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Jesen je tu
Letošnje leto ne skopari z dežjem, le-
tina gnije, pogled na še ne odpadlo
sadje pa je  grozljiv. Pravijo, da je tako
vreme v Angliji normalno, ne povedo
pa, kako tam uspeva pridelek.
Podnebne spremembe bodo vplivale
tudi na vzgojo kultur v kmetijstvu, saj
nekateri že razmišljajo o poseku vin-
ske trte, ker ima le-ta vrsto sovražni-
kov. Najprej se začne posamezna
toča, nato peronospora, oidij in če gre
vse to mimo tebe, pa  na koncu še pri-
delka ne moreš prodati. Zaradi da-
našnjega načina življenja se je poraba
vina krepko zmanjšala, saj so ga na-
domestili drugi  napitki. Koliko je kaj
bolj zdravo in kaj ni, pa večine ne za-
nima. Jesenskim pridelkom se bo letos
pridružil še pridelek lokalne politike
in želimo si, da bo zdravo obrodil in
da ne bo potrebno menjati kultur.

Milan Izlakar,
župan

Podatke zbira in ureja: ZKMŠ Litija, KULTURNI CENTER LITIJA, Trg na Stavbah 8a, Litija; E-mail: jzk.litija@siol.net; Tel.: 01/ 899 00 200

1. Valvasorjevi
mednarodni grafični dnevi 
V nizu koncertov, prireditev, grajskih ustvarjalnic in razstav gotovo vrhunec poletnega
kulturnega dogajanja na gradu Bogenšperk predstavljajo prvi Valvasorjevi mednarodni
grafični dnevi. 

Janez Vajkard Valvasor je 12. aprila
1678 na gradu Bogenšperk ustanovil
grafični zavod – bakroreznico in ti-
skarno za bakroreze. Bila je prva te
vrste na slovenskih tleh zato predsta-
vlja tudi začetek prvega velikega po-
glavja v grafični umetnosti na
Slovenskem. Valvasor je na gradu
enajst let na lastne stroške vodil de-
lavnico, vzdrževal mednarodno za-
sedbo umetnikov,  bakrorezcev in ti-
skarjev ter bil ob enem tudi glavni
risar in založnik. Po zaprtju delavnice
se ja na gradu Bogenšperk grafična
produkcija ustavila, dokler je nismo to
poletje po 325 letih znova obudili s
prvimi Valvasorjevimi grafičnimi
dnevi. 
Javni zavod Bogenšperk je skupaj s
Tehniškim muzejem Slovenije,
Galerijo Božidarja Jakca Kostanjevica
na Krki ter slikarjem in grafikom
Jankom Oračem želel znova opozori-
ti na pomembne začetke grafične
umetnosti pri nas ter po
Valvasorjevem zgledu vzpostaviti  ka-
kovostno grafično zbirko z medna-

rodno umetniško grafično produkcijo
na Bogenšperku. 
V klasičnih tehnikah globokega in vi-
sokega tiska so na Bogenšeprku
ustvarjali Nevenka Arbanas, profeso-
rica na zagrebški likovni akademiji,
prva dama hrvaške grafike, Hamo
Čavrk, profesor na riješki likovni aka-
demiji, Črtomir Frelih, profesor na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani,
Svetlana Jakimovska Rodić, Jožica
Medle in Janko Orač, ki delujejo kot
samostojni kulturni ustvarjalci. 
Nastala dela bodo do 30. novembra
2014 razstavljena v grajski galeriji in
si jih lahko ogledate v odpiralnem
času gradu. 
Valvasorjeve grafične dneve so omo-
gočili Javni zavod Bogenšperk,
Galerija Božidarja Jakca Kostanjevica
na Krki, Tehniški muzej Slovenije ter
Las Srce Slovenije ter Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje. Projekt
sofinancira EU.

Joži Vouk, JZ Bogenšperk

Družabni ponedeljek ponedeljek 22.9. 18.00 MC Litija

Zaposlitvena pisarna ponedeljek 22.9. 18.00 MC Litija

Otvoritev slikarske razstave Rajka Ferka: AfNorizmi PONEDELJEK 22.9. 19.00 Kulturni center Litija

Zaključna prireditev:  POLETAVCI TOREK 23.9. 18.00 Pred knjižnico Litija

(oz. v primeru dežja v galeriji Knjižnice Litija)

