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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Občina Šmartno pri Litiji
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji
Elektronski naslov: info@smartno-litija.si
Telefon: 01 896 27 70
Faks: 059 097 480
Uradne ure
Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
Petek: 8.00–13.00
Uradne ure župana so po dogovoru,
zaželena je predhodna najava na
telefonsko številko 01 896 27 70.
Glasilo občine Šmartno pri Litiji
Krajevne novice
Prispevke in oglase za naslednjo
številko Krajevnih novic, ki bo izšla
maja 2022, pričakujemo
najkasneje do četrtka, 28. 4. 2022,
na elektronski naslov uredništva:
krajevnenovice@bogensperk.si.
Članke, prejete po tem datumu, bomo
objavili v okviru možnosti. Avtorje
prispevkov in naročnike oglasov
naprošamo, naj pri svojem pisanju in
oblikovanju upoštevajo navodila, ki so
objavljena na spletni strani
Občine Šmartno pri Litiji.
Izdajatelj:
Javni zavod Bogenšperk

»Ljudje hrepenijo po tem, da bi lahko ponovno zaupali tistim z odgovornimi funkcijami.
Želijo, da bi v množici konfliktov, medsebojnih obtoževanj in podtikanj izluščili tiste,
ki RESNIČNO verjamejo, da lahko tako iz leve
kot iz desne kdaj pride kakšen dober predlog.
Smo kdaj pomislili, koliko energije je šlo v nič
le zato, da se je rušilo zakone, ker so prihajali
od teh ali od onih. Naša Slovenija bi bila veliko
lepša, če bi politični konkurenti samo en dan v
letu staknili glave in požegnali dobre projekte
iz vseh vetrov.« (P. Jelševar)
Povezovalni politični projekti so (bili) uspešni že v mnogih evropskih državah, zlasti
tistih z bolj razvito demokracijo. Verjetno je
najbolj znan primer sodelovanje med CDU
in CSU v Nemčiji, ki zagotavlja politično stabilnost v tej državi praktično že od konca
druge svetovne vojne dalje.
Povezovanje je gonilo napredka in razvoja.
Če pri tem povezujemo različna prepričanja, uspeh ne izostane. Kandidati na letošnjih državnozborskih volitvah nam ponujajo marsikaj. Ali so s svojim dosedanjim
delom prispevali ZA razvoj naših območij
ali je bil njihov prispevek zgolj PROTI?
Naj bo torej naša odločitev ZA.
S to odločitvijo o povezovanju smo pristopili tudi pred dvajsetimi leti na referendum
za samostojno občino Šmartno pri Litiji. V
tistem času sem zapisal v uvodnik takratnih

Krajevnih novic: »Sedaj je priložnost, da se
odločimo ZA ali pa se tega koraka v prihodnost ustrašimo.« In ja, 7. 4. 2002 smo se
odločili »ZA več prihodnosti«.
To nam vsem skupaj želim tudi v letošnjem
aprilu.
Rajko Meserko, župan

Odgovorni urednik:
dr. Jernej Kotar
Uredniški odbor:
Katarina Kragelj, Domen Merzel,
Matjaž Hostnik, Manca Vidic in Uroš Pušnik
Jezikovni pregled:
Janoš Železnik
Naslovna fotografija:
Blagoslov traktorjev
Foto:
Arhiv JZB
Prelom in tisk:
Graf Littus Janez Bric, s. p.;
Biroservis – Mlakar Gorazd, s. p., Ustje 7,
1275 Šmartno pri Litiji

Obvestilo – javni razpisi
Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da so na uradni spletni strani
https://obcina.smartno.si/za-obcane/javni-razpisi-natecaji-narocila-drazbe-pozivi-innamere/javni-razpisi-in-natecaji/
objavljeni naslednji javni razpisi:
• Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine
Šmartno pri Litiji v letu 2022, rok za oddajo vlog je 30. 9. 2022.
• Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Šmartno pri Litiji za leto 2022, rok za oddajo vlog je 29. 4. 2022.
• Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022. Sofinancirajo se storitve, opravljene v obdobju od 1. 1. 2022, do porabe sredstev.
Tanja Kepa Ferlan

https://obcina.smartno.si/
mediji/krajevne-novice/
Glasilo izhaja v nakladi
1800 izvodov in je brezplačno.

Obvestilo
Občankam in občanom občine Šmartno pri Litiji so vsak torek od 8.00 do 10.00
odprta vrata direktorja občinske uprave za obravnavo aktualne problematike
občinske narave. Obvezna je predhodna najava preko elektronske
pošte rajko.grimsic@smartno-litija.si oziroma preko telefona 01 896 28 00.
Po izvedeni najavi vam bosta potrjena ura in datum sestanka.
Rajko Grimšič, direktor občinske uprave
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V zadnjih dveh letih aktualne vlade:
se je Slovenija enakomerno razvijala po celotni državi,
so bila namenjena sredstva za dvig pokojnin, pomoč
ljudem, gospodarstvu, kmetijstvu in gasilstvu,
dosegamo 8,1 % gospodarsko rast, imamo rekordno
nizko brezposelnost,
je Slovenija spet spoštovan sogovornik v mednarodni
skupnosti,
je več sredstev tudi za manjše občine (za Šmartno
povečanje financiranja za 537 tisoč evrov letno).
Zaradi uspešnega dela bomo volili dosedanjega poslanca
Borisa Doblekarja, ki se je v preteklem mandatu med
mnogimi sofinanciranimi projekti za Šmartno zavzemal za:
sofinanciranje gradnje vrtca v Šmartnem z 1.300.000
evri,
sofinanciranje obnove doma starejših občanov v Črnem
Potoku z 623.933 evri,
za sanacijo odlagališča v Rakovniku v vrednosti
6.000.000 evrov,
obnovo in posodobitev prostorov kulturnega doma,
gradu Bogenšperk, vrtca Javorje, industrijske cone,
ohranitev urgence v ZD Litija in širitev urgence z
izgradnjo prizidka ter še en zobozdravstveni program,
pomoč države pri urejanju cestne, vodovodne in
širokopasovne internetne infrastrukture ter vodotokov.

Z glasom domačemu poslancu zagotovimo,
da nadaljuje uspešno delo za Šmartno
pri Litiji in tudi za celotno Slovenijo!
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Subvencija servisa
celodnevne povezave
preko osebnega
telefonskega alarma –
obvestilo!
Avtorica članka: Karmen Sadar

Sprememba Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne
povezave preko osebnega telefonskega alarma (Uradni list RS, št.
35/20 in 26/22) za zainteresirane uporabnike prinaša novost glede
vlaganja vlog. Te niso več vezane na objavo javnega razpisa, ampak
jih je mogoče vlagati preko celega leta. Višina subvencije ostaja nespremenjena in znaša 24,40 EUR mesečno.
Potrebno je izpolniti vlogo (priloga) in jo oddati na naslov Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Vloga je na voljo tudi na https://obcina.smartno.si/za-obcane/
obrazci-za-vloge/, kontaktna oseba: mag. Karmen Sadar, 01 896
27 72.

Vabljeni na prvomajsko
srečanje v Javorju!
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Demokratična
stranka upokojencev
Slovenije

ZA SVOBODNE IN
POŠTENE VOLITVE
SADIMO SKUPAJ.
RASTEMO SKUPAJ.
ZA VSE GENERACIJE.
GLAS NAŠE PRIHODNOSTI.
Srečno Slovenija!
IVANKA KIRM
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Obkrožite št.
in glasujte za Ivanko
Kirm, ki bo kot poslanka stranke DeSUS
zagovarjala pravice vseh generacij in si
prizadevala za napredek naših krajev!

DeSUS ni običajna stranka, je že 30 let moralna
vez slovenske družbe in naroda kot celote.
Vaš glas za DeSUS je glas ZA:
y sodelovanje, povezovanje, razum in spoštovanje med generacijami,
y pravico do vrtca, brezplačnega osnovnega šolstva in zdrave prehrane,
y dostop do zdravnika, reformo zdravstva,
vrednotenje dela učitelja, dostojne plače
za opravljeno delo in pokojnine,
y energetsko varnost vseh državljanov,
y pravno državo, spoštovanje ustave Republike Slovenije, vladanje po demokratično sprejetih zakonih, ne z odloki in ukrepi
y neodvisnost medijev in pravico do obveščenosti,
8

y dostojno starost in sosedsko pomoč pomoči potrebnim,
y višji standard domov za starejše, boljše
plače zaposlenih v socialnem in zdravstvenem varstvu ter nižje oskrbnine,
y ničelno toleranco do korupcije,
y podporo civilnim družbam in skupinam,
y zakone v prid kmetom in obrtnikom,
y proti razprodaji narodovega bogastva in
za spoštovanje vseh generacij,
y demokracijo, svobodo, zdravo okolje, rodovitnost zemlje, zdravo rast naših vnukov.

April 2022

Razvoj na področju
predšolske vzgoje in
gradnja novega vrtca
Avtor članka: Občinska uprava
Na marčevski seji, 9. 3. 2022, so svetniki potrdili odločitev, da se v
skladu z zakonom prične s postopki priprav za ustanovitev zavoda
vrtec. Pobudo je predstavil ravnatelj osnovne šole g. Tomaž Rozina.
Odločitev je podprl z dejstvi, ki potrjujejo odločitvi o potrebni novi
organiziranosti takšnega zavoda.

Na področju gradnje novega vrtca je župan Rajko Meserko (9. 3.
2022) podpisal pogodbo z MIZŠ o sofinanciranju gradnje novega
vrtca v višini 1.172.667,07 EUR. Tako je občina uspešno pridobila
potrebna investicijska sredstva in s tem uravnotežila finančni načrt
gradnje. Ob tem pa ta predvideva tudi sredstva Eko sklada in lastna
sredstva občine.
Občina je tudi v zaključni fazi izbire izvajalca. V objavi je javni razpis
s projektno nalogo (zaključen 19. 4. 2022). Komisija, imenovana s
strani župana, bo prejeto dokumentacijo pregledala, sledila bodo
pogajanja in odločitev o oddaji javnega naročila. Temu sledi podpis pogodbe.
Pri gradnji je predvidena faznost gradnje. Tako se v mesecu aprilu
2022 na podlagi že pridobljene gradbene dokumentacije pristopa
k rekonstrukciji in modernizaciji ceste Za povrtmi s predvideno navezavo novega priključka na državno cesto R2 416/1347. V nadaljevanju je najprej predvidena gradnja prizidka s 6 novimi oddelki v
pritličju in upravno-pedagoškimi prostori, v nadaljevanju pa nato
tudi rušitev obstoječe stavbe in gradnja 8 novih oddelkov ter kuhinje.
DELOVNI OBISK VLADE V NAŠI OBČINI
Minister na obisku kmetije Vodnjov
Minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta
obiskala južni del Osrednjeslovenske regije. Obiski so bili v sklopu
vladnega obiska te regije, v programu obiska pa so bile tudi kmetije in predstavitve projektov Lokalnih akcijskih skupin (LAS). V tem
delu je minister obiskal tudi uspešno ekološko kmetijo Vodnjov v
Zagriču, ki je usmerjena v ekološko pridelavo sadja. Obdelujejo 6
hektarjev lešnikovih nasadov, 2 hektarja orehov in 1,5 hektarja sadovnjakov z drugimi vrstami sadja. Sadje, pridelano na ekološki način, je okusnejše in bogatejše z vsebnostjo vitaminov in mineralov.
Ministra so seznanili z načrti za razvoj, ki jih družina že pogumno
uresničuje z veliko pozitivnega pristopa in dobrimi idejami. Minister je pohvalil njihovo vztrajanje pri kmetovanju v težjih pogojih,
predvsem z razumnimi in skromnimi koraki v smeri stabilne rasti.

NOVICE S TOMAZINOVE

MINISTER ZA INFRASTRUKTURO
Minister Jernej Vrtovec
se je v sklopu vladnega obiska na gradu
Bogenšperk sešel na
delovnem sestanku z
županom občine Rajkom Meserkom. Župan mu je predstavil
odprte zadeve na področju državne cestne
infrastrukture in predvidene načrte ter želje. Pri tem je bilo izpostavljeno dolgoletno
prizadevanje za spremembo osne obremenitve na državni cesti
R2 416/1347 (cesta čez
Bogenšperk). Minister
je zagotovil, da se bo
prisluhnilo prizadevanjem občine in da se
bo le-to v kratkem
tudi uredilo. V nadaljevanju je podprl prizadevanja za ureditev
priključka LC 208221 v Črnem Potoku (Krznar) ter pobudo o izgradnji novega priključka v obrtno-industrijsko cono in obljubil
potrebno sodelovanje. Pogovor pa ni šel tudi mimo varnosti
pešcev ob državnih cestah. Župan je ministru predstavil elaborat
predvidenih ukrepov za izboljšanje varnosti na državnih cestah,
kjer se nahajajo vstopno-izstopne točke in postajališča šolskega
prevoza. Elaborat je bil pripravljen v sodelovanju občine, DRI in
DRSI. Minister je pobudo sprejel in sprejet je bil dogovor o organizaciji sestanka na nivoju Direkcije za ceste. Ob koncu sestanka
se je minister tudi seznanil z zgodovino gradu in bil navdušen
nad ponudbo, ki jo le-ta ponuja.
DRŽAVNI SEKRETAR MARJAN DOLINŠEK NA OBISKU V
VRTCU CICIBAN
Državni sekretar Marjan Dolinšek je v času vladnega obiska Osrednjeslovenske regije obiskal Vrtec Ciciban, kjer so ga s krajšim programom najprej pozdravili vrtčevski otroci. V nadaljevanju sta mu delo
vrtca predstavila vodja vrtca Mojca Dragar in ravnatelj OŠ Tomaž
Rozina. Župan Rajko Meserko pa se je ob predstavitvi projekta
gradnje novega vrtca zahvalil za razumevanje in podporo državnemu sekretarju in ekipi Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, ki je pripomogla, da se je občina uspešno prijavila na razpis
ministrstva ter bila na podlagi sklepa vlade tudi uvrščena v načrt
financiranja.
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Spoštovane občanke in občani
Šmartna pri Litiji
Sem Mateja Blažič, od rojstva krajanka vasi Gabrovka in sem kandidatka
za poslanko na letošnjih državnozborskih volitvah na listi
politične stranke Naša dežela, stranke dr. Aleksandre Pivec.
Sem podjetnica, delujem v gospodarstvu in sem aktivna
v politiki na lokalni ravni. Ob tem pa sem mati 12 letne
hčerke. Iz dolgoletne prakse mojega delovanja zato dobro vem, kaj vse je problematika dela in življenja ljudi v
naši državi v vseh pogledih.
Zakaj kandidiram za poslanko DZ?
Ker si želim enakomernejšega in hitrejšega razvoja vseh
regij v naši Sloveniji, ker mi je samooskrba s prehrano ena
najpomembnejših nalog v prihodnosti, ker je delavcem,
kmetom in mladim potrebno zagotoviti vzpodbudno
okolje za razvoj in rast ter jim povrniti ugled v družbi, starejšim pa omogočiti dostojno življenje.
Tako lokalno kot povezovalno sem že dosti časa kot tudi
sedaj v svojem okolju zelo angažirana in aktivna ter imam
pokazati za sabo tudi mnoge uspešno izvedene javne
projekte in akcije, tako da sem prepričana, da lahko na
državni ravni za svoj kraj, svoji občini in pa svojo domačo
regijo naredim in nam uresničim še mnogo več.
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Skozi svojih 50 let življenja sem spoznala, da je prav vse,
kar zadeva vsakega človeka, naš skupen razvoj, pri vsemu
in povsod najprej v rokah politikov. In napočil je zdaj ta
čas, da tudi me ženske, ki nas je urilo predvsem življenje
in smo odigrale vloge mater ter delavk na vseh področjih, da smo voljne svojih dejanj, izkušenj in dela zdaj še za
dobro vseh nas in da prestopimo na parlamentarni oder
tudi za vas.
Glas za Našo deželo je glas za vse kmete, podjetnike
in obrtnike, vse mlade, za najranljivejše in upokojence.
Za vzpodbudno okolje za delo in življenje vseh nas, z
ljubeznijo in srčnostjo do naše države, rodovitne in z
gozdovi bogate zemlje, predvsem pa njenih Ljudi.
Ljudje iz občin Litija in Šmartno pri Litiji, z glasom za Našo
deželo lahko računate v parlamentu name.
Izberite si Našo deželo za vas
Mateja Blažič
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POGOVOR Z MARKOM ŽELEZNIKOM

