martina. 
26. novembra smo ob pomoči gospe
dr. Koprive in njene med. sestre ge.
Košnjek, opravili pregled sladkorja
uslužbencem občine Šmartno ter se-
veda tudi županu g. Izlakarju.

Državno tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni
V soboto 24. 11. smo v Litiji gostili
14. državno tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni. Tekmovanje je po-
tekalo na Gimnaziji Litija ter OŠ
Gradec. Tekmovalo je 372 učencev in
dijakov iz 136 šol, katere je spremljalo
131 mentorjev. Kulturni program so
pripravili na Gimnaziji Litija. Poleg
nagovorov obeh ravnateljic, podžupa-
nje občine Litija, podžupana občine
Šmartno, predstavnika Zveze društev
diabetikov Slovenije ter seveda pred-
sednice Društva diabetikov litija in
Šmartno, smo videli tudi dve energi-
čni plesni točki, pel nam je mešani
pevski zbor Gimnazije Litija ter sku-
pina Artenigma.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
obema občinama za vso pomoč,
obema šolama za dobro sodelovanje,
Društvu za razvoj podeželja Laz ter
Javnemu zavodu Bogenšperk za pro-
mocijski material, gasilcem PGD
Litija za pomoč pri urejanju prometa
ter vsem donatorjem, ki ste pripomo-
gli k uresničitvi naših ciljev.

predsednica društva, Rudolfa Pogačar

Na Dan odprtih vrat slovenske kultu-
re, ki je posvečen rojstvu slovenskega
pesnika Franceta Prešerna, je bila 3.
decembra v Knjižnici Šmartno odpr-
ta pregledna likovna razstava LILA.
Razstavo je predstavil mentor društva
LILA mag. Zoran Poznič, ak. kipar.
O prazniku kulture je spregovorila
direktorica Knjižnice Litija Andreja
Štuhec. Prešernove pesmi je recitirala
Rosana Maček. Razstava bo odprta
do konca decembra.
Likovna dela razstavljajo: Nubia An -
žel, Marko Begič, Darja Bernik, Ma -
rija Bregar Hostnik, Jožica Civi dini,
Miroslav Debelak, Igor Fortuna,
Nina Groboljšek, Gabrijela Haupt -
man, Danijela Kunc, Marjeta Mlakar
Agrež, Joža Ocepek, Jelka Polak,
Hajdeja Praprotnik, Tina Rozina,
Katja Sladič, Marija Smolej, Pavel
Smolej, Anita Vozelj, Jelka Zajc.
Nagrade, pohvale, priznanja 
V letu 2012 jih je prejelo 16 članov
društva LILA.
Pri projektu Zveze likovnih društev
Slovenije Zlata paleta sta certifikat
kakovosti prejeli Danijela Kunc (gra-
fika) in Karmen Conta (risba). Mar -
jeta Mlakar Agrež je prejela najvišje
priznanje – Zlato paleto za risbo
Nočna ptica. Anita Vozelj je na ex
temporu Sladka Istra za sliko Šavrin-
ka prejela 2. nagrado. 

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE LILA

Razstave, nagrade in pohvale
Ljubiteljski likovniki so leto 2012 zaokrožili z razstavo in priznanji 
najuspešnejšim članom.

Pri projektu JSKD Izraz in ekspresija
v človeku so priznanja za malo plasti-
ko prejele Joža Ocepek, Anita Vozelj
in Jelka Polak, za sliko Pavel Smolej
in Darja Bernik ter za fotografijo
Sonja Perme. 
Na ex temporu Litija je za likovno
delo prejel 1. nagrado Igor Fortuna in
3. nagrado Hajdeja Praprotnik, pri-
znanje pa Marjeta Mlakar Agrež. Za
fotografijo je 1. nagrado prejela Sonja
Perme, 2. nagrado Jelka Polak, pri-
znanje pa Danica Sveršina.
Razstava Gabrijele Hauptman
5. novembra je bila v Kulturnem cen-
tru Litija odprta 6. samostojna raz-
stava mag. Gabrijele Hauptman, ki je
tudi spregovorila o svojem likovnem
snovanju in predstavila razstavo. V
kulturnem programu je nastopila Vo -
kal na skupina učiteljev OŠ Litija. 
Gabrijela Hauptman se je v obdobju
svoje zaposlitve posvetila razvoju šol-
stva v Litiji, hkrati pa je tudi ustvarja-
la na kulturnem področju. Slika, mo-
delira, piše pesmi v slovenščini in an-
gleščini.
Njeno slikarstvo je čustvena, vsekakor
empatična podoba odseva današnjega
sveta. Njena dela na več nivojih spre-
govorijo o odtujenosti, hrepenenju in
osamljenosti posameznika. Kolo ris -
tično izredno nabita dela v resnici po-
stavljajo v glavni plan barvne odnose
in ne figuraliko. Pred nami je osnovni
princip abstraktnega slikarstva, sicer
še pomešan s snovnim svetom, ki pa
izgublja svojo funkcijo. Gabrijela nas
vodi v svet duhovnosti, stran od po-
norelega sveta. 
Gabrijela Hauptman je za svoje sli-
karsko delo prejela že več priznanj,
me drugim certifikat kakovosti za ab-
straktno slikarstvo.
Program za leto 2013
V društvu LILA bodo v letu 2013
nadaljevali z izobraževanjem, ki bo
namenjeno slikanju in  modeliranju
male plastike v glini. Če vas zanima,
se lahko še pridružite.

Joža Ocepek

Anita Vozelj: Šavrinka

Zgodilo se je …
V sredo, 24. oktobra, smo se z letoš-
njimi jubilanti, ki praznujejo okroglo
obletnico rojstva, srečali v gostilni
Maček. Od 48 vabljenih jih je prišlo
32. Po predsednikovem nagovoru in
čestitki, smo jih zadržali na večerji.
Ob občinskem prazniku so naše vezilje
spet pripravile razstavo, sodelovale pa
so tudi na Mednarodnem festivalu ve-
ziljstva v Velenju, vendar o teh dogod-
kih pišemo v posebnem prispevku.
V novembru smo izvedli tudi dva re-
kreacijska pohoda v okolico, v torek,
13. 11., pa smo gostili v naši društveni
pisarni vse koordinatorje Zasavja od
Šmartna do Radeč, ki sodelujejo v
projektu Starejši za starejše.
V četrtek, 15. novembra, smo izvedli
celodnevni izlet v neznano, za katere-
ga je bilo veliko zanimanja, saj je bilo
kar 49 udeležencev. Najprej smo si v
Planini pri Rakeku ogledali razvaline
gradu Haasberg, se zapeljali skozi po-

plavljeno Planinsko Polje in Pivko do
vasi Bač pri Zagorju, kjer je leta 1869
organiziral pesnik in skladatelj
Miroslav Vilhar blizu gradu Kalec,
kjer so danes le še ruševine, množičen
narodni tabor za Zedinjeno
Slovenijo.
Pot smo nadaljevali do Ilirske Bis tri -
ce, kjer smo se sprehodili po starem
delu mesta, nato pa smo obiskali sli-
kovito naselje Prem, kjer smo si ogle-
dali obnavljajoči se grad, spominsko
sobo pesnika Dragotina Ketteja v
stari šoli in župnijsko cerkev Sv.
Helene. Pred kosilom smo se pomu-
dili še v vasici Kal pri Pivki, kjer smo
bili gostje starodavne Šobčeve doma-
čije, za krajši čas pa smo se ustavili še
v industrijski prodajalni Perutninar -
stva Pivka.
Izlet smo sklenili s poznim kosilom v
vasici Slavina pri Prestranku, kjer nas
je razveseljeval domači osemletni sin
z diatonično harmoniko.