Okusi vrhunske kulinarike na gradu
Bogenšperk
Vprašanja postavil: dr. Jernej Kotar
V sodobni turistični ponudbi vrhunska kulinarika vse bolj pridobiva na pomenu in tega se
dobro zavedamo tudi v naših krajih, saj se lahko pohvalimo s kar nekaj izjemnimi kuharskimi
mojstri. Med njimi je tudi Marko Železnik, šef kuhinje na gradu Bogenšperk.

Gospod Marko, dovolite mi, da se vam v
imenu uredništva zahvalim za vaš prijazen odziv našemu povabilu k pogovoru.
Ste domačin, doma iz Riharjevca, osnovno šolo pa ste obiskovali v Šmartnem pri
Litiji. Kam vas je zanesla pot po zaključku
osnovnošolskega izobraževanja?
Najprej me je pot zanesla na srednjo gostinsko šolo v Ljubljani, kjer sem se vpisal na
štiriletni program gastronomije in turizma, ki
sem ga z veseljem opravljal, sploh z zelo veliko spodbudo staršev, ki so me spodbujali k
vse boljšim dosežkom pri mojih ocenah in
nasploh k delu v kuhinji. Najbolj pa sem se
seveda veselil šolske prakse enkrat tedensko,
na kateri sem se naučil kuhinjskih začetkov
ter kaj sploh pomeni biti kuhar. Tam so profesorji kuharstva in strežbe opazili mojo motivacijo in zagon ter me še posebej dobro
usmerjali na moji poti do uspeha oziroma
boljšega sodobnega gostinca. Kasneje sem
izobraževanje nadaljeval na Biotehničnem
izobraževalnem centru Ljubljana, kjer sem
diplomiral na programu živilstvo – prehrana.
Velikokrat slišimo, da je posameznikom
ljubezen do kuhanja prirojena. Se morda
spomnite, kdaj se je v vas prebudila želja,
da bi postali kuhar? Ste imeli tudi kakšen
vzor v domačem okolju?
Meni se ne zdi, da je to prirojeno, ampak
nekako skozi mladost spoznaš, kaj te veseli
v življenju. Nekateri to spoznajo prej, drugi
kasneje, pri meni je bilo to nekje v sedmem
razredu osnovne šole, ko me je vse bolj začela zanimati kuhinja oziroma gostinstvo
nasploh. Nato sem začel poslušati to mojo
strast do kuhinje in začel delati na tem, da bi
postal kuhar.
Da bi postal kuhar samo zato, ker sem po-

Marko Železnik

znal ljudi, ki so bili kuharji, to ne. Imam pa
dva bratranca, ki sta kuharja, ter v tistih časih
partner moje sestrične, s katerim sem kasneje postal tudi sodelavec, in ravno z njimi sem
se največ pogovarjal o gostinstvu. Vse njih
sem spraševal, kaj in kako je biti kuhar. Oni
so seveda rekli, da odlično, vendar naj se že
vnaprej pripravim, da sobota in nedelja ne
bosta moja dva prosta dneva.
Kljub mladosti imate že kar nekaj izkušenj.
Kje vse ste izpopolnjevali svoje znanje?
Tako je, za svoja leta sem prišel že kar daleč
oziroma recimo temu, da sem postal poplačan za svoj trud.
Svojo prvo prakso sem opravljal v gostilni
Krznar, kjer sem tudi pomagal kot študent
skozi vsa štiri leta srednje šole. Tam so me
naučili, kako biti kuhar, oziroma sem tam šel
skozi vse faze dobrega gostinca, saj nihče
ne postane dober čez noč. Najprej sem bil
samo pomočnik, nato pomočnik kuharja in
nadomestni kuhar, nato pa so me naučili samostojnosti in sem že tretje leto dela pri njih
postal samostojni kuhar v njihovi gostilni, za
kar sem jim zelo hvaležen.
Medtem sem delal prakso tudi v Grand hotelu Union v Ljubljani ter v njihovi takratni
restavraciji Strelec, kjer sem prvič spoznal,
kaj pomeni pojem višja kulinarika, saj sem bil
zelo fasciniran nad njihovimi jedmi, sploh pa
zato, ker so me naučili, kako jih pripravljati.
V zadnjem letniku srednje šole sem bil izbran za enega najboljših učencev po mnenju profesorjev gostinstva in so me povabili na izobraževanje v Španijo, in sicer v
petzvezdični Kempinski hotel v Malagi. Na
enomesečnem izobraževanju sem se naučil
marsikaj novega ter ravno tam spoznal mojo
željo, da bi postal vrhunski kuhar oziroma da
je višja kulinarika moja stran gostinstva.
Preden sem začel delati v Kuhli in v Krčmi
na gradu Bogenšperk, sem delal tudi v Intercontinental hotelu v Ljubljani ter Pivnici
Union.
Nekaj let ste že zaposleni v podjetju Kuhla, ki je tudi najemnik Krčme na gradu
Bogenšperk. Pred dvema letoma je po
dolgem premoru znova zaživela kuhinja,
katere vodja ste postali, s čimer se je na
našem turističnem biseru znatno izboljšala gostinska ponudba. Kako bi vi ocenili to
pridobitev za nadaljnji razvoj turističnega
potenciala Bogenšperka?
Jaz bi to ocenil z 10, saj je to, kar počnemo
sedaj v krčmi, šele dober začetek naših zmo-

žnosti in je že sedaj zadovoljstvo gostov nepopisno, kar mi daje tudi zagon za naprej in
moč za nove kulinarične ideje. Res je, da kuhinja deluje šele tretje leto, vendar je naš napredek večji kot katerikoli drugje, kar bodo
opazili tudi ljudje širom Slovenije, to pa jih
bo posledično prepričalo, da pridejo poskusiti naše dobrote.
Svoje goste vedno razvajate z vrhunskimi
kulinaričnimi doživetji. Človek se kar ne
more načuditi, od kod vam ideje za tako
raznovrstne jedi. Nam lahko zaupate, od
kod črpate zamisli za svoje kreacije?
Šef Mitja je tisti, ki me usmerja, mi pomaga
in me spodbuja na poti mojega uspeha. Če
ne bi bilo njega, močno dvomim, da bi bil
to, kar sem, saj kadar potrebujem kak nasvet
ali mnenje, je on tisti, ki mi odpre oči, in za to
sem mu neskončno hvaležen.
Tako kot vsak kuhar imate gotovo tudi vi
svoje najljubše recepte. Kateri so vam najbolj pri srcu?
Vedno me ljudje sprašujejo, kaj je moja najljubša jed oziroma moje najljubše sestavine,
s katerimi delam, vendar temu ni tako. V
krčmi pripravljamo štirihodne menije, ki jih
menjamo vsakih štirinajst dni, zato imam vedno nove izzive, kako pripraviti nove jedi na
vrhunski način. Rad pripravljam vse različne
stvari, če bi že res moral izpostaviti eno, je to
goveje meso oziroma kakšni dobro zorjeni
deli govejega hrbta.
Delo v gostinskem lokalu je lahko zaradi
velikega števila gostov zelo stresno. Kako
se vi spopadate s tem?
Vedno pravim »Kdor veliko dela, naj veliko
uživa« in tega se poslužujem tudi sam. Moraš nahraniti svojo dušo s tistim, kar ti najbolj
ustreza. Zame je to sprostitev v savni, rad
obiščem fitnes, kjer poskrbim za svoje telo
na pozitiven način. So pa tudi druge stvari,
kot sta vožnja z motorjem ali kak enodnevni
izlet.
Ali imate pri svojem delu kakšno pomoč
ali si vse potrebno za kuhanje pripravite
sami?
Seveda imam pomoč, saj takih stvari, kot jih
delamo na gradu, ne moreš pripraviti sam,
ker ti vzame preveč časa, če hočeš, da je vse
sveže in vrhunske kvalitete. Pomagajo mi
najboljši sodelavci kolektiva Kuhla, s katerimi
se res dobro razumem, kar pa je tudi eden
izmed razlogov, da grem v službo dobre volje in nasmejan.
Nam lahko za konec zaupate še, kakšni so
vaši načrti za prihodnost?
Trenutno je to napredovanje v kulinaričnem
smislu in pa seveda ostati v Krčmi, saj je to
najboljša služba do sedaj in že komaj čakam,
kaj vse se bo razvilo iz tega v prihodnje.
Gospod Marko, najlepša hvala za nadvse
prijeten klepet. Vam in vašim sodelavcem
želim vse dobro in veliko uspeha pri delu.
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Osnovna
šola
Šmartno pri Litiji
ČETRTOŠOLCI IN PETOŠOLCI V
CANKARJEVEM DOMU
Po dveh letih »kulturnega manka« so učenci oddelkov četrtega in petega razreda v
torek, 15. februarja, obiskali Cankarjev dom.
V Gallusovi dvorani so si ogledali predstavo Dobro jutro, filharmoniki, v kateri so
prisluhnili zvokom Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Samuela Burstina. Povezovalec programa Boštjan
Gorenc – Pižama jim je na preprost in duhovit način približal težje glasbene pojme
in opisal vsa glasbila orkestra. Prisluhnili pa
so tudi nadarjenemu mlademu glasbeniku
Andražu Malgaju, ki je zaigral na gumbni
harmoniki. Naj bo takšnih doživetij v prihodnosti spet več …
Maja Gorše

DEKD 2021: DOBER TEK!
Z objavami zgodb in receptov za stare
jedi se pridružujemo aktivnostim ob
imenovanju Slovenije za nosilko naziva
Evropska gastronomska regija 2021.
Projekt učencev OŠ Šmartno pri Litiji:
KAJ PA IZ LONCA DIŠI
Pripovedi o prehrani nekoč in danes
Pripovedovalka: Darinka Toplak, Gradišče
pri Litiji
Rodila sem se leta 1956. Moje otroštvo je
bilo v primerjavi z današnjim časom skromno. Zemlje ali kmetije nismo imeli. Imeli
smo le košček vrta ob hiši, na katerem smo
nekaj malega pridelali. Sestavine za kuho
smo kupili ali dobili od kmetov. Za zajtrk
smo pili belo kavo (proja), jedli pa kruh, namazan z marmelado. Včasih je mama skuhala mlečni močnik. Za kosilo se je jedlo,
kar se je doma pridelalo. Največkrat se je jedlo zelenjavno juho, ričet, kislo zelje in bele
žgance. Med tednom se jedilnik ni kaj dosti
razlikoval. Jedli smo zelo enolično hrano. Za
večerjo so se jedle mlečne jedi (mlečni riž,
močnik) ali krompir v kosih. Posebnega poudarka malici nismo dajali. Malico je imel
samo tisti, ki je šel delat. Ob nedeljah smo
imeli nedeljsko kosilo. Skuhala se je goveja
juha, pražen krompir in pojedlo se je meso
iz juhe. Pozimi smo jedli kislo zelje in repo.
Kisali smo doma. Jedli smo tudi ješprenj,
šaro, »godljo« in krvavice. Poleti smo jedli
zelenjavo, ki smo jo pridelali, predvsem
kumare v solati ali omaki. Poleti smo jedli
tudi pecivo iz domačih jabolk. Za praznike
(božič, velika noč) so se na mizi znašli orehova potica, jajca, hren in tudi drugo meso
(svinjsko ali zajčje). V otroštvu nisem mara12
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la ješprenja in jedi, pripravljenih s čebulo
(golaž, jetra, srčka v omaki). Otroci smo pili
vodo ali čaj, odrasli pa jabolčnik.
Ker je bila moja mama doma, ni hodila v
službo, je vedno kuhala ona. Kuhalo se je
na šporgetu na drva. Električnih naprav v
kuhinji ni bilo. Krompir se je stlačil z lesenim
tolkačem. Rezance za juho je mama naredila na roke, z valjarjem. Hrana ponavadi ni
ostajala, smo vse pojedli. Če je kaj malega
ostalo, so pojedle živali (kokoši, zajci). Pri
nas, v moji družini, se pred jedjo ni molilo.
Tudi strogih pravil pri hranjenju nismo imeli. Veljalo pa je pravilo o spoštovanju hrane.
Zapisal: Urh Primc, 8. b-razred
V naši družini v kuhinji iz loncev večkrat
lepo diši, kuha se namreč vsak dan. Posebej lepo zadiši takrat, ko si lačen. Velikokrat se kuhajo bolj enostavne jedi. Med
tednom različne juhe – zelenjavne, kremne – ali na hitro pripravljene jedi – rižota,
makaroni z mletim mesom. Večkrat so na
jedilniku zrezki v omaki. Pri kuhi uporabljamo veliko zelenjave, predvsem sezonske.
Imamo tudi pester nabor prilog: krompir v različnih oblikah, različne testenine,
riž in druga žita, svaljki, cmoki … Večkrat
pripravimo tudi kakšno od starih jedi oz.
enolončnic. Skuhamo golaž, fižolovo juho,
obaro in skoraj vsako nedeljo juho. Te jedi
so še posebej dobrodošle, ker se jih lahko
skuha prejšnji dan in poje naslednji dan,
ko prideš lačen domov. V tem tednu smo
tako jedli fižolovo juho, ki mi je bila zelo
všeč. Sam najraje jem pražen krompir in
mesne jedi. Ne maram pa kislih jedi in nekatere zelenjave. Današnje jedi so si z jedmi iz preteklosti podobne, a tudi različne.
Opaziti je, da se prenašajo nekatere prehranjevalne navade iz preteklosti. Zaradi
hitrega tempa življenja je več jedi pripravljenih v naprej. Uvajajo se tudi neki bolj
zdravi pristopi k prehranjevanju. Velikokrat
se prehranjuje zunaj, v šoli, službi, na poti.
Zaradi poznih kosil se večerja izpušča.
Kljub različnim dejavnikom v naši družini
ohranjamo skupne zajtrke, topla kosila in
uporabo sveže lokalno pridelane hrane,
kolikor imamo možnost za to.
Zapisal: Urh Primc, 8. b-razred
Babičin recept: USUKAN MOČNIK (za dve
osebi)
Sestavine: 4 dl mleka, 6 žlic ostre moke,
1 jajce, žlička sladkorja, ščepec soli, cimet
Priprava: V lonec nalijemo mleko, dodamo
sol in sladkor ter zavremo. Medtem v posodo odmerimo moko, naredimo jamico in
vanjo ubijemo jajce. Z metlico najprej zmešamo moko in jajce nato med dlanmi naredimo usukance. Stresemo jih v mleko in
kuhamo 10 minut. Po želji dodamo cimet.
Kadar usukance zakuhamo v vodo in nato
zabelimo z maščobo, to jed imenujemo zaroštan močnik.
Recept je zapisala Nira Podlogar, 8. c-razred,
po pripovedi svoje babice Sonje Pregrad.
Danica Sedevčič