Aktivnosti društva upokojencev Zadovoljni z izletom, ki ga je organi-
zirala in vodila ga. Alenka Veber, smo
se zvečer vrnili v Šmartno.
Člani sekcije Nove korenine Prim -
skovo so ta mesec organizirali druže-
nje v domači osnovni šoli.
Pripravljamo …
O naših dejavnostih v začetku de-
cembra smo vas obvestili že v prejšnji
številki, v drugi polovici tega meseca
pa bomo naredili krajši premor, saj se
ljudje med prazniki radi zadržujete v
domačem okolju.
Kako bo v prihodnje leto pa boste več
zvedeli v januarski številki.
Ob tej priliki se vsem prostovoljkam
in prostovoljcem, ki ste izvajali  anke-
tiranje starejših v projektu »Starejši za
starejše«,  iskreno zahvaljujemo za so-
delovanje in vložen trud, saj brez vaše
pripravljenosti in dobre volje ne bi
mogli izpeljati  te naloge. 
Odbor DU Šmartno želi vsem člani-
cam in članom mirne božične  praz-
nike in veliko sreče, zdravja in oseb-
nega zadovoljstva v prihajajočem letu
2013.

Boris Žužek 

V soboto, 3. novembra, smo se člani
Društva podeželske mladine Litija in
Šmartno (DPM LIŠ) odpravili na
strokovno ekskurzijo na Gorenjsko.
Na pot smo se podali v jutranjih urah.
Naš prvi postanek je bil na kmetiji
Zadrgal v Komendi. Na kmetiji imajo
56 krav lisaste pasme ter približno
enako število mladega goveda. Pov -
prečna mlečnost v letošnjem letu je
skoraj 7700 litrov s 4,08 % maščob in
3,52 % beljakovin. Imajo hlev na pro-
sto rejo z ležalni boksi, zunanji del pa
je preurejen v kompostni hlev, ki ga
vsakodnevno kultivirajo. Krmni ob -
rok, ki ga pripravljajo v mešalni pri-
kolici, je sestavljen iz travne in koru-
zne silaže v razmerju 1:1, slame, žita
(4-5 kg), beljakovinskega krmila
ActiProt, mineralov in vitaminov.
Imajo lastno mešalnico za krmila.
Glavna dejavnost na kmetiji je prireja
mleka, ukvarjajo pa se tudi s poljedel-
stvom. Na kmetiji obdelujejo 40 ha,
od tega imajo 12 ha koruze, 3-5 ha
žita, 20-25 ha travinja ter 80 arov
krompirja, ki ga prodajo na domu. Za
strojna dela na kmetiji najemajo stroj-
ne usluge, lastne imajo le osnovne
stroje. Imajo tudi sončno elektrarno,
ki pa jo imajo drugi v najemu. 
Druga kmetija, ki smo si jo ogledali, je
bila kmetija Jagodic v Polici pri
Naklem, po domače Poličarjeva kme-
tija. Na kmetiji se ukvarjajo s prirejo in
predelavo mleka, prašičerejo, perutni-
narstvom ter poljedelstvom. Imajo 20
krav črno-bele pasme za prirejo
mleka. Povprečna mlečnost na kravo
znaša 7000 litrov mleka. Na leto na-
molzejo približno 140 000 litrov
mleka, od tega ga predelajo 100 000
litrov. Mleko predelajo v različne mle-

čne izdelke kot so sir (navadni, dim-
ljen, z orehi, za pečenje, v olju, …), jo-
gurt (navadni ali sadni), maslo, kaj-
mak, skuta, namazi. Nosilka te dopol-
nilne dejavnosti je Andreja Jagodic, ki
je bila v letu 2009 izbrana za prvo ino-
vativno mlado kmetico. V zimskem
času imajo tudi okoli 40 prašičev.
Poleg govedi in prašičev pa imajo še
400 kokoši nesnic, ki jih redijo v talni
reji. Pridelajo dobra 2 ha krompirja,
imajo pa tudi poskusna polja za pod-
jetji Agrosaat in Bayer. V letošnjem
letu so zgradili novo skladišče oziroma
hladilnico za krompir. Na strehi go-
spodarskih poslopij imajo že dve leti
sončno elektrarno z močjo 95 kW. Po
ogledu kmetije smo si ogledali še
muzej mlinskih kamnov nedaleč stran
od kmetije. Gospa nam je razložila,
kako so v preteklosti izdelovali mlin-
ske kamne, ogledali pa smo si lahko
tudi razstavljeno orodje, ki so ga upo-
rabljali. Na koncu je sledila še degu-
stacija njihovih mlečnih izdelkov. 
S polnimi želodci in z veliko dobre
volje smo se odpravili naprej v
Podbrezje na sadjarsko kmetijo Jerala.
Na kmetiji imajo 10 ha obdelovalnih
površin ter 10 ha gozda. Od tega
imajo 1.5 ha jablan, 0.5 ha orehov ter
nekaj hrušk, česna, zelja, ječmena, ko-
ruze in ajde. Nekaj sadja prodajo,
nekaj pa ga doma predelajo v sok, kis,
žganje, likerje ali pa suhe sadje. Poleg
jabolčnega soka delajo tudi bezgov in
drnuljev sok (iz sadežev rumenega
drena). Sokove pakirajo v litrske ste-
klenice in v 5 litrske vreče imenovane
Bag Box. Zavzemajo se, da bi čim več
svojih pridelkov in izdelkov prodali
na domu. Na kmetiji so nam predsta-
vili njihovo dejavnost, ogledali smo si

Strokovna ekskurzija DPM LIŠ 
na Gorenjsko

kotel za žganjekuho in linijo za izde-
lavo sokov ter degustirali njihove pri-
delke in izdelke.  
Iz Podbrezja smo se odpeljali do
Blejskega Vintgarja in se sprehodili
skozi sotesko, ki jo je ustvarila reka
Radovna. Krasijo jo številni slapovi,
tolmuni in brzice, pot pa je lepo ure-
jena s številnimi mostovi. Soteska je
dolga 1,6 km in se končuje z mostom
nad mogočnim 16 m visokim rečnim
slapom Šum, ki je eden redkih slo-
venskih rečnih slapov. 
Nato smo se odpravili na kmetijo
Rimahazi, po domače Repečnikova
kmetija v Zgornjih Gorjah pri Bledu.
Na kmetiji redijo 220 glav živine
črno-bele pasme, od tega je 110 krav
molznic. Kmetija je velika 80 ha.
Glavna gospodarska dejavnost je pri-
reja mleka. Pri Repečnikovih imajo
sodobno opremljen hlev z robotom
za molžo, robotom za čiščenje rešetk
in robotom za približevanje krme k
jaslim proizvajalca Lely. Na robotu se
molze od 70-75 krav, nekaj pa jih
molzejo še v starem molzišču. Pov -
prečna mlečnost je 9500 litrov po
kravi. Na robotu povprečno namolze-
jo 2200 litrov mleka na dan s 3,9 %
maščobe ter 3,4 % beljakovin. Os -
nov ni krmni obrok je sestavljen iz
manj kot pol koruzne silaže in nekaj
več travne silaže, slame, krmil, vitami-
nov in mineralov. Krave krmila dobi-
jo tudi na molznem robotu. Vso tra-
vno silažo silirajo v bale, ker imajo za-
radi turistov veliko težav s transpor-
tom skozi Bled. 
Od Repečnikovih smo se po ozkih
stezicah odpeljali še na turistično
kmetijo Mulej, kjer nas je že čakala
večerja. Ko smo se najedli, smo si
ogledali še njihov hlev z molznim ro-
botom. V hlevu je 70 krav molznic li-
saste pasme ter 70 glav mlade živine.
V letošnjem letu so začeli tudi s pita-
njem bikov. Povprečna mlečnost je
7400 litrov po kravi. Strmijo k temu,
da bi čim več krme pridelali doma in
zmanjšali porabo krmil, ki jih krave
dobijo le na molznem robotu.
Kmetija obsega 100 ha površin, od
tega je 30 ha njiv. Dopolnilna dejav-
nost na kmetiji je turizem, v apartma-
jih lahko prenoči tudi do 30 gostov, ki
prihajajo iz celega sveta. Na kmetiji
prodajajo domače izdelke ter izdelke
iz okoliških kmetij. Poleg vsega tega
imajo tudi sončno elektrarno (streho
dajejo v najem), začeli pa bodo tudi s
prodajo toplote, pridobljene iz lesne
biomase, bližnjemu hotelu. Na turi-
stični kmetiji Mulej smo zaključili
naše oglede ter se veselo ob zvokih
harmonike odpravili nazaj proti
domu.