IZ TREBUHA ANAKONDE
V petek, 18. februarja, so učenci in učenke
podružničnih šol ter prvega triletja matične
šole imeli kulturni dan. Z avtobusi so se po
dolgem času odpeljali v Ljubljano, kjer so si
v Štihovi dvorani Cankarjevega doma ogledali izvirno slovensko glasbeno predstavo
za otroke z naslovom Iz trebuha anakonde.
Predstava je nastala v koprodukciji Glasbene matice Ljubljana, Konservatorija za
glasbo in balet Ljubljana in Cankarjevega
doma Ljubljana. Spremljali so potovanje
in dogodivščine Tinke Tonke od tropskega
gozda pa vse tja do južnega rta ameriške
celine. Z velikim zanimanjem so prisluhnili
in opazovali Otroški pevski zbor Glasbene
matice Ljubljana pod vodstvom naše učiteljice glasbe in zborovodkinje Tadeje Kreča.

Polona Zagorc

POMOČ PREBIVALCEM UKRAJINE
S skrbjo še vedno spremljamo težke razmere v Ukrajini. Po Sloveniji na različnih
lokacijah poteka množično zbiranje materialne in tudi denarne pomoči državljanom
Ukrajine.
Zbiranju materialne pomoči smo se pridružili tudi na naši šoli. V drugem tednu marca se je tako učilnica 4. b razreda v pritličju šole spremenila v skladišče. V njej smo
zbrali res veliko raznovrstne pomoči: hrane,
higienskih in medicinskih pripomočkov,
brisač, spalnih vreč, posteljnine, oblačil …
Vso zbrano pomoč je podjetje Omahen
transport brezplačno dostavilo v zbirni
center Karitas v Mengšu.
Vsem, ki ste kakor koli pomagali in se odzvali na akcijo, se prav lepo zahvaljujemo.

Vlasta Tacer
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PRAZNOVANJE DNEVA SVETEGA
PATRIKA
Leprechauns, shamrocks and a pot of gold.
To je le nekaj izrazov, ki jih povezujemo z
dnevom svetega Patrika, ki ga v angleško
govorečih državah obeležujejo že vrsto let.
Ker pa je to obenem tudi praznik, ko med
ljudi pride irski škrat Leprechaun in s svojo
nagajivostjo zabava ljudi, smo se z učenci
interesne dejavnosti Secret Surprise Club
odločili ta praznik pripeljati tudi na našo
šolo.
Pripravili smo nekaj zanimivih dejstev o
tem prazniku, s pomočjo učiteljice Mateje
Burgar spekli zelene piškote v obliki deteljice, zaplesali irske plese, slikali na obraz ter
učence spremenili v škrate.
Vsem vam pa izrekamo naslednji irski blagoslov: »May your troubles be less, and
your blessings be more, and nothing but
happiness come through your door.« (Naj
bo manj težav in več blagostanj, naj vam skozi vrata vstopa le sreča.)

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU
V sredo, 9. 2., le dan po slovenskem kulturnem prazniku, smo na šoli počastili spomin
na našega največjega pesnika. France Prešeren se je zavedal, da je jezik del nas, da
je naša zgodovina, naša sedanjost in naša
prihodnost. Skozi jezik je izražal svoje izkušnje, svoje bolečine, žalost, pa tudi srečo in
veselje. Jezik mu je predstavljal neizmerno
moč, ki jo je prelil v pesmi, s katerimi je obdaril vse Slovence.
Na kulturni prireditvi smo poudarili pomen
jezika, ki je poetu predstavljal osnovno
orodje umetniškega življenja. Obenem pa
smo se poklonili kulturi in, kot njenemu
nepogrešljivemu delu, glasbi. Tudi v letošnjem letu so se našemu vabilu prijazno
odzvali učenci in učenke, seveda pod pokroviteljstvom svojih mentorjev in ravnateljice, Glasbene šole Litija - Šmartno. Pripravili so nam odličen program, saj so naše
čute razvajali tako z glasbo kot plesom, za
kar se jim še enkrat lepo zahvaljujemo.

Tehniški dan je potekal v obliki zanimivih
predavanj in delavnic. Učenci so v prenosnem planetariju spoznavali, kako sta nastala in se razvijala vesolje ter naše osončje,
kako so med seboj povezani Sonce, Luna in
Zemlja ter ostali planeti in zvezde, kako je
gibanje teh objektov vplivalo na merjenje
časa in nastanek koledarjev.
Na predavanju iz kozmologije so spoznali,
kaj so črne luknje, kako hitra ali počasna je
hitrost svetlobe, kako in s čim raziskujemo
vesolje.
Če hočemo preživeti v vesolju, moramo
obleči skafander. Učenci so spoznali, iz česa
je ta sestavljen, ugotavljali, zakaj je bele
barve, in druge zanimivosti. Pogovarjali so
se tudi o nastanku in razvoju Zemlje in si
ogledali različne minerale in fosile.
Ena otrokom najbolj priljubljenih delavnic
je bila izdelovanje raket na vodni pogon, ki
so jih na šolskem igrišču tudi izstrelili.

Simona Podlogar

Barbara Lukač Patarčec

RAZISKOVANJE VESOLJA NA OŠ
ŠMARTNO PRI LITIJI
Na OŠ Šmartno pri Litiji smo izvedli zelo
zanimiv tehniški dan. Izvajalci planetarija
Odiseja iz Podčetrtka so nas popeljali na
najlepše potovanje po vesolju. Ekipo planetarija sestavljajo strokovno izobraženi
predavatelji z različnih področij naravoslovja in družboslovja, s skupno ljubeznijo do
vesolja in astronomije.

Bojana Lakić

Novice iz Klišeja
Avtor članka: Lovro Klinc
Februar in marec sta bila v Klišeju izrazito športno in kulturno obarvana, v skladu s kulturnim praznikom in zimskimi športi. Zadoščeno
je bilo tako ljubiteljem skokov v Planici kot tudi slikarjem iz študentskih vrst.

Izvajanje dogodkov se je začelo že 28. 1. 2022, ko smo v Mestnem
muzeju Litija počastili obletnico smrti Litijana, slovenskega filmskega umetnika, Metoda Badjure na dogodku Dekle in gora – vsaka na
svojo stran vleče. Kulturno ozračje je bilo sestavljeno iz dveh delov.
Najprej smo s pomočjo lokalnih strokovnjakov predstavili podatke,
pomembne za nadaljevanje dogodka. Marija Sirk je opisala Badjurovo ustvarjanje in nam prikazala njegov pomen. Vid Tilia je predstavil zgodovinsko ozadje Triglava za Slovence in njegovo vlogo v
gorništvu in alpinizmu. V drugem delu dogodka smo si ogledali
gorniški filmski biser Triglavske strmine, po tem pa je nekaj besed o
alpinizmu dodal Tomaž Groboljšek, aktivni član alpinistične sekcije
Planinskega društva Litija.
Na kulturni praznik, 8. 2. 2022, smo se ponovno preizkusili v slikanju pod profesionalnim vodstvom dijakinje Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Izdelki, ki smo jih ustvarili, so razstavljeni v
Klišejevi izložbi. Za informacije o nadaljnjih slikarskih večerih spremljajte Klišejevo Facebook stran, na kateri so vsi potrebni podatki
predhodno objavljeni.
Kot je bilo napovedano, smo 12. 2. izvedli smučanje na Voglu. Dogodek je bil prijeten, saj sta nas celoten dan spremljala sončno vreme in dobra družba. Prihodnje leto bomo zagotovo organizirali še
kašen podoben dogodek. Spremljate pa nas lahko tudi navdušenci

Ogled skokov v Planici (foto: Neža Murn)

drugih športov, saj se bo prav kmalu začelo poletje.
Kljub težji izvedbi koncertov v času korone nam je vseeno uspelo
organizirati jazz večer v Kavarni Stara pošta. Z jazz melodijami so
nam večer popestrili The Aves trio (Nina, Conor, Anna). Kavarna je
bila polna, kar dobro kaže, da ljudje pogrešajo Klišejeve glasbene
prireditve. Ob tem upamo, da nam čim prej uspe izvesti še kakšen
dogodek, napolnjen z glasbo.
V marcu smo organizirali tudi letni občni zbor, na katerem smo se
spomnili dogodkov preteklega leta in pregledali načrte za dogodke v prihajajočem letu. Ob tem vabimo vse študente in dijake, da
se tudi vi pridružite Klišejevi ekipi, da skupaj ustvarjamo dogodke
za lokalno skupnost.
Nismo pa pozabili niti na šport. V soboto, 26. 3. 2022, smo si tako šli
ogledat polete v dolino pod Poncami. Skupaj z ostalimi smo navijali za zmago in se veselili ob tekmovalnem vzdušju.
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Javna vodstva po
razstavah na gradu
Bogenšperk
Avtorica članka: Petra Bolha
Na gradu Bogenšperk smo v pomlad vstopili v polnem teku. V mesecu marcu smo odprli novo – in prvo letošnjo – stalno razstavo z
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naslovom Wagni – graditelji gradu. Razstava odkriva najstarejše
zgodbe gradu Bogenšperk in predstavlja malo znana dejstva o plemiški rodbini Wagen, ki velja za graditeljico Bogenšperka.

Z mesecem marcem pa smo našim obiskovalcem pripravili še eno
novost, in sicer tedenska javna vodstva po muzejskih in galerijskih
razstavah na Bogenšperku.
Novo razstavo si tako lahko ogledate tudi v družbi muzejskega
vodiča.
Kdaj: vsako soboto ob 11.00
Cena: vstopnina po ceniku, za vodenje ni doplačila.
Vljudno vabljeni!

Vodstvo po Valvasoriani

ATELIER HUBER
ERWIN HUBER - EDGAR HUBER CHRISTA HUBER-WINTER RAČIČ

POTOVANJE V BRONASTO DOBO

REISE IN DIE BRONZEWELT
Galerija gradu Bogenšperk
6. 5. 2022 - 6. 6. 2022

Vljudno vabljeni na odprtje razstave
v petek, 6. maja 2022, ob 17:00,
v Galerijo gradu Bogenšperk.
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»Servus
Petelinček«
v Kulturnem
domu Velika
Štanga
Avtorica članka: Petra Bolha
Letošnji materinski dan bo nedvomno ostal
v lepem spominu obiskovalcem gledališke
predstave, šaloigre Servus Petelinček, ki so
jo člani dramske skupine Kulturnega društva Podkum uprizorili na odru Kulturnega
doma v Veliki Štangi.

Utrinki s predstave Servus Petelinček, KD Podkum.

Dogodek je organiziral Javni zavod Bogenšperk v sodelovanju z JSKD Območna izpostava Litija. Razprodane vstopnice in nasme-

jani obrazi obiskovalcev so lepa popotnica,
da postane predstava ob materinskem dnevu v Veliki Štangi tradicionalni dogodek.
15
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PLAČE IN POKOJNINE ZA DOSTOJNO ŽIVLJENJE
OD ZIBKE DO GROBA • OKREPITEV IN ZAŠČITA
JAVNEGA ZDRAVSTVA • ODLOČNO UKREPANJE
PROTI PODNEBNI IN OKOLJSKI KRIZI • POVRNITEV
DEMOKRACIJE • MEDIJI V SLUŽBI JAVNOSTI •
JAVNA NEPROFITNA STANOVANJA • BREZPLAČNI
VRTCI ZA VSE • PRIDELAVA ZDRAVE LOKALNE
HRANE IN PODPORA DELU, NE HEKTARJEM...
VEČ NA: LEVICA.SI/PROGRAM-2022

Vohalne vaje in
še kaj
Avtorica članka: Darja Muhič, mag. farm.
Postcovidni sindrom – nič več tako tuje zveneči izraz. Prav nasprotno. Večinoma zdaj že
vemo, da ti dve besedi označujeta stanje po
sicer preboleli okužbi z virusom COVID-19,
ko pri nekaterih posameznikih simptomi,
značilni zanjo, trajajo dlje. A koliko dlje in
kateri simptomi, sta vprašanji, na kateri si
želimo odgovora, da bi se prepričali, da skrb
ni potrebna. Po do sedaj znanih podatkih se
razširjenost postcovidnega sindroma giblje
med 10 in 50 odstotki, najpogosteje opaženi
simptomi pa so: neobičajna utrujenost, hitra
zadihanost, kašelj, mišično-skeletne bolečine, glavobol, izguba voha ali okusa.

Neobičajna utrujenost je lahko prisotna še
tedne po preboleli okužbi, vendar se sama
od sebe izboljšuje in ne pomeni poslabšanja bolezni. Telesu lahko pomagamo pri hitrejšem okrevanju tako, da naredimo načrt
dnevne in tedenske dejavnosti, iz katerega
izključimo vse dejavnosti, ki niso nujne oziroma potrebne in nam jemljejo veliko energije. Obsežnejša in napornejša opravila razdelimo na več manjših ter jih razporedimo
preko dneva. Vmes načrtujemo daljše odmore. Nalogam določimo prioritete. Za pomoč prosimo družinske člane ali prijatelje.
Zadihanost lahko opažamo že pri vsakodnevnih aktivnostih, kar nam lahko povzroča tesnobne občutke in zaskrbljenost, kaj se
dogaja z našim zdravjem. V večini primerov
lahko tudi za ta simptom rečemo, da ni nevaren in je prehoden, a morda nam bo nakup pulznega oksimetra vseeno v pomoč
pri oceni, kdaj bi bil kljub vsemu potreben
zdravniški pregled. S pulznim oksimetrom
lahko namreč na zelo enostaven način izmerimo nasičenost krvi s kisikom. V kolikor
je ta nižja od 96 odstotkov, se obrnemo na
našega osebnega zdravnika. Enako storimo
tudi, kadar je zadihanost res huda in zaradi nje ne zmoremo niti običajnega napo16

ra, kot sta hoja po stopnicah ali hitra hoja.
Zelo moteč je lahko kašelj, predvsem če je ta
izrazito suh. Za njegovo blaženje imamo na
voljo široko paleto sredstev, s katerimi si lahko
pomagamo. Ob obisku lekarne nujno povemo, katere vrste kašelj nas muči, in farmacevt
nam bo svetoval najprimernejšo terapijo.
Pulmologi pravijo, da lahko kašelj vztraja
tudi več mesecev, ne da bi bilo to nevarno in
da se naša pljuča tudi po prebolevanju težjih
covidnih pljučnic sčasoma lepo opomorejo.
Podobno kot za kašelj velja za glavobol in
mišično-skeletne bolečine. Tudi za te se v lekarni s pomočjo strokovnega nasveta lahko
oskrbite z lepo paleto zdravil brez recepta.
Sedaj pa k zadnjemu in morda tudi najnenavadnejšemu, a zelo tipičnemu covid
simptomu – izgubi voha. Če imate alergije,
ste morda samo zamahnili z roko: »Ah, to
ni nič nenavadnega, to poznam že iz časov
pred COVID-om!« Pa vendar je marsikoga
kot strela z jasnega doletelo nekaj, za kar
sploh ni vedel, da obstaja, in je tako zelo
moteče – anozmija oziroma izguba voha.
Simptom pri dveh tretjinah bolnikov običajno izzveni, še preden je ponoven izvid
testiranja negativen. 80 odstotkom bolnikov
pa se vonj povrne v 25 dneh. Simptom bo
verjetno vztrajal dlje pri tistih, ki imajo voh

že sicer manj razvit ali imajo izrazito zamašen nos ter pri tistih, ki so imeli s PCR-metodo potrjeno prisotnost virusa več kot 3
tedne. 20 odstotkov posameznikov z blago
do zmerno boleznijo pa ima lahko težave še
leto ali več po potrjeni okužbi. V strokovnih
krogih še ni izoblikovane enotne strategije
pomoči tistim z dolgotrajnejšimi težavami, a
raziskave kažejo, da izmed štirih možnih pristopov – zdravila, kirurški poseg, akupunktura in vohalne vaje – slednje izstopajo po
svoji učinkovitosti in varnosti. Vohalne vaje
so preproste vaje, ki temeljijo na vohanju
štirih med seboj različnih vonjav. Dvakrat
na dan po 5 minut vohamo štiri različne
vonjave ter jih poskušamo ločiti med seboj. Pri tem si zapisujemo dnevnik opažanj.
Uporabimo lahko na primer klinčke, vrtnice,
limono, evkaliptus, mleto kavo, parfum …
Izbrane štiri vonjave je potrebno vsakih 12
tednov zamenjati z novim setom štirih vonjav ter vaje ponavljati do izboljšanja težav.
Ob zaključku lahko strnemo: kadar se spopadamo s postcovidnim sindromom, je večina
skrbi odveč. Zelo prav nam bodo prišla razumna pričakovanja, potrpežljivost, upoštevanje nasvetov glede vedenja, ki lahko pospeši
okrevanje, ter dober lekarniški nasvet glede
lajšanja simptomov.
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Lila

Bliža se pustni čas in norčije, ki jih prinaša s seboj. V izložbah mestnega jedra Litije bodo na ogled likovna dela Cici, Male
Lile in Lila odrasli. Med upodobljenimi
najrazličnejšimi pustnimi maskami bodo
zagotovo izstopale avtohtone slovenske
maske, kot so kurenti, laufarji in druge.
Začetek leta je tudi čas za sestanek upravnega odbora društva in oblikovanje okvirnega programa sekcij za leto 2022. Načrtovane so pestre dejavnosti in izobraževanja
članov, ki se bodo predstavljali tako s svojimi likovnimi in literarnimi kot tudi fotografskimi deli na različnih razstavah in
prireditvah. Na sestanku je sodelovala tudi
ga. Mojca Hauptman iz Turističnega centra Litija, s katerim načrtujemo sodelovanje pri izdelavi in postavitvi jaslic v Rudniku Sitarjevec.
Grad Bogensperk še vedno gosti razstavo,
na kateri se predstavljamo člani Lile.
V pustnem času so izložbe starega litijskega mestnega jedra popestrila likovna dela
Cici in Male Lile ter Lila odrasli. V knjižnici

Avtorica članka: Aleksandra Krnc
Ob 100-letnici rojstva pesnika Jožeta Šmita
z naslovom »V duši mehko mi zveni« so člani
Lile v sodelovanju s Knjižnico Litija pripravili
recital njegovih pesmi. Posnetek recitala je
objavljen na Youtubu. Sodelovale so članice
Lila piše Magda Groznik, Jelka Jantol in Joža
Ocepek ter Andreja Štuhec in Aleksandra
Mavretič iz Knjižnice Litija. Ob tej priložnosti
so članice društva Lila s podžupanjo Občine
Litija Lijano Lovše položile venec na njegov
grob.

Od druge polovice februarja 2022 je v knjižnici v Šmartnem na ogled fotografska razstava na tematiko reke Save. Izdan bo tudi
katalog razstavljenih del. Razstava in katalog sta nastala v sodelovanju z JSKD OI Litija, ki jo vodi Darko Vidic in s katero društvo
odlično sodeluje.

Ogled dobrih
praks na
Portugalskem
Avtorica članka: Anita Molka, Razvojni center
Srca Slovenije
V okviru projekta EU_SHAFE, ki naslavlja
pametna, zdrava in kakovostna okolja za
starejše, je bil 24. in 25. novembra organiziran študijski obisk dobrih praks na Portugalskem. Dobre prakse na temo zdravja in
potreb po lokalnih storitvah so si skupaj z
nami ogledale tudi Štefanija Lukič Zlobec,
predsednica Združenja Spominčica, Irena
Špela Cvetežar, direktorica Doma Tisje, in
predstavnica Občine Lukovica.

Občina Coimbra je predstavila šest dobrih
praks, ogledali pa smo si tudi prostore organizacije, ki nas je gostila, Caritas Coimbra.
Zanimiva dobra praksa je »Prevoz na zahtevo« za območja, kjer je nizka poseljenost
in kjer ni mogoče zagotoviti rednega prevoza s fiksnimi voznimi redi. Ogledali smo
si podobno dobro prakso »Blue Line«, pri
kateri gre ravno tako za izboljšanje mobilnosti starejših in s tem boljšo socialno
vključenost. Ta linija, ki vozi po starem delu
mesta Coimbra, nima ustaljenih postankov,
saj se avtobus ustavi na preprost signal vozniku, kjerkoli uporabniki želijo. Ti prevozi
so odlična priložnost za spoznavanje zgodovinskega jedra mesta. Podobna dobra
praksa v Sloveniji je Kavalir v Ljubljani.
Predstavljen je bil katalog dobrih praks
na področju aktivnega in zdravega staranja ter mobilni timi, ki so najbolj navdušili predstavnice iz Slovenije. Zdravstveno

osebje namreč pride direktno na dom osebe, ki potrebuje pomoč. Zelo navdihujoča
je bila tudi dobra praksa, pri kateri so za ljudi z demenco organizirali različne dogodke
v muzeju. Vzpostavili smo tudi kontakt za
povezavo z Narodno galerijo v Ljubljani, saj
izvajajo podobno dobro prakso skupaj z
Združenjem Spominčica.
Na žalost si nismo mogli ogledati Doma
za ljudi z demenco v Fatimi (BENTO XVI),
saj je bil zadnji trenutek odpovedan zaradi
covid-19. Namesto tega smo si ogledali dobro prakso s področja bivanja »Avtonomni
domovi v Pinhalu«. Zgrajenih je osem hišk
za starejše, ki so osamljeni, nimajo družinske podpore in ne želijo v dom za starejše,
vendar lahko uporabljajo storitve v bližini
(prehrana, pralnica, prostočasne dejavnosti, zdravstvena nega itd.).
Kadar dobre prakse iz tujine navdihnejo organizacije, ki delujejo na področju starejših
na nacionalni ali lokalni ravni, gre za dober
rezultat. Vsako novo spoznanje in izkušnje
lahko prinesejo napredek in razvoj. Bistveno je, da o tem govorimo, predstavljamo
drugim in se trudimo za spremembe. Noben trud namreč ni zaman.
Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica:

v Šmartnem pri Litiji je bila do 7. 3. 2022
fotografska razstava »Savske brežine nekoliko drugače«. Od 8. 3. do 28. 3. 2022
je bila razstava na ogled v Knjižnici Litija.
8. marca je bil v knjižnici v Šmartnem pri
Litiji v sodelovanju s Knjižnico Litija literarni večer članov sekcije Lila piše in likovna
razstava sekcije Lila odrasli likovniki. Prireditev je povezovala Aleksandra Hribar
Mavretič, za glasbo pa je poskrbel odličen
harmonikar Marko Krebs. V soboto, 12. 3.
2022, je članica društva Lila imela javno
vodenje po razstavi društva Lila na gradu
Bogenšperk. Oddana so bila prva dela iz
osnovnih tehnik in grafik za »Zlato paleto«
v organizaciji Zveze likovnih društev Slovenije. Na občnem zboru, 24. 2. 2022, smo
potrdili poročilo za leto 2021 in plan dela
društva za leto 2022. Obeta se še eno zelo
ustvarjalno leto!
In še prijazno povabilo. Vedno smo zelo
veseli novih članov. Zato vabljeni vsi, ki
radi ustvarjate – slikate, pišete, fotografirate!
»Najbolj zanimiva in aktualna dobra praksa za prenos v Slovenijo so mobilni timi, ki
obiskujejo ljudi na njihovem domu ne glede na vrsto bolezni. Ko potrebujejo pomoč,
prispe ekipa z najnujnejšo osnovno pomočjo
v sestavi zdravstvenega osebja, tudi socialne delavke ali patronažne sestre. Presodijo,
kaj oseba še potrebuje (nadaljnje zdravljenje
ali pomoč na domu). Takšni obiski so nujno
potrebni predvsem za osebe z demenco, saj
mnogi ne želijo k zdravniku. Obisk na domu
bi rešil marsikatero stisko in težavo. Na Portugalskem so takšni obiski pripomogli tudi k
cepljenju proti covid-19. Mobilni timi so tudi
najcenejša in najbolj učinkovita metoda pomoči ljudem z najrazličnejšimi zdravstvenimi
in drugimi težavami.
Zelo zanimiva je tudi Strategija za socialno
in zdravstveno področje celotne regije. V
slovenskih regijah bi bilo to več kot potrebno.
Povezovanje vseh služb bi bilo v veliko pomoč
ljudem, ki živijo na domu.
Ogledali smo si tudi video, kako osebe z demenco obiskujejo muzeje in kako dobro to
deluje nanje. Spominčica namreč odlično sodeluje z Narodno galerijo v Ljubljani in ves čas
covida skupaj organiziramo spletne delavnice
»Alzheimer caffe«. Obisk je presenetljivo visok,
seveda pa vsi komaj čakamo, da bodo vse
aktivnosti spet tudi v živo. Narodna galerija
se je priključila tudi mreži Demenci prijaznih
točk, ki jih je Spominčica začela odpirati pred
tremi leti, sedaj pa se že bližamo številki 300.
Takšni točki sta tudi v Litiji/Šmartnem pri Litiji
in Kamniku.«
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Peti dogodek, namenjen
kakovostnejšemu življenju
starejših v Srcu Slovenije
Avtorica članka: Anita Molka
Razvojni center Srca Slovenije je 20. oktobra 2021 organiziral peti
dogodek v okviru projekta EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava
in starosti prijazna okolja. Tokrat so bile predstavljene dobre prakse iz štirih evropskih držav s področja zdravja in potreb po lokalnih
storitvah. Dogodka so se udeležili Občina Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, Občina Lukovica, Zavod za oskrbo na domu
Ljubljana, Zveza društev upokojencev Slovenije, Regionalni center
NVO, LAS Srce Slovenije ter nekateri prostovoljci, ki bodo sodelovali
v LAS projektu »Točka za starejše«.