Mija Tomšič
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Vezenje uvrščamo med najlepša žen-
ska ročna dela. To je delo, ki terja veli-
ko natančnosti, potrpljenje in časa. V
zgodovini se je vezlo le za visoko go-
spodo, plemstvo, vladarje (Napoleon
je bil ves v čipkah). Izdelovali so
ovratnike, manšete, posteljnino, prte,
predpasnike ... Za vzdrževanje so
skrbele domače šivilje. Tega v današ-
njem času ni več, saj žal ni časa za to-
vrstno delo. Kljub temu pa si marsi-
katera ženska, zlasti ko se upokoji,
sama izdela prelepe vezenine, ki v
dom prinesejo prijaznost in veselje.
V Šmartnem pri Litiji že četrto leto
pridno vezemo vezilje, ki se sestajamo
vsak mesec dvakrat. Vseh članic je 32,
redno jih na srečanja prihaja od 10 do
20. Vse pa veliko ustvarjamo doma.
Nastajajo prelepi izdelki, izvezeni v
barvnih in belih tehnikah. Najbolj
priljubljeno je vezenje belega rišelje.
Vsako leto svoje izdelke razstavimo
ob občinskem prazniku, 11. novem-
bra, v šmarski knjižnici, ki nam prija-
zno odstopi prostore za naša srečanja
tudi med letom.

Šmarske vezilje na festivalu
vezenja v Velenju

Letos je od 9. do 11. novembra v
Rdeči dvorani v Velenju potekal 2.
mednarodni festival vezenja. Na
ogled je bilo osupljivo število izjem-
nih vezenin, izdelanih v različnih
tehnikah, ki so jih prispevale udele-
ženke iz osmih držav. V okviru tri-
dnevnega festivala je potekalo tek-
movanje za »Naj vezeno zaveso«, kjer
smo sodelovale tudi  šmarske vezilje.
Razstavile smo petnajst zaves in še
nekaj drugih izdelkov. Vseh petnajst
vezilj si je razstavo tudi ogledalo, izlet
pa nam je omogočilo Društvo upoko-
jencev Šmartno pri Litiji, za kar se
jim zahvaljujemo. Videle smo čudo-
vite izdelke in dobile nove ideje. Vsi ti
izdelki so zelo primerno darilo, z
njimi si polepšamo dan, še posebej
praznike. To so lahko manjši ali večji
prti, prtički za košarice s kruhom, po-
grinjki, servieti (saj za slavje papirnat
prtiček ni primeren), predpasniki, ve-
zene bluze ali kakšno drugo oblačilo,
nakupovalne vrečke, zavese, posteljno
perilo, razne blazine.
Posebno pohvalo si zaslužijo organi-
zatorji velenjske razstave in aranžer-
ke, ki so z veseljem pomagale, da je bil
vsak izdelek zlikan in lepo razsta-
vljen. Če se bodo še kdaj odločili za
razstavo, bomo z veseljem sodelovale.
Gospa Štefka Fašing in šmarske vezi-
lje smo na razstavi prejele priznanje
za sodelovanje, ki smo se ga zelo raz-
veselile.
V mesecu novembru so zavese na
ogled še v šmarski in litijski knjižnici.

Štefka Fašing

Pred petimi leti se je vrtec Ciciban pridružil projektu Zavoda za zdravstveno
varstvo Ljubljana Zdravje v vrtcu. Tipajoče smo zastavili sodelovanje z
Zdravstvenim domom Litija in medicinsko sestro Romano Jerele. Zdaj že
»naša sestra Beba« je v prvem letu izvajanja projekta obiskala sedem skupin. 
Projekt je rasel, se dopolnjeval, širil in poglabljal in vseskozi sledi cilju, da bi pri
otrocih spodbudili samostojno skrb za zdravje, omilili njihove strahove pred
zdravniki in zobozdravniki, pa tudi zdravstvenimi pripomočki, ki jih srečujejo v
ambulantah. V prvih štirinajstih dneh novembra smo v vrtcu – zdaj že tradicio-
nalno – namenili čas zdravju in skrbi zanj. Pogovarjali smo se o zobeh, zdravi in
nezdravi prehrani, higieni, mišicah, pomenu gibanja, zanimivo je bilo poslušati
razlago o negi in skrbi za dojenčka. Otroci so se z obiski medicinske sestre, sim-
bolno igro in praktičnimi preizkusi vsako leto kaj novega naučili in utrdili svoje
znanje. Tudi letos ni bilo nič drugače, le da je bilo vse skupaj še bolj zabavno, saj
je Beba v vrtec pripeljala svojo sodelavko Petro, ki bo nadaljevala njeno delo in
se z našimi najmlajšimi družila v naslednjih letih. 
Veseli nas uspešno sodelovanje z Zdravstvenim domom Litija, zato je prav, da
se na tem mestu zahvalimo gospe Romani Jerele za dolgoletno druženje, njeno
prijaznost, potrpežljivost in strokovne nasvete. Projekt smo za letošnje šolsko
leto res zaključili, ampak na naše zdravje ne bomo pozabili.

Alenka Smuk Dušak, dipl. vzg.

Projekt zdravje
v vrtcu
Sam skrbim za svoje zdravje – z nasveti
medicinske sestre pa gre vse še lažje!

Mami, a veš, kdo je bil danes pri nas
na obisku?« me je sin navdušeno pri-
čakal, ko sem prišla ponj v vrtec. 
»Ne vem, kdo pa?« sem ga vprašala in
na poti do doma sem zvedela, da jih je
obiskala gospa čebelarka. »Kaj vam je
pa povedala?« sem bila radovedna.
»Veš, imela je s seboj eno vrečo, noter
pa veliko stvari! Imela je tako čebelar-
sko kapo in rokavice, pa tudi eno igri-
co s čebelicami! Vse čebelice brenčijo!
Imamo matico-kraljico, pa trote, pa

Obisk čebelarke Ane pri Petelinčkih
delavke, pa stražarke in tudi dojenč-
ke! Potem smo dobili na majice na-
lepke in smo odigrali to igrico, ki
nam jo je prej povedala. Jaz sem bil
stražar. Čebelarka nam je tudi pove-
dala, kaj delajo čebelarji. In potem
nam je prinesla vosek, da bomo v
vrtcu delali svečke, in to čisto sami!«
Po sinovem navdušenju sodeč je bil
obisk čebelarke za Petelinčke zanimi-
vo in poučno doživetje. Na tak način
pridobljeno znanje bo ostalo pri otro-
cih prisotno še dolgo časa, hkrati pa
se pri njih krepi zavest za vsestransko
pomembnost te male, a zelo pridne in
nepogrešljive živalce, brez katere bi
bil ogrožen celo obstoj življenja na
Zemlji.
Otroci so se gospe čebelarki zahvalili
za obisk in ji zaploskali, sama pa plo-
skam in pozdravljam  takšne nepre-
cenljive urice, ki so jih otroci v našem
vrtcu deležni. 