Kakovost življenja je osrednja družbena vrednota, pri čemer zdravje vsekakor igra najpomembnješo vlogo. Vedno več je potreb po
lokalnih storitvah, ki bi starejšim omogočile bolj zdravo in kakovostno bivanje. Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca
Slovenije, je v uvodnem nagovoru pozdravila vse udeležence in
izpostavila, da projekt EU_SHAFE beleži dobre rezultate, saj ponuja
konkretne primere tujih dobrih praks, iz katerih se lahko marsikaj
naučimo ali jih celo prenesemo v lokalno okolje. Kot rezultat smo
zasnovali in prejeli potrditev sofinanciranja LAS za vzpostavitev
točk za starejše v treh občinah.
Iz Španije so bile predstavljene tri dobre prakse.
Delovna skupina za starejše je oblikovala strategijo aktivnega
staranja, katere cilj je prilagoditi regijo starejšim. Ti so vključeni in
aktivno sodelujejo pri predlogih in izboljšavah določenih storitev,
območij in orodij.
Dobra praksa Alkar Zaintzen spodbuja zmanjševanje preobremenjenosti negovalca, tako da omogoči čas tudi za njegove hobije, vsakodnevne aktivnosti, druženje s prijatelji in počitek, hkrati pa
se mu zagotovi tudi strokovna podpora. Spodbuja se tudi samostojnost oskrbovanca, izboljša njegova funkcionalnost, razvija nova
orodja za oskrbo ter preizkuša nove metode.
Zelo zanimive so tudi igre za spodbujanje zdravja in splošnega
počutja starejših, kar izboljša njihovo kakovost življenja in samos-

Obvestila MDI
Litija - Šmartno
Avtor članka: Bojan Koren

LETOVANJE NA DUGEM OTOKU
Tudi v letu 2022 bomo obiskali Dugi otok. Agencija Travel Tilago,
d. o. o. nam ponuja štiridnevno letovanje od 7. 6. do 11. 6. 2022 v
hotelu Luka. Ponudba vključuje: prevoz Litija–Dugi otok–Litija, pijačo dobrodošlice, 4 polne penzione, zavarovanje, turistično takso,
brezplačni izlet po otoku z degustacijo medu in medice ter večer
z živo glasbo za ples.
Cena letovanja je 210 EUR za člane društva in 220 EUR za nečlane.
Prijave sprejemamo v pisarni društva. Ob prijavi je obvezno vplačilo akontacije v višini 50 EUR. Preostali znesek se vplača na recepciji
hotela.
LETOVANJE NA BOLU NA BRAČU
Po dogovoru z agencijo Travel Tilago (lastnik Lovre Gaćina) bomo
tudi letos letovali v Bolu na otoku Brač v hotelu Bonaca *** od 1.
9. do 8. 9. 2022.
18
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tojnost na domu. Preko uporabe pametnih telefonov in tablic si
lahko urijo spomin in igrajo zahtevnejše igre, ki spodbujajo zdrave
življenjske navade, tako telesne kot kognitivne.
Portugalska dobra praksa Blue Line priča o izboljšanju mobilnosti
oseb s težavami v gibanju. Gre za brezplačni prevoz z električnim
avtobusom v stari del mesta. Ta linija nima ustaljenih postankov, saj
se avtobus ustavi na preprost signal vozniku. Lijana Lovše z Občine
Litija je omenila prevoz Sopotniki, ki ga izvajajo, in da tudi sami načrtujejo nakup električnega vozila zaradi pozitivnega vpliva na okolje.
Dobra praksa iz Nemčije je medsektorska mreža pomoči in podpore (NWGA), ki omogoča starejšim, da čim dlje samostojno bivajo
v svojih domovih. Razvili so komunikacijsko platformo, ki nudi podporo starejšim pri vsakdanjem življenju (posvetovanje z zdravnikom na daljavo, video klici s sorodniki, možnost naročila storitev
oskrbe, klic v sili ter informacije o prihajajočih dogodkih).
Predstavili smo tudi dobro prakso iz Irske, in sicer prvo starosti prijazno mesto Ardee. Projekt je vključeval pomoč pri izbiri domov za
starejše, urejanje njihove okolice z različnimi storitvami in prostori
za druženje v neposredni bližini, da bi lahko uporabniki ostali aktivni, zdravi, neodvisni in bi tako lahko prispevali v svoji skupnosti.
Lijana Lovše je izpostavila, da bo Občina Litija naslednje leto pričela
z akcijo Invalidom prijazna Občina in takšne dobre prakse so zelo
dobrodošle.
Po vsaki predstavitvi je sledila krajša diskusija o primernosti dobre
prakse za lokalno okolje. Ob koncu smo govorili tudi o prihodnjih
aktivnostih LAS projekta »Točka za starejše«, ki se izvaja v Litiji,
Šmartnem pri Litiji in Lukovici. V začetku decembra bo za bodoče
koordinatorje točk za starejše ter ostale zainteresirane organizirano
spletno predavanje o Strategiji dolgožive družbe, nato pa do konca januarja 2022 še tri delavnice na temo prostovoljstva, projektnega vodenja ter vzpostavitve in vodenja informacijskih točk. V drugi
fazi, od marca do decembra 2022, bodo vzpostavljene »Točke za
starejše« po modelu Zavoda Oreli, vzpostavila se bo mreža sodelujočih organizacij in prostovoljcev ter razvile storitve za starejše. Če se želite vključiti v mrežo prostovoljcev, nas kontaktirajte na
anita.molka@razvoj.si ali 01 896 27 10.
CENA NA OSEBO: 520,00 EUR, za nečlane 540,00 EUR
Turistična taksa znaša 10 EUR na osebo.
Vse sobe so klimatizirane in imajo balkon. Ob paviljonu se nahaja
zunanji bazen s sladko vodo. Letovišče se nahaja v bližini plaže. Deset minut hoje je oddaljena peščena plaža Zlatni rat, ki je svojevrsten fenomen, saj menja obliko glede na smer vetra.
Storitev vključuje:
• avtobusni prevoz Litija–Bol–Litija
• 7 x ALL INCLUSIVE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, popoldansko kavo, domače brezalkoholne in alkoholne pijače v
all inclusive baru od 10.00 do 24.00 in v restavraciji ob obrokih, predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, športne aktivnosti, coris zavarovanje in odpovedni riziko. Ta
velja za primer smrti, nesreče ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, hujše nesreče ali smrti ožjih svojcev,
kar zavarovancu onemogoča potovanje. Oseba o tem prinese
potrdilo zdravnika specialista ali dokazilo pristojne institucije. Prijave zbiramo v društveni pisarni. Ob prijavi sporočite, s
kom boste bivali v sobi. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša
130,00 EUR. Akontacijo v višini 100 EUR na osebo zbiramo v
društveni pisarni. V primeru, da letovanje ne bo izvedljivo, vam
bomo vrnili celotno kupnino. Vsi invalidi s sabo vzemite člansko
izkaznico.
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Društvo
upokojencev
Šmartno pri Litiji
Avtorica članka: Ančka Ulčar
Končno smo dočakali sprostitev ukrepov
NIJZ za korono, za normalno delovanje društva upokojencev in izvajanje naših dogovorjenih aktivnosti.

Rekreacijske pohode smo kljub temu izvajali tudi v času omejitev. Udeležba ni množična, izvaja se itak v naravi. Društvo ponovno vabi vse člane, ki radi hodijo, da se nam
pridružijo. Zdaj, ko je daljši dan, bomo na
pohode hodili ob osmi uri zjutraj.
Koordinatorka projekta »Starejši za starejše«
Nada Pintar je po dolgem premoru sklicala sestanek prostovoljk in prostovoljcev,
25. 2. 2022. Predstavila je poročilo za leto
2021, planirane naloge za leto 2022 in prilagajanje novim pogojem dela ter poročilo
zasavske koordinatorke Jerice Laznik. Prostovoljke in prostovoljci so poročali o delu
in težavah na terenu, predvsem pri prvem
obisku novih članov, da pristanejo na popis oziroma na anketiranje. Beseda je tekla
tudi o eOskrbi, ki jo že uporablja kar nekaj
članov in so z njo zelo zadovoljni. Predstavitev eOskrbe je bila tudi prejšnji teden s
strani promotorke Telekoma posneta pri
naši članici v Zgornji Jablanici in objavljena
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na Dnevniku RTV. Ta oskrba je subvencionirana s strani naše občine. Izpostavljen je
bil tudi problem, da se število prostovoljk
in prostovoljcev zmanjšuje. Nekateri so aktivni od začetka, to je 10 let, so ostareli in
bodo tudi sami rabili kakšen tak obisk.
V mesecu marcu smo obiskali dve članici, ki
sta v letošnjem letu dopolnili 90 let. To sta
Pepca Zore, ki živi v bloku na Ustju, in pa Jožefa Černe iz Gozd Reka 1, Šmartno pri Litiji.
Obe sta še v dobri kondiciji. Vsaki posebej
smo s skromnim darilcem in rožico zaželeli
predvsem zdravja in dobrega počutja ter
da se ob naslednjem jubileju 100 let – vidimo spet.

tno pri Litiji pa Danijela Kraševec. Predsednik Društva upokojencev Šmartno pri Litiji Boris Žužek je pozdravil goste in prisotne
člane društva. Predsednik delovnega predsestva Friderik Dacar je vodil občni zbor po
protokolu – predlaganem dnevnem redu.
Občnega zbora se je z gosti udeležilo 80
oseb. Po predstavljenih vseh poročilih je
bilo predlagano, da je zaradi vse večje finančne krize nujno treba povišati članarino
društva za naslednje leto. Sklep je bil, da je
članarina za leto 2023 12 €.
Predsedniku Borisu Žužku je bilo za njegovo vodenje Društva upokojencev Šmartno
pri Litiji preko 20 let izročeno PRIZNANJE
ZDUSA, ki mu ga je s šopkom izročil in
čestital g. Milan Zmrzlak. Čestitki se je pridružil tudi župan Rajko Meserko in tudi vsi
ostali navzoči.

90 let Jožefe Černe (foto: Nada Pintar)

Dne 24. 3. 2022 je bil izveden redni zbor
članov, ki je bil v gostišču Krznar. Našemu
vabilu se je odzval tudi župan občine Rajko
Meserko in pa kot zastopnik predsednika
Zasavske zveze društev upokojencev g.
Milan Zmrzlak. Društvo diabetikov Litija in
Šmartno pri Litiji je zastopala ga. Rudolfa
Pogačar, Društvo invalidov Litija in Šmar-

Društvo diabetikov
Litija in Šmartno
Avtorica članka: Mihaela Amršek, predsednica Društva diabetikov Litija in
Šmartno pri Litiji

VRTNICE ZA 8. MAREC
Tudi letos nismo pozabili na naše članice, ki so stanovalke v Domu
Tisje in enoti Doma Tisje, Šmelc v Litiji. Ker se ne morejo udeleževati naših aktivnosti in se z nami družiti, smo jih obiskali, jim podarili
cvetje in voščilnico za 8. marec.

Vrtnice za varovanke Doma Tisje in ŠMELC-a

OBVESTILA ZA MESEC APRIL
Pohodi
21. 4. 2022: Po Dolenjskem. Odhod ob 7.00 z avtobusom, pohod

Podelitev priznanja Borisu Žužku (foto: Rajko
Meserko)

Za zaključek nam je gostišče pripravilo okusno malico, ob zvokih harmonike Pavleta
Kokalja pa smo zapeli in se ob kozarčku
poveselili.

vodi: Alojz Hauptman.
28. 4. 2022: Cankarjev vrh – Tivoli. Odhod ob 8.00 z vlakom, pohod
vodi: Jože Pavli.
Telovadba
Poteka ob sredah od 18.30–19.30 v Športni dvorani Litija, pod strokovnim vodstvom vaditeljice.
Plavanje in vadba
Poteka vsako sredo od 16.00–17.00 v bazenu Pungrt (v Osnovni
šoli Šmartno pri Litiji), pod strokovnim vodstvom vaditeljice.
Kopanje
Omogočamo vam nakup celodnevnih kopalnih kart (čas ni omejen) za kopanje v treh destinacijah: Zdravilišči Krka v Dolenjskih in
Šmarjeških Toplicah ter Talaso Strunjan.
Dohodnina
Naše društvo je uvrščeno med upravičence, ki mu lahko namenite
del dohodnine za donacije – do 1 %. S tem nam boste omogočili,
da bo naše delovanje programsko še bogatejše. Obrazec oziroma zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije lahko dobite v društveni pisarni ali na spletu (FURS). Lahko jih posredujete
tudi svojim družinskim članom in prijateljem. Vsem, ki ste to že storili, se najlepše zahvaljujemo.
Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih NIJZ.
V društvu zagotavljamo merilne aparate (brezplačno) in merilne lističe ter lancete. Lahko nas predhodno pokličete, da vam pripravimo vse, kar potrebujete. V društvu smo vedno prisotni ob uradnih
urah v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00, ostale dni v tednu pa
smo dosegljivi po mobilnem telefonu 031 777 154 in na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net.
Spoštovani člani in občani, voščimo vam
lepe velikonočne praznike!
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IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Prenova
enote
Grajske gospe
matičnega
Doma Tisje
Avtorica članka: Irena Špela Cvetežar,
direktorica Doma Tisje
Dom Tisje se je julija 2021 prijavil na Javni
razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev
institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo v okviru Operativnega
programa evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, prednostne osi REACT
EU – ESRR, ki ga je objavilo MDDSZEM.

623.932,93 EUR bo za naložbo zagotovila
Republika Slovenija, MDDSZEM, oz. Evropska unija – Sklad za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19.
Sofinanciranje pomeni 100 % celotnih
upravičenih stroškov projekta.
Najpomembnejši cilj in namen investicije je zagotoviti ustrezne, varne in prijazne
bivalne pogoje stanovalcem. Tri- in večposteljne podstandardne sobe se bodo z
vgradnjo kopalnic spremenile v standardne dvoposteljne sobe s kopalnico. Investicija vključuje sedem večposteljnih sob
brez WC-jev oz. kopalnic. Skupaj se bo investiralo v 14 postelj. V standardnih dvoposteljnih sobah s kopalnico bodo izpolnjeni
vsi pogoji za izvajanje kvalitetnih storitev
oskrbe in zdravstvene nege. Ustrezni bivalni prostori bodo omogočali učinkovitejšo
preprečevanje širjenja okužb nalezljivih
bolezni. Prenova ostalih prostorov (hodnik,
vhod, izhod, prostor za osebje …) pa bo
omogočala vzpostavitev čistih in nečistih
poti in hitro organizacijo dela po protokolu
rdeče in/ali sive cone v primeru novih valov
epidemije.
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Investicija se bo izvajala tudi v soglasju z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
Objekt je namreč kulturni spomenik občinskega pomena. V preteklih letih smo
v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji
obnovili streho objekta in vgradili nova
okna. Za izvedbo investicije smo pridobili dolgoročni kredit Eko sklada. Prostore v
pritličju, ki so namenjeni delovni terapiji,
fizioterapiji, multisenzorni sobi, knjižnici,
učilnici za praktični pouk in prostoru za
opravljanje storitev tržne dejavnosti – frizer in pediker, smo obnovili z lastnimi
sredstvi. Konec leta 2021 smo prav tako
z lastnimi sredstvi pričeli s sanacijo kapilarne vlage na zunanjih kamnitih stenah
objekta. S prenovo enote Grajske gospe,
ki se nahaja v prvem nadstropju objekta,
bo tako končana večletna celovita prenova grajskega objekta.

Na javnem razpisu smo kandidirali z investicijo v prenovo enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje. Projekt za izvedbo del
je pripravilo podjetje Pino, d. o. o. iz Litije,
investicijsko dokumentacijo pa podjetje Situar, d. o. o. Rob.
Sredi novembra 2021 smo prejeli sklep o izboru naše vloge in v decembru 2021 podpisali pogodbo o sofinanciranju navedene
investicije.
Nepovratna finančna sredstva v višini

Pomladni izlet
članov PD Zvon
Avtorica članka: Katarina Kragelj
Na jožefovo smo se odpravili na prijeten izlet, ki ga je tudi tokrat zelo
dobro pripravil naš pevec. Dan je bil vetroven in malo hladen, izza
oblakov so tu in tam pokukali sončni žarki. A dan je bil poln doživetij.

Zjutraj nas je avtobus najprej odpeljal do Šentjurja, kjer smo si
ogledali Ipavčevo hišo in prisluhnili razlagi o življenju te zanimive
družine. Zadaj za hišo smo občudovali starega, častitljivega lipovca,
v čigar senci stojijo kamnita miza, klopi in vodnjak, ki ga je izdelal
Jože Plečnik. Vrt poleti služi kot poletno gledališče.
Sprehodili smo se po prijetno urejenem trgu do cerkve in se po
kavici in klepetu odpravili naprej do železniškega muzeja in ogled
je presegel vsa naša pričakovanja. Gospod, ki je vložil štirideset let
dela v postavitev, nam je s ponosom in ljubeznijo, v železničarski
uniformi, povedal veliko o zgodovini železnice v teh krajih in o svojem delu, saj je bil celo svoje življenje zaposlen pri železnici in postavitev muzeja je njegovo poslanstvo. Našima dvema Jožetoma
je za god dal darilo, kar je bilo zelo pozorno od njega. Ob odhodu
našega avtobusa je gospod zamenjal kapo za rdečo in nas z dvignjenim loparjem odpravil.
Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah je bil presenečenje. To je stalna
razstava 43 originalnih več kot 260 let starih skulptur iz kalvarijskih
kapel. Sprehod do cerkve sv. Roka je bil pomladni, saj so bili trav20

niki na obeh straneh polni zvončkov in žafranov. Kalvarija, ki nas je
pripeljala do cerkve sv. Roka, je nastala med letoma 1743 in 1753.
Njen avtor, župnik Matej Vrečer, je najprej postavil šest velikih kapel, kasneje so dogradili še osem manjših kapel, ki so opremljene s
kiparskimi skupinami in z naslikanimi prizori naturalistično predstavljajo prizore Jezusovega trpljenja.
Cerkev, ki je bila zgrajena s kipom sv. Roka, ki je zavetnik proti kužnim boleznim, v zahvalo po preživeli kugi, je znamenita romarska.
Izlet smo zaključili z dobrim kosilom, druženjem, ves dan pa nas je
spremljala pesem, tudi na poti domov smo prepevali. Upamo, da
nam bodo časi naklonjeni in bomo uresničili naše načrte za pomlad in poletje.
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Tamburaši na
Prvem
Avtorica članka: Nataša Zavšek
Tamburaški orkester Šmartno se je v zadnjih
dveh mesecih intenzivno pripravljal na pomemben projekt Radia Prvi RTV Slovenije, ki
ga je bilo možno spremljati v živo v domačem kulturnem domu ali na Radiu Prvi.

Namen projekta Pomladni obiski in koncerti iz naših krajev je poglobiti poznavanje
lokalne dediščine in kulture, ki ima v Šmartnem pri Litiji dolgo in bogato zgodovino.
Pogovori z domačini in županom g. Rajkom Meserkom so približali poslušalcem
vsakodnevni utrip svojega okolja. Neposredni prenos se je začel ob 13. uri in trajal do 18. ure zvečer. Kulturno je program
obogatil Tamburaški orkester Šmartno, ki
spada med najstarejše tovrstne zasedbe v
Sloveniji in se prav v letošnjem letu ponaša s 130-letno tamburaško tradicijo. Člani
orkestra so k projektu pristopili resno, saj
se zavedajo, da pomembno prispeva k
njihovim izkušnjam, predvsem pa prepo-

znavnosti društva in tamburaške tradicije
v Šmartnem pri Litiji. S tem namenom so
organizirali intenzivni vikend od 18. do 21.
februarja v župnišču v Radovljici, kjer jih je
prijazno sprejel župnik g. Andrej Župan. Na
petkov večer so se pričele vaje in uspešno
zaključile v nedeljo popoldan, skupno kar
17 ur aktivnih vaj. V nedeljo, 6. marca, ob
13. uri je šlo zares. Pričela se je tonska vaja,
sledili so intervjuji z aktivnimi in nekdanjimi člani orkestra ter pogovor z umetniškim
vodjo Štefanom Vidicem. Nekaj minut pred
četrto se je dvorana Kulturnega doma
Šmartno pri Litiji prijetno napolnila z zvestimi poslušalci in gledalci, ob 16. uri se je
začel neposredni prenos na radiu.

Veterani se
radi družijo

Po lovu je bilo izvedeno tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško. Orožje in strelivo je pripravila Lovska družina Šmartno pri
Litiji.
Rezultati streljanja:
1. mesto (zlata medalja):
Lovro Namestnik
2. mesto (srebrna medalja):
Janez Nograšek
3. mesto (bronasta medalja):
Franci Koncilja
Po objavi rezultatov tekmovanja in podelitvi priznanj je bilo pri koči Lovske družine
Litija tudi družabno srečanje. Druženja seje
udeležilo 21 veteranov – lovcev, skupaj pa
43 lovcev in tekmovalcev.
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Litija - Šmartno se zahvaljuje za
pomoč in sodelovanje Lovski družini Litija
in Lovski družini Šmartno pri Litiji ter Marjanu Koprivnikarju in Jožetu Erjavcu.
Lep pozdrav in nasvidenje prihodnje leto.

Avtor članka: Karlo Lemut
V soboto, 15. 1. 2022, je Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Litija - Šmartno organiziralo vsakoletno srečanje veteranov – lovcev.

Člani naše veteranske organizacije, ki so
včlanjeni v različne lovske družine, se z
veseljem udeležujejo tega druženja in ob
tem obujajo spomine na dogodke iz osamosvojitvene vojne za samostojno državo
Republiko Slovenijo.
V okviru tega druženja je bil izveden lov na
divjega prašiča, ki ga je organizirala Lovska
družina Litija.

Raznovrsten program od znanih popevk,
priredb ljudskih in klasičnih skladb do originalnih tamburaških napevov je bil nagrajen z močnim aplavzom in pospremljen z
lepimi čestitkami navzočih.
Tako obiskovalci koncerta kot snemalna
ekipa RTV Slovenija in seveda tamburaši
so se s prijetnimi vtisi koncerta in predstavitvami Šmartnega poslovili z lepimi spomini.
V upanju, da je zopet prišel čas kulturno
bogatih dogodkov brez omejitev in pogojev, se tamburaši veselimo prihajajočih projektov v letošnjem letu visokega jubileja in
upamo, da se nam uresniči še dolgoletna
želja po lastnih prostorih.
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Sopotniki ob
mednarodnem
dnevu žensk
Avtor članka: Zavod Sopotniki
Z vsakim klicem starejšega in vsakim novim kilometrom, zapisanim v števcih naših
vozil, se v Zavodu Sopotniki s hvaležnostjo
zavemo, kako daleč smo prišli. Ob ustanovitvi leta 2014 si nismo predstavljali, da se
bo spontana potreba po pomoči starejšim in
krepitvi njihove mobilnosti prelevila v tako
močno življenjsko poslanstvo. Poleg truda,
da brezplačni prevozi, ki jih sedaj tedensko
v 13 enotah po Sloveniji omogočimo preko
170, za več kot 3700 uporabnikov tečejo
čim bolj neovirano, smo tudi ponosni, da s
skrbnimi odnosi in predanostjo prostovoljcev uspevamo uresničevati naše osnovno
poslanstvo, da smo več kot prevoz, kar nam
potrjujejo odzivi s terena in naraščajoče število starejših občanov, ki nam zaupajo.

Prostovoljci so tisti, ki črpajo vso energijo v
srce Sopotnikov in s požrtvovalnostjo, toplimi besedami, pozitivno popestrijo dan marsikateremu osamljenemu starejšemu občanu in krepijo samozavest ter zaupanje tistim,
ki imajo le redko priložnost zapustiti svoje
domove na sicer idiličnih, a zelo odročnih
lokacijah. Za dobra dela naših prostovoljcev

Taekwondo klub
Šmartno - Litija
Avtor članka: TKD klub Šmartno - Litija

OTROŠKA LIGA – 1. KOLO
Tekmovalno sezono 2022 smo v Sloveniji
začeli s prvim turnirjem Otroške lige, ki so
ga izpeljali v Mariboru – Red Power Kids
League. Naši mladi borci so tekmovali v
različnih starostnih skupinah. Po dolgem
tekmovalnem premoru nismo vedeli, kaj
lahko pričakujemo od naših borcev, saj jih
je nekaj prvič stopilo v ring.
Naši najmlajši člani do 12 let so se pomerili v kategoriji kick. Namen slednjega je v
časovnem obdobju 60 sekund zadeti več
nožnih udarcev od nasprotnika. To so naši
potrdili s spretnostnimi nožnimi udarci, saj
jih je kar nekaj po tekmi domov odšlo z medaljami. Tekmovanje v borbah je bilo namenjeno za mlajše starostne skupine, zato
so borbe potekale brez udarcev v glavo.
Namen otroške lige je, da se borci spoznajo
s potekom borb in pravili na tekmovanjih
ter da si utrdijo psihično pripravljenost, ki
jim bo prišla prav na naslednjih tekmah.
Tekmovalce sta na tekmovanju spremlja22
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zagotovo ne najdemo zadostnega števila
besed hvaležnosti.
Prazniki, obeležja so za Zavod Sopotniki vsako leto priložnost, da našim starejšim naklonimo še malo več pozornosti, izmenjamo
lepe misli in se spominjamo lepih trenutkov.
8. marec, s katerim obeležujemo mednarodni dan žensk, nam ogromno pomeni, saj
se na naših poteh srečujemo z mnogimi
zgodbami žensk, katerih življenjske situacije
in spontane besede modrosti še dolgo odzvanjajo v naših mislih. Trdimo, da je ženska
v vseh življenjskih obdobjih vredna vsega
spoštovanja in mora imeti vse možnosti v
družbi, da dostojno živi to, kar svobodno in
samostojno izbere. Vemo, da si je vse pravice, ki jih uživa danes, morala v preteklosti
trdo priboriti. Našim gospem smo želeli izkazati spoštovanje in spodbuditi iskre sreče
v srcu, ki je kdaj že malo utrujeno od vseh
preizkušenj življenja. Pripravili smo tisto, kar
opažamo, da jim prinese največ veselja –
pogovor o življenju, kot je nekoč bilo. Dodali
smo še pisma, ki smo jih napisali v kolektivu,
jih obdarili z rožami ter sladkim presenečenjem.
Z vami delimo spomine na 8. marec, ki nam
jih je zaupala gospa Marija, ki se z nami vozi
prav v Litiji. Orisujejo trenutke, ko je življenje
teklo v drugačnem ritmu kot danes. Gospa
se je spominjala, da v preteklosti tega praznika niso praznovali, saj pri njih ni bilo denarja za kakšnokoli darilo, njena družina je
bila skromna. Za ta praznik so ji izrekli le lepe
besede. Zelo si je želela, da bi kdaj odšla na
ples, ki so ga organizirali v Litiji, vendar niso
imeli prevoza. V tem času jo obiščeta sinova

in ji izrečeta lepe besede ter podarita rožo,
nam je še zaupala.
Skoraj tri leta je minilo, odkar smo skupaj z
župani obeh občin podpisali pismo o nameri, v začetku leta 2019 pa že popeljali prvega starejšega po opravkih. Veseli nas, da sta
Občini Litija in Šmartno pri Litiji prepoznali
skladnost potreb po mobilnosti starejših
občanov s poslanstvom Zavoda Sopotniki,
tako smo s skupnimi močmi odprli takrat 10.
enoto. Tudi naraščajoče število uporabnikov,
ki jih je sedaj 289, nam potrjuje, da se je storitev dobro prijela in da nam starejši zaupajo. Tako se še z večjim veseljem peljemo do
naših starejših občanov in imamo možnost
večkrat prisluhniti življenjskim zgodbam, kot
je od gospe Marije, kar nam vsem v zavodu
daje krila, ki se zlahka ne utrudijo.
Iskreno se zahvaljujemo tudi družbi Hofer
Slovenija za sladke paketke s kavo, ki bodo
našim gospem polepšali še kakšen dan več.
Stisk rok, rdeč nagelj, pogled v oči so bili tokrat dovolj, da smo vsaj za trenutek pomislili,
da je na svetu vse v najlepšem redu. Sopotniške zgodbe, ki jih delimo z vami, pa naj
vsaj poskušajo orisati, kako je biti prostovoljec, predvsem pa, da je lepo in častno biti
Človek Človeku Sopotnik.

la trenerja Franci Šircelj in Maruša Višnikar
Bučar.
Kick: Jaš, Kenan, Filip, Nika, Taja in Blaž so
prejeli medalje.
Borbe: 1. mesto so osvojili Jaš, Nika in Aco,
2. mesto sta osvojila Ema in Blaž.
Čestitke vsem tekmovalcem in srečno v naslednjem krogu.

katere predavajo priznani strokovnjaki iz
Slovenije in Srbije. Letos je bil poudarek na
delu z otroki. Tudi letos sta se usposabljanja udeležila klubska trenerja Franci Šircelj
in Maruša Višnikar Bučar. Osveženo in novo
pridobljeno znanje uporabljata pri organizaciji, pripravi in izvedbi treningov ter za
priprave tekmovalcev na tekmovanjih.