Milica Bučar

Devetošolcii so obiskali Srednjo lesar-
sko in gozdarsko šolo v Postojni. Tu so
se lahko odločili, ali bodo sodelovali v
gozdarski, lesarski ali energetski de-
lavnici. V gozdarski delavnici so spo-
znali delo gozdarja, si ogledali prikaz
pravilnega ravnanja z motorno žago in
video posnetek podiranja dreves. V le-
sarski delavnici so izdelali vsak svojo
škatlico, v energetski skupini pa so
spoznavali alternativne vire energije in
se pogovarjali o varčni rabi energije.
Sedmošolci so imeli kulturni dan. V
okviru akcije Rastem s knjigo, katere
namen je spodbujanje branja med
mladimi, so obiskali knjižnico v
Šmart nem. Tam so se srečali s sloven-
skim pisateljem, igralcem, scenaristom
in režiserjem Metodom Pev cem.
Njegovi starši izvirajo iz Liberge nad
Kostrevnico. V pogovoru s knjižničar-
ko je predstavil nekaj utrinkov iz svo-
jega otroštva, predvsem pa je sprego-
voril o svojem filmskem ustvarjanju.
Ob koncu obiska so vsi učenci prejeli v
dar knjigo Tadeja Goloba Zlati zob.
Šestošolci so na naravoslovnem dne -
vu spoznavali različne vrste energije,
osmošolci pa pravilno in varno rabo
interneta.
Učenci 7. c in 8. razredov so se pri
predmetu državljanska in domovin-
ska vzgoja in etika vključili v akcijo
pisanja in risanja razglednic za otroke
v Zim babveju, ki jo vodi Amnesty In -
ter national Slovenija. Ta bo okoli 300
zbranih razglednic iz vse Slovenije
poslala otrokom v Zimbabve.
16. novembra so učenci že drugo leto
zapored za  malico jedli tradicionalne
slovenske jedi: kruh iz krušne peči,
maslo, med, mleko in jabolko. Vso
hrano so priskrbeli lokalni prideloval-
ci, ki so nas tudi obiskali. Učencem so
predstavili svoje dejavnosti in pridela-
vo izdelkov na tradicionalen način.
Šestošolcem je gospa Breda Zaman
prikazala, kako se pripravlja kruh v

krušni peči, sedmošolcem je gospod
Kraševec predstavil svojo ekološko in
integrirano pridelavo jabolk, osmo-
šolce je lokalni čebelar, gospod Ladi -
slav Vozelj, poučil o postopkih prido-
bivanja medu in devetošolci so spo-
znali, kako poteka lokalna samooskr-
ba z ekološkimi in integriranimi živi-
li. Da pa želodčki niso ostali prazni, so
prinesli tudi nekaj za pokušino.
Učenci vseh razredov so zadnji teden
v novembru ustvarjali božično novo-
letne izdelke iz naravnih materialov.
Nastajali so venčki, novoletne voščil-
nice, obeski za smrečice, piškoti, jasli-
ce, aranžmaji… Izdelke so prodali na
mavričnem bazarju, izkupiček pa je
namenjen v šolski sklad.
V novembru so potekala različna šol-
ska tekmovanja iz znanja. Na šolskem
tekmovanju iz znanja nemščine je
Petra Hostnik, učenka 9. a razreda os-
vojila bronasto priznanje. Na šolskem
tekmovanju iz angleščine sta bronasto
priznanje osvojila Sara Rozia in
Gregor Kokalj, oba učenca 9. a razre-
da. Na državnem tekmovanju iz zna-
nja o sladkorni bolezni sta Ema Vavtar
iz 9.a razreda in Nina Ceglar iz 8. b
razreda osvojili srebrno priznanje.
Učenci so se udeležili tudi državnega
tekmovanja iz logike. Tu se je spet
odlično izkazala Nina Ceglar, ki je že
drugo leto zapored osvojila zlato pri-
znanje, visoko 16. mesto med osmo-
šolci v državi. Vsem iskrene čestitke!!
Novembra so velik del Slovenije pri-
zadele poplave. Zelo hudo je bilo tudi
v okolici Dravograda, kjer je voda za-
lila stanovanjsko naselje. Zato smo
učenci in zaposleni v šoli v dobrodelni
akciji zbirali denar, ki smo ga nameni-
li šolskemu skladu Osnovne šole
Neznanih talcev v Dravogradu.
Zbran denar bo namenjen izključno
za pomoč otrokom, ki so bili najbolj
prizadeti v poplavah.

Zbrala V. A.

Novembrske novice iz šole

Približevanja z Borisom Kobalom
Boris Kobal, režiser, igralec in dramatik se je rodil v Trstu, kjer je končal osno-
vno šolo in srednjo šolo Cirila in Metoda. 1974 je končal učiteljišče Antona
Martina Slomška. Ker je bil tudi njegov oče igralec, se je že v mladosti srečal z
gledališčem. Po končanem učiteljišču je odšel na AGRFT v Ljubljani in vpisal
študij gledališke in radijske režije. Diplomiral je leta 1996. Večino svojega pe-
strega in ustvarjalnega življenja je preživel kot svobodni umetnik. Boris Kobal
bo gost Približevanj 11. Decembra, ob 19. uri, v modri sobi KC Litija. Z njim se
bo pogovarjal Vladimir Jakopič. 

70. jubilej
Jožeta Sevljaka
V torek, 20. novembra, na dan splošnih
knjižnic, so v Knjižnici Litija pripravili
literarni večer ob 70. jubileju Jožeta
Sevljaka in izidu nove pesniške zbirke, Z
zemljo zraščen-od rose moker. 

Jože Sevljak ima za seboj bogato
ustvarjalno pot: bil je učitelj, ravnatelj
in vsestranski kulturni delavec. Vodil
je Zavod za kulturo in izobraževanje
Litija – in v sklopu tega tudi knjižni-
co. Vseskozi pa je pisal: za odrasle in
otroke, pesmi in prozo, pripravljal sce-
narije za številne prireditve in sveča-
nosti, bil povezan z radiem in televizi-
jo. Vseskozi pa s svojim rojstnim kra-
jem – Vačami. Na prireditev so prišli
mnogi znanci in sorodniki, pa tudi
bivša sošolka,  Mojca Drčar Mur ko, ki
je zbranim predstavila prve spomine
na umetniško delovanje svojega sošol-
ca iz osnovne šole. Med obiskovalci je
bil tudi akademski kipar, Zlato
Rudolf, avtor naslovnice in občudova-
lec Sevljakovega literarnega talenta.
Jubilanta je pozdravil tudi župan ob-
čine Litija, Franci Rokavec, ki mu je
za dolgoletno delovanje in bogatenje
občine in širšega prostora na kultur-
nem področju podaril litijski srebrnik.
Tudi nekdanji litijski župan Mirko
Kaplja je dolgoletni Sevljakov prija-
telj, ki mu je ob njegovi novi zbirki
iskreno čestital. 
Pesmi sta brala avtor in direktorica
knjižnice, Andreja Štuhec, v kultur-
nem programu pa so nastopili pevci
Moškega pevskega zbora KUD Lipa
Vače Geoss, pod vodstvom dirigenta
Matije Streharja. 
Pesnika so njegovi bližnji ob jubileju
presenetili z izdajo nove pesniške
zbirke za otroke, Dinozavri v glavi.
Igrivo zbirko boste lahko kmalu po-
iskali v naši knjižnici. 

Poiščite lepoto v majhnih rečeh,
bogatile vam bodo življenje. 

Poiščite zgodbe, ki se vam bodo vtisnile v spomin. 
Spoznajte nove ljudi in znance,

morda prav na naših prireditvah in delavnicah. 
Predvsem pa ostanite povezani z nami,

ker je knjiga najboljša prijateljica. 
Želimo vam zdravja in sreče v letu 2013

ter veliko toplih trenutkov v prazničnih dneh!

Knjižničarja in knjižničarke Knjižnice  Litija. 

Pregledna razstava Litijskega
likovnega ateljeja
Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, so v Knjižnici Šmartno na ogled postavi-
li dela članov Litijskega likovnega ateljeja, ki so nastala v letu 2012. Društvo
LILA vsako leto pripravi do deset samostojnih društvenih razstav v obeh obči-
nah. Rezultat dobrega dela so številne nagrade in priznanja, v letu 2012 so jih
prejeli petnajst. Njihov mentor je akad. kipar, magister Zoran Poznič. Na raz-
stavi sodeluje 20 avtorjev, dela bodo na ogled do sredine januarja 2013. 

Metod Pevec na obisku v 
Šmartnem pri Litiji
V letošnjem projektu Rastem s knjigo, smo v Knjižnici Litija na pobudo iz OŠ
Šmartno povabili vsestranskega kulturnega ustvarjalca, Metoda Pevca. V gale-
riji šmarske knjižnice se je 14. 11. z gostom družilo 57 šmarskih sedmošolcev
in njihovih učiteljic, gosta pa je prišel pozdravit tudi ravnatelj šole, gospod
Albert Pavli. V sproščenem, več kot uro trajajočem klepetu je Metod Pevec
prebral tudi svojo pravljico, napisal jih je 14 in v teh dneh išče založnika in ilu-
stratorja. Pravljice so nastale sicer že pred leti, ko si jih je moral izmisliti za hčer
in sina, ker je pozabil obiskati knjižnico. Srečanje z Metodom  Pevcem bo
vsem prisotnim ostalo prav gotovo v lepem spominu. Otroci OŠ Šmartno pa
so gostu podarili likovni izdelek učenke, ki se ga je razveselil in dodal, da bo
slika našla svoje mesto na kakšni od njegovih sten. 
Naslednji dan obiskal tudi OŠ Gradec Litija, kjer ga je spoznalo 137 otrok iz
Litije, Gabrovke in Vač, na litijski gimnaziji pa 78 dijakov prvega letnika. 

Aleksandra Mavretič
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PLANINCI  VABIJO!
9. 12. pohod na Tisje vse sekcije
15. 12. Zasavska sv. Gora planinska sekcija DU
22. 12. Veliki Javornik planinska sekcija DU
26. 12. planinska inventura sekcija Sava

akvarel – Liberga - pohod na Tisje; Pavel Smolej 

DRUŠTVO »PROSTI ČAS« ŠMARTNOPLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Za zaključek državnega prvenstva
dve medalji za plezalce DPČ

Glasbena šola Litija-Šmartno je v so-
boto, 17. novembra in nedeljo, 18, no-
vembra 2012, v svojih prostorih v
mansardi poslovne stavbe Predilnice
Litija, že drugič organizirala jazz de-
lavnico.
Na delavnici so sodelovali mentorji:
Drago Ivanuša (klavir), Ana Šimenc
(saksofon, solistični instru men ti),
Enos Kugler (bobni), Lea Bartha
(vokal) in Klemen Krajc ( bas, kon-
trabas).
Mentorji in udeleženci delavnice so z
delom pričeli v soboto in pridno dela-
li cel dan po skupinah ali na indivi-
dualnih urah. Delavnica se je nadalje-
vala v nedeljo, udeleženci delavnice
pa so na zaključnem koncertu ob 19.
uri pokazali, kaj so se novega naučili.
Poslušalci smo lahko slišali vrsto im-
proviziranih glasbenih idej, ki so jih
glasbeniki predstavili  v svojih nasto-
pih, predvsem pa je jazz delavnica
vsem, ki so se je udeležili, prinesla ne-
koliko drugačen pogled na glasbo.

Druga jazz
delavnica

Viktor Čebela je v iztekajočem se letu
praznoval kar dva osebna jubileja:
okroglemu rojstnemu dnevu je potre-
bno prišteti še 20 let planinske sekcije
DU, katere ustanovitelj in dolgoletni
vodja je bil. 
Viktor se je planinstvu zapisal relati-
vno pozno, po upokojitvi, zato pa ta-
krat toliko bolj intenzivno. Po upokoji-
tvi je pri Zvezi društev upokojencev
Litija deloval kot referent za šport.
Takratni predsednik zveze Stane Upelj
je vedel, da veliko zahaja v hribe, zato
ga je vprašal, zakaj ne bi formiral upo-
kojenske pohodniške skupine.
Posledica je bila, da so 12.6.1992 urad-
no ustanovili planinsko sekcijo DU.
Viktor je postal njen prvi vodja in je to
funkcijo nadvse uspešno opravljal
prvih deset let. V tem času se je dejav-

nost sekcije zelo razširila. V začetku je
bilo manj izletov in ti so vodili pred-
vsem v bližnje Posavsko hribovje, z leti
pa je raslo tako število pohodov kot
njihova zahtevnost. Tudi udeležencev
je bilo čedalje več. Tako je bilo v letu
1993na vseh izletih 235 udeležencev v
letu 2002, ko je Viktor predal vodenje
sekcije pa je bilo na 41 izletih že 1892
udeležencev. Največ zaslug za takšen
razcvet sekcije ima prav gotovo Viktor.
Kljub težkim začetkom ni obupal,
temveč je s sodelavci vztrajal, ta vztraj-
nost pa je obrodila lepe sadove. 
Viktor je v letošnjem letu praznoval
še en jubilej. Dvajset let neprekinjeno
je član Upravnega odbora planinske-
ga društva Litija. Z bogatimi izku-
šnjami ter umirjeno in trezno besedo
pomembno prispeva k uspešnemu

Visoki planinski odličji za člana 
PD Litija 
V začetku decembra je Planinska zveza Slovenije v Prevaljah podelila najvišja
planinska priznanja za leto 2012. Med drugim sta spominski plaketi ob 80 letnici
prejela litijska planinca Viktor Čebela in Vinko Damjan. 

delu celotnega društva.  
Njegova velika ljubezen pa so planin-
ske obhodnice. Je nesporni rekorder
domače Badjurove krožne poti, ki jo
je prehodil kar 152 krat. Zelo rad za-
haja tudi na Zasavsko planinsko pot,
ki se začne na Bizeljskem in konča na
Kumu, vmes pa obrede vso Posavsko
hribovje od Bohorja do Janč. Viktor je
tudi med najvztrajnejšimi pohodniki
po najdaljši slovenski obhodnici Poti
kurirjev in vezistov NOB, ki poteka
od Gančanov v Prekmurju do Slav -
nika nad morjem. Ravno te dni mu je
bilo podeljeno priznanje za 26 dnev-
nik te poti. Prvič je Pot kurirjev in ve-
zistov prehodil v letu 1989 in je nato
vsako leto zaključil vsaj en dnevnik te
več kot tisoč kilometrov dolge poti.
Potrjenih ima tudi 100 kartončkov
akcije V štirih letnih časih na Janče.
Seveda je prehodil tudi številne druge
vezne poti po Sloveniji, o čemer priča
velika vitrina v njegovem domu, polna
značk in drugih priznanj. 
Seveda je Viktor tudi zvest in reden
udeleženec pohodov na Tisje. Bil je
tudi pobudnik in dolgoletni vodja
Štrusovega pohoda, ki v spomin na
mnogo prezgodaj preminulega vodni-
ka sekcije Franca Štrusa poteka vsako
zadnjo soboto v februarju od Senožeti
do Ihana. 
Viktor je izbral obvezne vrhove za ak-
cijo Sto vrhov za 100 let PD Litija, ki
je imela lep odziv. Po zaključku te ak-
cije je Viktor pripravil novo akcijo Iz
geometričnega središča Slovenije na
100 slovenskih vrhov in to akcijo še
sedaj uspešno vodi. Obhodnica je zelo
zahtevna, saj je potrebno obiskati 100
vnaprej določenih vrhov, razmetanih
po vsej Sloveniji, kljub temu pa jo je
doslej uspešno zaključilo že 92  pla-
nincev iz vse Slovenije. 
Viktor se še vedno redno udeležuje
izletov sekcije, ki so zanj primerni in
aktivno sodeluje pri pripravi progra-