LICENČNI SEMINAR PORTOROŽ
Od petka, 4. 2. 2022, do nedelje, 6. 2. 2022,
je v Portorožu potekal Licenčni taekwondo seminar, ki ga že tretje leto zapored
organizira Taekwondo zveza Slovenije.
Predavanja zajemajo širok spekter tem s
področja treniranja, poškodb in prehrane,

FENIKS BUDO SPORT KUP
Z ekipo izkušenih tekmovalcev smo v soboto, 19. 2. 2022, odšli na odprto prvenstvo
FENIKS BUDO SPORT KUP 2022 na Hrvaško.
Na tekmovanju je v različnih kategorijah
sodelovalo preko 500 borcev iz Slovenije,
Češke, Bosne ter seveda Hrvaške. Naše borce sta spremljala trenerja Franci Šircelj in
Polona Saje.
Glede na to, da se z našimi tekmovalci že
lep čas nismo udeležili tekem v tujini in v
tako visokem rangu, so se ti borili dobro,
saj se ni vedelo, kaj lahko pričakujemo po
daljši odsotnosti od tekmovanj. Videli smo,
na čem je potrebno delati, da se bomo ponovno priključili konkurenci, ki tako kot mi
med korono ni počivala.
Medalji za 3. mesto sta osvojila borca Aco
in Edina; tekmovalci Nika, Tena in Daniel pa
so bili kljub izgubljenim borbam odlični ter
blizu zmage.
Čestitke našim borcem.
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Zgodovinska točka
proti neporaženi ekipi
Trebnjega
Avtorja članka: Aleš Hauptman in Ernest Mrzel
Uvodna tekmovalna meseca leta 2022, februar in marec, sta članski
ekipi RD HERZ ŠMARTNO prinesla remi proti zasedbi MRK Ljubljana
in zgodovinski gol Roka Ribariča in posledičen remi proti neporaženi
ekipi Trima iz Trebnjega. Novi točki v temu obdobju sta zasedbi varovancev Aleša Šmejca vlili novega upanja v borbi za obstanek med
elito Lige NLB. Najboljši posameznik tekme proti RK Trimo Trebnje
– Maks Sadar – pa je bil s pomočjo celotne lokalne skupnosti izglasovan za igralca 18. kroga. Čestitke Maks in hvala vsem za vaš glas.
Mlajše selekcije so se v marcu vrnile v tekmovalni pogon. Zasedba
»Starejših dečkov A« (SDA) se je prebila v končnico tekmovanja za
prvaka lige.

Poročilo februarskih in marčevskih tekem članske ekipe RD Herz
Šmartno:
12. 2. 2022, 14. krog RD Herz Šmartno : RK Riko Ribnica 27 : 35
18. 2. 2022, 15. krog RK Celje pivovarna Laško : RD Herz Šmartno
36 : 18
26. 2. 2022, 16. krog RD Herz Šmartno : MRK Ljubljana 27 : 27
5. 3. 2022, 17. krog RK Slovenj Gradec 2011 : RD Herz Šmartno
36 : 26 (1)
11. 3. 2022, 18. krog RD Herz Šmartno : RK Trimo Trebnje 28 : 28 (2)
18. 3. 2022, 13. krog RD Herz Šmartno : RD LL Grosist Slovan (tekma
je bila prestavljena)
25. 3. 2022, 19. krog RK Gorenje Velenje : RD Herz Šmartno 35 : 23 (3)
(1) Rokometaši iz Slovenj Gradca niso imeli večjih težav v lovu na
novi točki. Potek tekme je napovedal že začetek. Gostitelji so hitro
vodili za štiri ali pet golov, prednost pa se je do polčasa počasi že
približevala dvomestnemu številu. Tega je zasedba Slovenj Gradca
2011 v drugem polčasu tudi dosegla (24 : 14), nato pa ostala na
isti ravni in ni popuščala. Največ, kar je dovolila tekmecu, je bilo
zmanjšanje zaostanka na osem golov (28 : 20), bližje pa gostje niso
mogli in tako je bil obračun odločen že precej pred koncem. Uroš
Štumpfl se je v domači zasedbi izkazal z desetimi goli, medtem ko
je bil pri poražencih najučinkovitejši Janez Grum s sedmimi.
(2) Rokometaši Trima Trebnjega so po pokalnem uspehu v Ribnici
doživeli hladen tuš proti Herz Šmartnemu. Gostje so sicer hitro povedli za tri gole (5 : 2) in imeli enako prednost tudi v 19. minuti (11 :
8), nato pa so povsem popustili, kar so domači izkoristili za popoln
preobrat in odšli na odmor z dvema goloma naskoka (15 : 13). Gostitelji so nadaljevali v enakem ritmu, varovanci Uroša Zormana pa
so šele pri zaostanku 14 : 20 spoznali, da je »vrag odnesel šalo« in
da se bo za novi točki treba še kako potruditi. Minuta odmora je
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prinesla spremembo in izid se je hitro znižal na 21 : 20. Po novem
zaostanku za tri so favorizirani Trebanjci vendarle izenačili na 23 :
23. Šele v 56. minuti so gostje nato spet povedli (25 : 26). Onchev je
povečal na +2 (27 : 25) in napovedal, da gostitelji vendarle ne bodo
prišli do druge zmage. A želje gostujoče ekipe se niso povsem izšle.
Napeto je bilo še v končnici. Rok Ribarič je s sedmih metrov zadel
za 26 : 27, nato je prednost Trebanjcev spet povišal Lazarevski, gostiteljem pa je upanje vrnil Maks Sadar (ki je bil kasneje izbran
tudi kot igralec 18. kroga Lige NLB – čestitke!).
V izdihljajih tekme pa se je po izteku igralnega časa na črto devetih
metrov za izenačenje na 28 : 28 postavil Rok Ribarič. Najprej je z varanjem telesa prisilil kompletni blok šestih Trebanjcev v skok, nato
pa silovito žogo poslal spodaj med nogami nasprotnika in poskrbel za neverjetno, a zasluženo izenačenje. Cela Dvorana Pungrt je
skočila in zakričala v ekstazi navdušenja. Gol pa bo šel v zgodovino
Rokometnega društva Herz Šmartno kot tisti, ki je prinesel delitev
točk proti ekipi, ki je bila v sezoni 2021/22 v prvenstvu neporažena
in poleg zasedbe Celja najresnejši kandidat za naslov prvaka.
Pri izbrancih Aleša Šmejca je s šestimi goli izstopal Andraž Justin.
Pri gostih je bil z desetimi zadetki najučinkovitejši Gal Cirar.
(3) Velenjski rokometaši so na generalki za torkovo prvo tekmo
osmine finala evropske lige proti francoskemu Nimesu v Rdeči
dvorani po pričakovanjih na kolena položili tekmece iz Šmartnega
pri Litiji. Izbranci Zorana Jovičiča niso igrali na vso moč. To se je
videlo po rezultatu ob polčasu, ko so imeli gostitelji le dva gola
prednosti (14 : 12). Odpor tekmecev so Velenjčani postopoma lomili, dokončno pa so ga zlomili v zadnjih dvajsetih minutah, ko so
goste zasenčili v vseh prvinah igre. V 51. minuti so povedli z 29 :
20 in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Šaleški dolini. Po zmagi
so zadržali tretje mesto na lestvici Lige NLB, osmoljenci tokratne
tekme pa ostajajo na zadnjem mestu. V domači ekipi sta bila najučinkovitejša Pajt z desetimi in Verdinek s sedmimi goli, v gostujoči
pa je Jaka Avsec dosegel pet zadetkov.
S kom se bodo varovanci trenerja Aleša Šmejca pomerili v aprilu?
V aprilu se nam obetajo kar 4 domače tekme: 2. 4. RK Dobova, 13.
4. RD LL Grosist Slovan, 23. 4. RK Maribor Branik in 29. 4. RD Urbanscape Loka. Edino gostovanje za RD Herz Šmartno bo 9. 4., ko naši
fantje odhajajo na zelo pomembno tekmo v boju za obstanek k
zasedbi RK Sviš iz Ivančne Gorice.
Vljudno vabljeni v Dvorano Pungrt na vse domače tekme. April
bo ključni mesec za obstanek med elito Lige NLB, zato bomo zares
veseli bučnega navijanja za naše člane v Dvorani Pungrt.
Po zimskih počitnicah so pri mlajših selekcijah tekme v polnem
zamahu. Najboljša selekcija RD Herz Šmartno je trenutno ekipa starejših dečkov A, ki se je prebila v četrtfinale boja za prvaka lige, v
katerem je odigrala tri tekme. Na prvi tekmi je proti MRK Ljubljana
dosegla zanesljivo zmago za 16 zadetkov, nato pa teden kasneje izgubila proti RK Celje Pivovarna Laško. Na tretji tekmi je ekipa
dosegla pomembno zmago v Slovenj Gradcu s 30 : 34. S takimi
predstavami so fantje na dobri poti, da se prebijejo med osem najboljših ekip v Sloveniji. Kadetska ekipa je že v sklepni fazi prvenstva razvrstitve od 19. do 24. mesta. Z dvema visokima zmagama
trenutno zaseda 20. mesto. Do konca prvenstva bodo odigrali še
7 tekem. Tudi ostale selekcije – mlajši dečki A, B in C in ekipe mini
rokometa – uspešno nastopajo na različnih turnirjih po Sloveniji.
Poleg ligaškega tekmovanja pa se bosta dve ekipi RD Herz Šmartno (2006/2007 in 2008/2009) v mesecu aprilu udeležili močnega
mednarodnega turnirja v Rovinju, ki se imenuje »Youth Movement
Power (YMP2022)«. Srečno fantje!
NI PREPOZNO DA POSTANEŠ ROKOMETAŠ!!! Vse fante od 5. do 9.
razreda OŠ, ki jih zanima rokomet – VABIMO, da se vpišejo v ŠMARSKO ROKOMETNO ŠOLO.
Info: 040 629 384 ali info@rdsmartno.si
Vse novosti glede nove sezone in spremljanja tekem bomo objavljali na naši Facebook in Instagram strani »RD HERZ ŠMARTNO«, na
katerih si lahko ogledate vse zadnje novice.
Bralce vabimo k nakupu MAJICE RD Herz Šmartno v vaši velikosti
»Borimo se za Šmartno!«. Svojo si lahko priskrbite na naslednji tekmi pri blagajni Dvorane Pungrt.
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Vrtec – uspeh
protišmarskih sil
Avtor članka: Jože Poglajen
Več let opažam, da v Šmartnem delujejo ljudje, ki nasprotujejo razvoju in blaginji kraja. Že ko se je gradil prizidek k osnovni šoli v
Šmartnem, smo bili priče temu. Takrat sem bil v šmarski šoli vodilni predstavnik sveta staršev, zato vem, kaj se je dogajalo. Takratne
odločevalce je zmotil načrt prizidka, ki je vseboval bazen, tega pa
v takratni občini ni imela še nobena šola. Takrat smo vztrajali in po
dolgem času dosegli, kar smo načrtovali. V primeru, da bi popustili,
bi verjetno bila šmarska šola še danes brez bazena. »Fovšija« bi rekli
po domače. Predniki so za takšne primere ustvarili rek, ki pravi: »Če
ima sosed kravo, jaz pa ne, naj mu crkne, da ne bo boljši kot jaz, pa
čeprav je kdaj dal kakšen liter mleka.«

Drugi večji poseg v prostor v Šmartnem je bila izgradnja obvoznice. Že takrat sem v pripombe napisal, da to, kar se načrtuje, ni obvoznica, pač pa ena ulica več v Šmartnem. Na žalost se je zgradilo,
kar se je načrtovalo. Takoj moram napisati, da je izgrajena ulica (obvoznica) mnogo bolje kot nič. Obvoznica bi morala potekati povsem izven naselja, da na njej ni potrebno omejiti hitrosti. V primeru
izgradnje kolesarske steze ali (in) pločnika bi ta moral biti fizično
ločen od ceste. Danes imamo cesto, ki ni ne ulica, manjka pločnik,
ne prava obvoznica.
Sedaj se že nekaj časa načrtuje vrtec. Po informacijah, ki jih imam,
so na občini sklenili, da se bo vrtec gradil poleg osnovne šole, kar je
najbolj racionalno in logično. Začeli so pripravljati dokumentacijo,
napravili so načrt, za zemljo, ki je last Katoliške cerkve, se pa niso
zanimali. Vsak, kdor je gradil hišo, ve, da je potrebno najprej dobiti
zemljišče, šele nato so prišli načrti in vse ostalo. Ne morem verjeti,
da so se hoteli prijaviti na razpis in ugotovili, da načrtujejo na tuji
zemlji, kakorkoli drugače te scene ne razumem. Od župnika so takrat zahtevali, da v enem dnevu sklene pogodbo. Sklenitev takšne
pogodbe ne moremo pričakovati niti od fizične osebe, kaj šele od
institucije, kot je Katoliška cerkev. Kljub nejevolji so se zgodila pogajanja o ceni, ki bi bila nižja od ocenjene. Občina je zapustila pogajanja, tik preden bi se dogovorili o ceni, in začela s projektom na
lokaciji vrtca pri kulturnem domu.
Na misel mi pridejo Albanci, ki so nekoč in verjetno še danes, kupovali ali najemali lokale v Ljubljani. Tam, kjer je bila dobra lokacija, so
plačali, kolikor je bilo treba, samo da so dobili, ker so vedeli, da se jim
bo strošek prej povrnil. Tudi lokacija vrtca pri šoli je veliko boljša kot
pri kulturnem domu. Stroški pri kulturnem domu bodo prav gotovo
večji, tudi za starše se bo poznalo, če bodo morali na dve lokaciji,
če bodo imeli otroka v vrtcu in šoli. Pri gradnji bi bilo potrebno vse
to upoštevati. Ker ne verjamem, da teh stvari na občini ne poznajo,
ostaja samo ta razlaga, ki sem jo zapisal na začetku – uspeh protišmarskih sil. Njihov uspeh je, ker so zapravili denar za dva projekta,
ker zavlačujejo gradnjo, ker bo poslovanje vrtca dražje, ker bo manj
ugodno za starše in verjetno bi se še kaj našlo.
Nimam odgovora, kaj je potrebno storiti, da se te stvari ne bodo dogajale. Včasih smo se več družili in marsikaj obrnili na dobro, danes še
covid to preprečuje, druženja na omrežjih pa jaz ne poznam in dvomim, da tam tečejo taki pogovori. Ali pač, vesel bom, če se motim.
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Spoštovani občanke in
občani!		
Avtor članka: Simon Lokar, predsednik OOZ Litija

Kljub dvoletnemu vztrajanju pandemije, vojnih dogodkom v naši
dokaj neposredni bližini in nepredvidljivim razmeram na trgu smo v
Sloveniji, sploh pa na našem področju OOZ Litija, zanesljivo krmarili
skozi težke čase. Prav gotovo tudi zaradi izkušenj, ki jih imamo, saj
letos obeležujemo 50. obletnico delovanja.