mov izletov in drugih aktivnosti. 
Vinko Damjan je eden od članov PD
Litija z najdaljšim stažem. V planinsko
organizacijo se je včlanil že leta 1952 v
Zenici, kamor je bil z dekretom poslan
na izgradnjo železarne. Član Planin -
ske ga društva Litija pa je vse od njego-
ve povojne obnovitve v letu 1954.
Takrat zaposleni še niso imeli toliko
prostega časa kot danes, saj so bile pro-
ste le nedelje, pa še te ne vedno. Zato
Vinko takrat ni mogel hoditi na dru-
štvene izlete, temveč je bil bolj samo-
hodec, v gore je pač šel takrat, ko mu je
delo to dopuščalo. Kljub temu pa je bil
med prvimi planinci iz Litije, ki so
prehodili slovensko planinsko pot, saj
je že leta 1958 prejel značko pod zapo-
redno številko 95. 
Spominja se kakšen podvig je bil ta-
krat vzpon na Triglav v petek zvečer je
šel v Litiji na vlak s kolesom, izstopil v
Mojstrani, se s kolesom odpeljal v
Vrata, prespal na senu v kateri od pa-
stirskih koč, se naslednjega dne povz-
pel na Triglav, sestopil v Vrata ter nato
s kolesom oddrvel, da bi ujel še zadnji
vlak, ki je v Litijo prispel ob polnoči. 
Vinko je bil 30 let zaposlen pri
Gradisu, delo pa ga je vodilo na delo-
višča po vsej Sloveniji. Zaradi dela je
bil pogosto zdoma, kljub temu pa je
spremljal, kaj se dogaja v domačem
društvu. Tam kjer je opravljal delo, pa
je v prostem času skočil tudi na kak-
šen bližnji hrib. Tako je takrat, ko so
delali na Koroškem seveda šel na
Uršljo goro in Peco, ko so imeli delo-
višče v Novem mestu pa na Gorjance.  
V letih od 1964 do 1980 je Vinko
aktivno deloval v Upravnem odboru
PD Litija in različnih komisijah, naj-
več v gospodarski komisiji in marka-
cijskem odseku. Zelo lepe spomine
ima na druženje z markacisti Jožetom
Kajtno, Francijem Štrusem in
Andrejem Cirarjem. Skupaj so iskali
traso za Badjurovo krožno pot in

Zasavsko planinsko pot. Zlasti pri
nastanku zasavske planinske poti je
bil Vinkov prispevek zelo pomem-
ben. Sodeloval je na sestankih v
Zasavju, na katerih se je določala
trasa te poti. Je eden od avtorjev vod-
nika Po Posavskem hribovju. Za ta
vodnik je prispeval je opise planin-
skih poti na območju od Ljubljane do
Podkuma in od Dolskega do Zasav -
ske svete gore. 
Zelo pomemben je Vinkov prispevek
pri zbiranju gradiva za zgodovino
Planinskega društva Litija. Napisal je
kroniko litijskega planinstva od usta-
novitve  podružnice SPD v letu 2005.
Na ta način je pravočasno pred poza-
bo rešil marsikateri dokument in do-
godek.
Od vsega začetka je Vinko sodeloval
tudi pri pohodih na Tisje, bodisi kot
markacist ali pa društveni delavec.
Vinko zaradi bolezni ne more več so-
delovati pri delu društva, kljub temu
pa z zanimanjem spremlja kaj se v
društvu dogaja. 
Obema prejemnikoma priznanj
iskrene čestitke tudi v imenu bralcev
Martinovega glasu. 

Borut Vukovič 

Ekipa mlajših deklic (letnik 2000 in mlajše) ŽRD Litija se je pod vodstvom tre-
nerja, Dareta Šuštarja, 24. in 25. novembra udeležila mednarodnega rokomet-
nega turnirja v Poreču. Na turnirju je bilo šest ekip iz Slovenije (RK P. Vrt.
Piran, RK GEN-I Zagorje, RK Krka Novo mesto, RK Krim Ljubljana, ŽURD
Koper, ŽRD Litija) in šest ekip s Hrvaške (RK Škropeti, ŽRK Rovinj, ŽRK
Zelina, ŽRK Umag, ŽRK Poreč, RK Libra t. Zagreb).
Dekleta so v uvodnih tekmah premagala ŽRK Rovinj (20:6) in RK Škropeti
(18:2), v nadaljevanju sobotnega turnirja pa še RK P. Vrt. Piran (12:8) in se tako
uvrstila v nedeljski polfinale. Z odličnimi predstavami so nadaljevala tudi drugi
dan turnirja, ko so se po zmagi nad RK Libra t. Zagreb (10:7) uvrstila v finale. V
zadnji tekmi so resnično dala vse od sebe in s srčnostjo in nepopustljivostjo
ugnale tudi ljubljanski Krim. Finalno tekmo, ki se je po rednem delu končala z
rezultatom 12: 12, so odločile sedemmetrovke (končni rezultat 14: 13), kjer se je
ponovno poleg igralk izjemno izkazala vratarka,  Špela Doblekar. Povsem priča-
kovano je bila po zaključku izbrana tudi za najboljšo vratarko turnirja. Na tretje
mesto so se uvrstila dekleta iz Zagorja, ki so premagala Zagrebčanke.
Navijači, ki smo tudi dali vse od sebe, na koncu nismo skrivali ponosa. Bravo,
punce! R. L. S.

Zmagoslavje ekipe mlajših deklic
ŽRD Litija na turnirju v Poreču

V Kranju se je prvi vikend v decem-
bru v sklopu 7. Plezalnih dni Kranja
odvijal zaključek državnega prvenstva
v športnem plezanju. Plezalci so se
pomerili tako v težavnosti kot v bal-
vanih. Tekmovalo je tudi 7 članov
Društva prosti čas Šmartno. Veronika
Meke je osvojila bronasto medaljo v
balvanskem plezanju, Urh Tomažič
pa bronasto medaljo na zadnji tekmi
v težavnosti.
Dvojni program v Kranju je bil napo-
ren predvsem za oba kadeta, ki sta na-
stopila tudi na članski tekmi v težav-
nostnem plezanju. Veronika Meke je
najprej nastopila v balvanih, kjer je za-
sedla 3. mesto. Sledile so članske kva-
lifikacije, kjer je plezala zelo dobro in
se v svojem drugem nastopu v članski
konkurenci uvrstila v večerni finale,
kjer je zadržala 6. mesto. Naslednji
dan je na kadetski tekmi v težavnosti
nastopila nekoliko slabše, kar je zado-
stovalo za 6. mesto, v skupnem seštev-
ku težavnosti za sezono 2012 pa je
dosegla 4. mesto. Enak tekmovalni
program je imel tudi Urh Tomažič. V
balvanskem nastopu ni imel velikih
pričakovanj, saj je izrazit plezalec
vzdržljivostnih smeri. Tako je prvo

tekmo končal na 12. mestu. Nato je
prvič nastopil v članski konkurenci,
kjer je nastop zaključil v kvalifikacijah
in dosegel 15. mesto. Drugi dan je v
težavnosti v kategoriji kadetov plezal
zelo dobro in osvojil 3. mesto, v skup-
nem seštevku pa je v zelo močni kon-
kurenci sezono končal na 5. mestu. V
kadetski kategoriji je nastopila še Sara
Moškon. V težavnosti je tekmo kon-
čala na 10. mestu, kar je na koncu za-
dostovalo za 9. mesto v skupnem se-
števku, v balvanih pa je tekmovanje
končala na 12. mestu. Za DPČ so na-
stopili še štirje tekmovalci v mlajših
kategorijah. Bine Meke je bil v kate-
goriji cicibanov 9. v balvanskem ple-
zanju, kar je njegov najboljši rezultat,
v težavnosti pa je bil na zadnji tekmi
prav tako 9., v skupnem seštevku pa je
dosegel 11. mesto. Vse tri mlajše de-
klice so nastopile tako v balvanih kot
v težavnosti. Tinkara Meke in Marina
Eberl sta zadnjo tekmo v težavnosti
končali skupaj na 15. mestu, v skup-
nem seštevku pa sta bili na 8. in 10.
mestu. V balvanih je bila Tinkara na
11., Marina pa na 23. Mestu. V kate-
goriji mlajših deklic je plezala še Zoja
Anžur, ki je v težavnosti zasedla 24.
mesto, v balvanskem plezanju pa je
bila na 21. mestu.
Za konec omenimo še nastop za slo-
vensko reprezentanco Veronike Meke
in Urha Tomažiča na finalni tekmi za
evropski mladinski pokal v Kranju.
Veronika je osvojila 15. Mestu, Urh
Tomažič pa je tekmovanje končal na
27. Mestu.
Čestitke vsem tekmovalcem za na-
stope v letošnji sezoni!

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

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki
pošljete vključno do 25. decembra 2012
po e-pošti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija
Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke
1. RD HERZ ŠMARTNO 8 7 1 0 269 : 231 15
2. RK SLOVENJ GRADEC 2011 8 6 1 1 245 : 205 13
3. RD SLOVAN 8 6 0 2 251 : 202 12
4. RK DOL TKI HRASTNIK 8 5 2 1 248 : 225 12
5. RK DAMAHAUS CERKLJE 8 4 1 3 249 : 230 9
6. MRD DOBOVA 8 3 1 4 240 : 242 7
7. ŠD MOKERC - IG 8 3 1 4 245 : 254 7
8. ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK 8 2 2 4 235 : 255 6
9. RK GRČA KOČEVJE 8 2 1 5 204 : 247 5
10. RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 8 2 0 6 210 : 239 4
11. RK GROSUPLJE 8 1 1 6 240 : 267 3
12. RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL 8 1 1 6 218 : 257 3

Lestvica 1.B DRL po 8. krogih:

… vendar je kljub temu ekipa še
vedno na 1. mestu 1.B državne roko-
metne lige. Na treh uradnih tekmah v
novembru je ekipa RD Herz Šmart-
no prav tolikokrat zmagala. Edini
poraz je doživela na prijateljski tekmi
proti kadetski reprezentanci
Slovenije (22:28), kjer se je žal poško-
doval eden izmed nosilcev ekipe,
Marko Simončič. Na tej tekmi so pri-
ložnosto dobili predvsem mlajši
igralci. Dobro jo je izkoristil sedem-
najstletni Jaka Avsec, ki je le teden
kasneje dobil povabilo v reprezentan-
co ter bo v decembru odigral svojo
prvo prijateljsko tekmo v državnem
dresu. Čestitamo!
V novembru smo videli dve zelo na-
peti tekmi, ter eno gladko zmago.
Najbolj zanimiva je bila tekma 8.
kroga (sobota 24.11.2012) v Dvorani
Pungrt, nasprotnik je bil MRD
Dobova. Nepopolna domača ekipa je
tekmo začela dobro, z vodstvom 2-3
zadetke. Gostje so do polčasa razliko
zmanjšali (14:13). V drugem delu
hitro vodstvo domačih 20:16 in zdelo
se je, da bo tekma šla popolnoma v
domačo prid. Vendar je sledil never-
jeten preobrat gostov, ki so naredili z
dobro obrambo delni rezultat kar 9:0
in povedli 20:25. Malokdo v dvorani
je upal na zmago domačih, saj žoga ni
in ni hotela v mrežo. Do 49. minute
so imeli gostje še vedno pet zadetkov
prednosti (23:28), vendar je sledil nov
neverjeten preobrat. Domača obram-
ba in dobre obrambe Primoža
Cenkarja so počasi topile razliko.
Kapetan Aleš Šmejc je dobro vodil
napad, ki je postajal vedno bolj zane-

Člansko ekipo še
vedno pestijo
poškodbe…

igrišču se je razigral kapetan Aleš
Šmejc, ki je v zadnjih desetih minu-
tah dosegel šest zadetkov, v vratih pa
je Primož Cenkar ustavil nekaj po-
membnih strelov. Na koncu sta bila
najboljša strelca najbolj izkušena,
Aleš Šmejc z 9 zadetki in Filip
Gradišek z 7 zadetki. Končni rezultat
31:33 za RD Herz Šmartno!
V prvi tekmi v mesecu novembru ni
bilo toliko razburjenja. V goste je dne
10.11.2012 prišla ekipa RK Grča
Kočevje, za katero igra tudi eden od
bivših »šmarčanov«, Gorazd Josič. Še
vedno nepopolna domača ekipa je za-

čele tudi naše ekipe mini rokometa, ki
tekmujejo preko OŠ Šmartno, s kate-
ro že nekaj let odlično sodelujemo.
Na prvem turnirju na Dolu pri
Hrastniku so bile vse štiri ekipe zelo
uspešne, saj so nanizale 5 zmag, 1
neodločen izid ter 1 poraz. Iskrene
čestitke vsem udeležencem, ter tre-
nerki Tanji Oder in trenerju Haraldu
Lepoldu za uspešen štart.
V imenu društva vas vabimo, da si
ogledate tekme 1.B lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v go-
steh. Hvala navijaški skupini
Krokarji, ki nas tudi v novi sezoni
spremlja doma in na gostovanjih!!!
Seveda vas vabimo tudi na tekme
mlajših selekcij, ki so na sporedu sko-
raj vsak vikend.
Vse bralce tudi vabimo, da si ogledate
naši Facebook in Twitter strani:
www.facebook.com/Rokomet.Smartno
in www.twitter.com/#!/rdsmartnohfb,
kjer lahko spremljate veliko zanimi-
vih novičk, fotografij ipd. Na koncu
ob tej priložnosti vsem bralcem
Martinovega glasa voščimo veseli de-
cember, miren Božič in srečno novo
leto 2013. RD Herz Šmartno

čela dobro z vodstvom 6:2. Gostje so
poizkušali, da bi se prebližali vendar
jim do konca prvega polčasa ni uspe-
lo. Veliko je k temu pripomogel odli-
čni vratar Primož Cenkar, ki je v
prvem polčasu obranil štiri sedem-
metrovke. V drugem delu pa še boljša
igra domačih, največje vodstvo je zna-
šalo že dvanajst zadetkov (31:19).
Trener Jaka Keše je dal priložnost
vsem igralcem, ki so se tudi, razen
obeh vratarjev, vpisali med strelce. Po
60. minutah tekme zaslužena zmaga
z 35:27.
Prva polovica prvenstva se konča za
člansko ekipo 13.12.2012, ko je na
vrsti zelo težko gostovanje v Slovenj
Gradcu. Tekma bo morebiti tudi odlo-
čala o jesenskem prvaku 1.B DRL.
Mlajše selekcije so bile v novembru
zelo uspešne. Praktično so si napre-
dovanje priigrale že vse ekipe od
mlajših dečkov B do kadetov. Le
mladinci letos ne kažejo pravega
obraza, ter niso zmagali še nobene
tekme. Dobro delo trenerjev kaže
tudi vabilo petih rokometašev (Nik
Doblekar, Andraž Justin, Igor Katič,
Luka Mandelj in Sandi Planinšek)
na pregledni trening reprezentance
letnika 1998, ki je bil v ponedeljek
19.11.2012 v Škofji Loki. Odigrali so
tudi prijateljsko tekmo za selekcijo
JUGa ter zmagali. S tekmami so za-

sljiv pri strelih in minuto do konca je
sledilo izenačenje. V zadnjem napadu
Šmarčanov je dobre pol minute do
konca zadel mladi Jaka Avsec, v dvo-
rani je zahrumelo po navdušenju, ki
ga pa ni bilo konec, saj je zadnji strel
gostov nekaj sekund do konca obranil
Primož Cenkar. Sledilo je veselje do-
mačih igralcev in gledalcev ter vnov-
čena sedma zaporedna zmaga z re-
zultatom 30:29! Najboljša strelca pri
domačih sta bila Aleš Šmejc z 8 in
Matic Ponebšek z 6 zadetki.
Prav nič manj razburljivo ni bilo v
Cerkljah, teden prej se je igrala tekma
7. kroga. Po poškodbi se je vrnil
Matic Ponebšek, vendar je bilo zaradi
poškodb na klopi bilo zopet le trinajst
rokometašev. Sama tekma je bila zalo
napeta in izenačena. Domačini so v
prvem polčasu začeli bolje, vodili že
10:7, ter nadzorovali tekmo. Že v
prvem polčasu so za razburjenje po-
skrbeli sodniki, saj so v 12. minuti z
rdečim kartonom izključili Jana
Cestnika. Šmarska ekipa se ni predala
in do polčasa izenačila rezultat. V
drugem delu podobna slika, domačini
so imeli že „zaključno“ žogo za
zmago. Vendar se je zgodil preobrat.
Kvaliteta in izkušnje na strani RD
Herz Šmartno so prevladale. Na