OOZ Litija se je v teh časih osredotočila na podajanje vitalnih
in točnih informacij svojim članom, za katere menimo, da so
osnova transparentnega in zdravega delovanja podjetij in same
družbe.
Ponudili smo veliko brezplačnih izobraževanj in informacij,
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predvsem preko spleta, ko smo nazivali različne teme ter težave
in smo se osredotočali predvsem na uporabne rešitve za naše
člane.
V sodelovanju z Občinama Litija in Šmartno pri Litiji smo pripravili tudi podjetniška kotička v občinskih glasilih, v katerih se
lahko brezplačno predstavljajo in promovirajo lokalni obrtniki
ter podjetniki. Stroške objave člankov krijeta Občini Litija ter
Šmartno pri Litiji.
OZS je med drugim tudi dosegla nekaj pomembnih dogovorov za izboljšanje gospodarske klime v Sloveniji, izpostavil bi
skrajšanje bolniške odsotnosti v breme delodajalca s 30 na 20
delovnih dni.
Upam, da bomo skupaj z ostalimi območno obrtnimi zbornicami in s predlogi, ki jih podajamo na OZS, uspeli še na drugih področjih. Zavzemamo se za zmanjšanje birokracije, učinkovitejši
sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter za
izboljšanje delovanja zdravstvenega in davčnega sistema.
K članstvu OOZ Litija vabimo vse podjetnike, ki so zainteresirani
za sodelovanje pri izboljševanju gospodarstva na našem območju, prav tako pa vse, ki še potrebujete pomoč pri delovanju ali
zagonu podjetja.
Lep pozdrav.
Srce je omagalo,
dih je zastal,
a spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

ALOJZIJ ERJAVEC
3. 10. 1929–27. 1. 2022

Odšel si od nas, ostajaš v naših srcih.
Imeli smo ga radi in tudi on je imel rad nas.
To ostane.
Vsi njegovi

Od nas se je za vedno poslovila naša draga mama

ALOJZIJA ZUPANČIČ
z Vinjega Vrha 1, Primskovo
(9. 2. 1935–4. 2. 2022).

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano
cvetje in sveče. Najlepša hvala g. župniku Jožetu Hauptmanu za lepo opravljen pogrebni obred, ge. Marinki
Vidgaj za ganljive besede slovesa, pogrebnemu zavodu KSP Litija, pevcem skupine Lipa ter trobentaču.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku, postojite na njenem grobu in ohranjate spomin nanjo.
Draga mama, počivaj v miru. Za vedno bo ostal hvaležen spomin nate in tvojo skrb.
Žalujoči: sinovi Jože, Ciril in Metod ter hčerka Helena z družinami

»En oče je vreden več kot sto učiteljev.«
(George Herbert)

ZAHVALA

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustila naša draga mama, tašča, babica in prababica

FRANJO FRANČEK CIRKVENČIČ,

JOŽEFA HAUPTMAN,

2. 3.1941–10. 2. 2022, iz Šmartnega pri Litiji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečene besede sožalja, cvetje, sveče in za darovane svete maše.
Zahvaljujemo se stanovalcem in zaposlenim Doma Tisje
za druženje in skrb v letu, ki ga je ata preživel v Domu Tisje.
V mesecu februarju je minilo eno leto, odkar nas je zapustila tudi naša mama Zofka.
POGREŠAMO VAJU!
Vajini: sin Franci, hči Urša, vnukinji Maja in Nika ter zet Uroš
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Tvoja brezpogojna
dobrota in ljubezen
ostajata v nas kot
neizbrisan spomin
našega sobivanja.

roj. Resnik,
20. 2. 1926–18. 1. 2022.

Ob boleči izgubi naše drage mame Pepce se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, pomoč in darove za svete maše. Zahvaljujemo
se tudi dr. Ptičarju in patronažni sestri Tini ter Bolnišnici Trbovlje. Hvala pogrebni službi KSP, pevcem
in gospodu župniku Marku Mohorju Stegnarju za lepo izpeljan obred in vsem, ki ste jo imeli radi in jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Misel nate, naša mama, bo vedno grela naša srca.
Sin Jože z ženo Ani, hči Gabrijela – Eli, snaha Majda ter vnuki in pravnuki
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ZAHVALE

Odšla si tja,
kjer ni mučenja,
tolažimo se s tem,
da uživaš sladki sen.

ZAHVALA

MARIJA TOMAŽIČ
25. 8. 1929–20. 2. 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje,
podarjene sveče in cvetje.
Posebna zahvala pa tudi ZD Litija in Andreju Jerantu iz KSP Litija za lepo organizacijo pogreba.
Zahvaljujemo pa se tudi gospodu župniku Janezu Ferležu za opravljen obred.
Vsi njeni

ZAHVALA
ob slovesu naše drage mame, sestre, babice, prababice in tete

FRANČIŠKE STOPAR
(12. 5. 1944 –11. 3. 2022).

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za vse izrečeno sožalje, darovano
cvetje, daritve za svete maše in sveče, ki bodo gorele v njen spomin. Posebna hvala tudi dr. Nikolaju in
Martini Benedičič za lepo izrečene besede slovesa. Hvala Smiljanu Boltetu za vso pomoč pri organizaciji ter
gospodu župniku Janezu Ferležu za lepo opravljen obred.
Vsi njeni

Ljubezen nikoli ne mine.
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.
(Kor, 13)

»Radi bi doumeli skrivnost smrti, toda kako jo bomo našli,
če je ne iščemo v srcu življenja. Življenje in smrt sta eno,
tako kot sta eno reka in ocean.«
(K. Gibran, 1988)

ZAHVALA

ZAHVALA

V žalosti nas je zapustil ljubljeni mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

Poslovil se je dragi mož, ati in ata

LUDVIK PRAZNIK

MARTIN MOTOZ

s Primskovega 2a. 19. 6. 1938–24. 2. 2022

(1943–2022) s Planine 1, župnija Šmartno pri Litiji.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem, ki ste bili v teh
težkih trenutkih z nami. Hvala za besede tolažbe, hvala za darove in iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako
velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot v Velikem Gabru. Posebno zahvalo izrekamo osebju
ZD Litija, dr. Milojki Juteršek, dr. Renati Verboten Kopriva, pogrebni službi Perpar, cvetličarki Jani Žurga,
pevcem ter župnikoma g. Janezu Jeromnu in msgr. Jožetu Hauptmanu. Iskrena hvala LD Velika Loka,
upokojencem s Primskovega in odboru Rdečega križa Primskovo. Srčna hvala Marinki Vidgaj in Branetu
Prazniku za ganljive besede slovesa. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Žena Polonca in vsi njegovi
Ludvik, počivaj v miru.

Hvala vsem, ki ste ga negovali in mu lajšali bolečine, posebno v zadnjih mesecih njegovega trpljenja.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in vsem
znanim ter neznanim za izrečeno ustno in pisno sožalje, besede tolažbe in tudi
podarjene darove, cvetje in sveče ter darove za svete maše.
Hvala KSP Litija za organizacijo pogreba, g. župniku Marku Mohorju Stegnarju za lep
cerkveni obred in darovano sveto mašo, prijateljem pevcem Okteta Valvasor za
izbrano zapete pesmi in trobentaču za zaigrano pesem.
Vsem, ki se ga spominjate, obiskujete njegov grob in zanj molite, velik Boglonaj!.
Vsi njegovi

Zakaj je življenje kratko,
tega nihče ne ve,
zakaj je ljubiti sladko,
tudi tega ne.
Zakaj vse v hipu mine,
odide med spomine?
Zakaj vedno je tako?
Skrivnost ostala bo.

V SPOMIN
Minili sta dve in eno leto, odkar sta nas zapustila ata in mama

JOŽE ŽUST IN MARIJA ŽUST.

V SPOMIN

ANI PERME
iz Lupince

Zahvaljujemo se vsem, ki postojijo ob njunem grobu.
Zelo vaju pogrešamo.

Minila so štiri leta, odkar si odšla tja,
kjer ni bolečine, je samo mir.

Vsi njuni

Vsi tvoji
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DROBTINICE ŠMARSKE PRETEKLOSTI
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Agnes Okrogar,
bognovška
Pepelka
Avtor članka: Anton Čopar
V starih časih je večina kmetov tolkla revščino, ubadala se je s slabimi letinami, boleznimi pa tudi dajatvami in tlako kot povračilo
grajski gospodi, ki jim je formalno zemljo
dajala v najem. Hkrati pa je opazovala plemeniteže, ki so dostojno živeli v svojih utrjenih gradovih, imeli bogato pohištvo, drage preproge, imeli služinčad in so običajno
tudi zelo dobro jedli. In ljudje so sanjarili ter
si pripovedovali pravljice, kako so nekateri
preprosti posamezniki, po navadi tisti najbolj ubogi in zaničevani, s svojimi posebnimi lastnostmi, kot recimo z nenaravno
močjo ali zvitostjo, dekleta pa z neverjetno
lepoto, vstopili v zanje sanjski svet ter postali princi in kraljične. Kot je to na primer v pravljici o Pepelki. Zelo redko, pa vendarle se je
včasih to tudi v resnici zgodilo. Tako ima tudi
Kostrevnica svojo Pepelko.

Agnes Okrogar, kot je zapisana v krstni
knjigi, imenovali jo bomo kar bognovška
Nežka, se je rodila 7. januarja 1756 kot šesti otrok očetu Janezu Okrogarju, verjetno
grajskemu uslužbencu na Bogenšperku,
in materi Jeri Rozina iz Brajdove rodbine iz
Črnega Potoka, ki je bila v zgodovini prav
tako močno povezana z gradom. Živeli so
v zadnji hiši Male Kostrevnice, v koči na
Bognovcu, ravnem polju med Kostrevnicama, pod Strmco, neposredno pod gradom.
Verjetno je tudi ona služila v gradu, v katerem je takrat živela saško-kranjska uradniško-plemiška rodbina Höffern zu Saalfeld.
Bogenšperški gospodar Anton Alexander
je po požaru na gradu leta 1759 zapadel v
dolgove, zato so Höffernovi morali Bogenšperk leta 1774 prodati. Nežka je bila takrat
stara 18 let. Pred tem je umrl tudi stari grajski gospodar in gospoda, ali vsaj njen del,
se je preselila nad Pungrt v hišo Šmartno
50. Hiša je bila v bližini stavbe, ki še danes
stoji in je bila kasneje beneficijat ali kaplanija ter je nosila številko 51. V enem od virov
je po potomcih vidnih Valvasorjevih sodelavcev – Jerneju ali Gregorju Rambschisslu
– omenjena kot Rambschisslova hiša.
Ob grenki preselitvi z imenitnega gradu so
Höffernovi gotovo vzeli s seboj tudi nekaj
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služinčadi. Poleg Okrogarjevih je tu živela
še družina Nikolaja Rozine in Uršule Flisek,
ki je bila sestrična Nežinega očeta. Takrat
se je njihov dedič Heribert Dizmas von
Höffern zu Saalfeld poročil z Nežo Okrogar. Poroko lahko umestimo v leto 1775
ali 1776, ker pa je šmarska poročna knjiga
za tisti čas izgubljena, se ne ve, kdaj je bila
poroka in ali je sploh bila v Šmartnem. Tako
je bognovška Nežka postala gospa Agnes
Höffern zu Saalfeld. Poroka dediča plemiške rodbine z nevesto kmečkega rodu je
tudi za tisti čas zelo neobičajna, čeprav je
fevdalizem takrat že pokal po šivih, pa tudi
finančno stanje družine ni bilo rožnato. Zanimivo bi bilo vedeti, kaj na Nežki je očaralo
gospoda Herberta in kako je na to poroko
gledala njegova družina. Mogoče se je zaradi te poroke od njiju celo oddaljila, da sta
morala živeti v precej manj imenitni hiši
skupaj z ženinimi sorodniki. So se pa kasneje njuni potomci vendarle gibali med kranjsko smetano.
Po zapisih šmarske krstne knjige so v Šmartnem živeli vsaj še do leta 1790, ko se jima
je po sedmih sinovih rodila še hči. Kasneje so se očitno odselili. Agnes je umrla 29.
novembra 1796 v Ježci na Kranjskem, stara
komaj 40 let, njen soprog pa tri leta kasneje. Oče, ki je še živel na naslovu Šmartno 50,
je umrl nekaj mesecev prej, njena mati pa
je umrla leta 1800 na Ustju.
Zanimiva je tudi zgodba potomcev enega od njunih sinov. Adam Ernest Höffern
zu Saalfeld, njun četrti otrok, se je poročil

z Ivano Burger, hčerjo lastnika gradu Brdo
pri Lukovici. Imela sta devet otrok. Od njunih sinov je najbolj znan Leopold Adolf
vitez Höffern zu Saalfeld, rojen leta 1826,
kranjski jurist, deželni poslanec in kasneje
vladni svetnik. Čeprav po očetu Nemec, je
priznal slovenščino kot materni jezik, pisal
slovenske pesmi, bil odličen pevec in v letu
1848 sodeloval v slovenskem kulturnem in
političnem gibanju. Med drugim je v letih
1850/51 nekaj mesecev služboval na okrajnem sodišču v Šmartnem.
Leopold je umrl leta 1876, tako da ga je
mati preživela. Graščino na Brdu je zato podedovala njena najmlajša hči Berta Höffern,
ki je bila poročena z ljubljanskim pravnikom Josipom Kersnikom. Med njunimi tremi sinovi je seveda najbolj znan Janko Kersnik, notar in kasnejši dedič gradu, še bolj
pa znan kot pisateljski predstavnik realizma
in avtor Jare gospode in Kmetskih slik. Torej
je bognovška Nežka tudi prababica našega
znanega pisatelja.

Berta Höffern

Janko Kersnik