V nedeljo, 14. oktobra 2012, se je v
Zagrebu odvijal 7. Kondor open 2012.
Na tekmovanju je sodelovalo 446
borcev iz 67 klubov. Taekwondo klub
Šmartno – Litija je na tekmovanje
odpeljal 12 borcev. 
Reprezentant Domen Pirc se je boril
več kot odlično, a na koncu žal zaradi
napak sodnikov izgubil. Njegov mlaj-
ši brat, Tadej, pa je po prvi zmagani
borbi, v drugi za las izgubil proti
borcu iz Hrvaške. Osvojil je 3. mesto
in dokazal, da si zasluži mesto v slo-
venski kadetski reprezentanci.
Pod mentorstvom Francija Šircelj, pa
so na to tekmovanje odšli tudi štirje
člani Pon do kwan Zagorje, ki bodo
pričeli s treningi taekwondoja. Za nji-
hovo prvo tekmo, so se borili nad pri-
čakovanji. Primož Bračič pa je celo
osvojil 3. mesto.
Domen in Tadej uspešna v
Beogradu
20. in 21. oktobra je v Beogradu pote-
kal 11. Galeb Belgrade Trophy Serbia
Open. Na tekmovanju je sodelovalo
829 tekmovalcev iz 137 klubov ter iz
29 držav. Domen in Tadej sta se tja

Pričetek sezone za
taekwondoiste

odpravila s slovensko reprezentanco. 
Domen je v kategoriji juniorjev -59
kg, v prvi borbi uspešno premagal do-
mačina, drugo borbo pa je žal izgubil
proti borcu iz Irana, ki je bil kasneje
tudi zmagovalec v tej kategoriji. 
Tadej pa si je v kategoriji kadetov -41
kg, priboril 2 zmagi in sicer: prvo
zmago je dosegel proti tekmovalcu iz
Bosne, v drugi pa je bil boljši od
Italijana. Naslednjo borbo, ki bi
Tadeju že prinesla bronasto medaljo,
pa jo je za pičli 2 piki izgubil proti
borcu iz Bolgarije. Domen in Tadej
sta iz tega tekmovanja odnesla obilo
izkušenj, ki jih bosta lahko izrabila za
naslednje borbe.
Taekwondoisti nadaljujejo odlične
rezultate
Taekwondo klub Šmartno - Litija, se
je v soboto, 27. 10. 2012, s petimi tek-
movalci odpravil na 14. Jastreb Open
2012. Na tekmovanju je sodelovalo
910 borcev iz 76 klubov. Pre se ne til je
naš mlajši kadet Luka Bajc, ki se je
boril odlično in prvo borbo zmagal, v
drugi pa je žal izgubil za samo 1 piko.
Malo sreče je zmanjkalo Timoteju
Bučarju, ki je bil vseskozi enakovre-
den svojemu nasprotniku, a na koncu
izgubil za tisto pomembno zlato
piko.  Najbolje pa se je odrezala naša
najboljša kadetinja Sara Rozina, ki je
zabeležila 2 zmagi. “Pometla” je s
svojo konkurenco in prvo borbo zma-
gala s 6:0, drugo z 10:2, v finalu pa je
na žalost izgubila, a vseeno zasedla
odlično 2. mesto. Za ta dosežek ji če-
stitamo in ji želimo še veliko takšnih
rezultatov.
Kljub porazu pa sta se odlično borila
še: Aleksandra Rozina ter Rok
Slapničar.
Taekwondoisti odlični na
državnem prvenstvu
V Ivančni Gorici se je v nedeljo, 4. 11.,
odvijalo državno prvenstvo v borbah.
Taekwondo klub Šmartno – Litija je

Rezultati - borbe:
1. MESTO:
Sara Rozina
Domen Pirc
Tadej Pirc
Patricija Matoz
Žak Eberlinc
2. MESTO:
Rudi Kepa
Ivonne Doblekar
Kreuzer
Peter Kastelic
Lovro Perme
Aleksandra Rozina
Eva Sirk
Nika Šircelj

3. MESTO:
Timotej Bučar
Anže Repina
Rok Slapničar
Tadej Cerar
Melinda Ramadani
Luka Križaj
tekmovali so še:
David Bilbija
Žan Žak Eberlinc
Luka Bajc
Rezultati – kick:
1. MESTO:
Lana Smiljanič
tekmoval je še:
Gaj Križaj

na tekmovanje odpeljal 21 borcev ter 2
tekmovalca za kategorijo KICK.
Domov so se bogatejši za 18 medalj
ter 4 pokale. Po zaslugi vseh borcev
smo dosegli 2. mesto v skupni razvrsti-
tvi in s tem dokazali, da smo, kar se
tiče kvalitete tekmovalcev, v Sloveniji
skoraj na vrhu. V kategoriji kadetov
smo prejeli pokal za 1. mesto, v kate-
goriji mladincev pa pokal za 2. mesto. 
Najbolje se je odrezala kadetinja Sara
Rozina, ki je s svojo vrhunsko formo
premagala svoji nasprotnici in se
povzpela na najvišjo stopničko, ter se
okronala z nazivom najboljše kadeti-
nje prvenstva. Po zelo napeti in živčni
borbi je 1. mesto dosegel tudi Domen
Pirc in upravičil svoje mesto v sloven-
ski reprezentanci. Prav tako pa je
državni prvak njegov mlajši brat,
Tadej, in dokazal da si tudi on zasluži
mesto v reprezentanci.
Velja omeniti še Lano Smiljanič, ki je
v kategoriji KICK osvojila 1. mesto.
Vsi tekmovalci, tudi tisti, ki so izgu-
bili, pa si zaslužijo vse pohvale in če-
stitke. Veliko sreče pa jim želimo tudi
na prihajajočem državnem prvenstvu
v tehniki, ki bo 2. 12. 2012 v Ivančni
Gorici.

Janja Repina

z ustreznim znanjem
valjanja navojev vijakov na valjavkah ali

stiskanjem vijakov na vijačnih stiskalnicah.

Prošnje za zaposlitev pošljite na naslov:

TKG in PROIZVODNJA VIJAKOV d.o.o. 
Slovenčeva 15, 1000 Ljubljana

ali po e - pošti: silva.trebusak@tkg.si

www.tkg.si

Zaposlimo delavcaZaposlimo delavca

VETERINARSKA
AMBULANTA GABER

Kidričeva 1, 1270 Litija
(stari zdravstveni dom)
Telefon: 05/ 99 26 626

Gsm: 031 209 368

E-mail:info@veterina-gaber.si

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, petek: 8. - 15. ure
Torek, četrtek: 12. - 19. ure
Sobota: 8. - 12. ure

www.veterina-gaber.si

V mesecu decembru 2012, vam priznamo 15% popust,
na vse stomatološke posege, kar vključuje:

Pregled ustne votline, čiščenje zobnega kamna, poliranje, fluoriranje,
puljenje zob, korekcijo ugriza pri psih, mačkah, glodavcih in konjih.

V mesecu januarju 2013, vam priznamo 15% popust,
na vse sterilizacije in kastracije živali.

Naj vas spomnimo še na našo stalno akcijo:
Za vse seniorje, torej ostarele pse in mačke, smo pripravili program preventive,

pri čemer je klinični pregled brezplačen. 
To pomeni, da kadar nam pripeljete na pregled starejšega psa ali muco (nad 7 let),

naredimo brezplačen pregled, stranka pa potem plača nadaljne diagnostične storitve,
v kolikor pri pregledu ugotovimo, da bi bile smiselne.