Koncert Zorana Predina ČETRTEK 25.9. Kulturni center Litija

Pričetek nove sezone otroških matinej: SOBOTA 27.9. 10.00 Kulturni center Litija

TRNULJČICA - Gledališče Kolenc

V Italiji ni pogoj za kandidaturo, da imaš v kraju stalno prebivališče. Vendar so
stiki z nekdanjim županom in njegovo ekipo in Milanom Izlakarjem ostali na
nivoju priateljstva in poskusom, da se pobratenje ohranja. V maju letošnjega leta
so bile v Telgatu ponovne volitve in zmagal je z 51 odstotki do tedanji podžu-
pan stranke Severna Liga Fabrizio Sala, ki je v predvolilnih govorih obljubljal
brezplačne knjige za otroke prvih treh razredov in s tem verjetno premagal
Fabio Massimo Turanija stranke mestna lista Telgata. 
V zadnjih dneh junija so prišli na obiska naša prijatelji iz Telgata, Luca Ferodi,
Giovanni Bonetti, Chiari Michele in Giovanni Faccinetti s katerimi smo izved-
li pobratenje pred osmimi leti. V prijetnem trodnevnem druženju smo se dogo-
varjali, kako naprej in ali obstajajo možnosti za gospodarsko sodelovanje. Naši
kraji in ljudje so jim pri srcu, prav tako Slovenija kamor radi prihajajo na izlete
in dopust. Dogovorili smo se za poskus ponovnega sodelovanja, ki je sicer na
videz zamrlo vendar ostaja želja po sedelovanju iz obeh strani. S svojim vplivom
in poznanstvi bodo poskusili navezati stik z novim županom, ki je nekoliko bolj
navezan na občino oziroma prebivalce Telgata, za ohranitev odnosov. 

Jože Sinigoj

Obisk iz Telgata 
Stik s pobratenim Italijanskim mestom Telgate in občino Šmartno pri Litiji je bilo po zaslugi
obeh županov, Milana Izlakarja in Luka Ferodija zgledno. Po izvolitvi novega župana Telgata
v letu 2009  Diega Binelle, ki pripada stranki Severna Liga so bili stiki med obema občinama
pretrgani zaradi usmerjenosti njegove stranke in verjetno zaradi tega, ker kot zaposlen na
županstvu ne izhaja iz tega kraja in ni občutil tistega kar meščanom pomeni rod Valvasor.

Skavtinje in skavti vemo
“kuga b’radi”
Prvi skavtski tabor čet Jugovzhodne Slovenije Kuga b´ r´d? je potekal od 21. do 27. julija
2014 v vasi Prečna v občini Straža. Sodelovalo je 11 čet iz Brežic, Črnomlja, Dobrepolja,
Grosuplja, Krškega, Litije, Novega mesta, Šentjerneja, Škofljice, Tržišča in Zagorja.

Tabora se je udeležilo več kot 300 udeleženk in udeležencev v starosti od enajst
do šestnajst let ter več kot 50 voditeljev prostovoljcev in skavtskega osebja.
Preko raznovrstnih dejavnosti smo se na taboru preizkušali v opravljanju razli-
čnih veščin, spoznavali nove svetove in premagovali raznovrstne izzive. Skozi
celoten teden so se na taboru odvijale aktivnosti od različnih velikih iger v kate-
rih so udeleženci spoznavali različne galaksije in nove svetove do potepa po
okoliških krajih, velike in blatne poti preživetja, več kot tridesetih delavnic,
skavtskega koncerta ...Tako udeleženci kot tudi voditelji smo dobili »novo
dozo« skavtskega duha, ki je bil tudi osrednji lik našega tabora. Z zastavljanjem
vprašanja »Kuga b´ r´d?« nas je skavtski duh spodbujal, da odkrijemo, kaj bi v ži-
vljenju radi, da si upamo odkrivati nove svetove in biti vedno pripravljeni na
nove izzive. Več o taboru si lahko preberete in ogledate na spletni strani
http://kuga-b-rd.skavt.net/ ali Facebook-u. Samo Škrabanja

Obvestilo volivcem  invalidom
Skladno z navodili Državne volilne komisije obveščamo volivce invalide,

da bodo  vsa volišča na območju Občine Šmartno pri Litiji
na lokalnih volitvah 5. 10. 2014, dostopna invalidom.

Občinska volilna Komisija Občine Šmartno pri Litiji

V vabilu, ki ste ga prejeli po pošti,
sem vam napisala, da vas v septembr-
skem izvodu časopisa Martinov glas,
še enkrat opomnim na naš izlet v
Rajhenburg.
Za vse tiste, ki se še niste prijavili in
imate namen, da se nam pridružite
prosim, da to storite čim hitreje, ker
se avtobus lepo polni. Rok za prijavo
na izlet je do 30.9.2014, oziroma do
zapolnitve mest na avtobusu. Cena
izleta je 30 EUR. 
Oktobra bo na gradu Rajhenburg
otvoritev razstave o izgonu
Slovencev. Izlet bo organiziran
25.10.2014, ob 7.uri zjutraj, izpred
Športne dvorane v Litiji (na avtobu-
sni postaji nasproti pošte). Naša prva
postaja bo grad Rajhenburg, kjer si
bomo pred ogledom razstave ogledali
film o takratnem pregonu Slovencev
v razna taborišča. Po končanem ogle-
du razstave nadaljujemo do izletniške
kmetije Vertovšek, kjer nas bodo z
veseljem pričakali s toplo malico.  Pot
nas nato popelje na ogled Bistrice ob
Sotli, katere lepota majhnega in ne-
poznanega kraja komaj čaka, da si jo
ogledamo. Po teh krajih nas bo s svo-
jimi besedami popeljal g. Jože
Dernovšek. Seveda pa s tem našega
izleta še ne bo konec. Odpeljali se
bomo do Bizeljskega in si privoščili
dobro, predvsem pa zasluženo popol-
dansko  kosilo, katerega bomo oboga-
tili z spontanim druženjem in pesmi-
jo. Nasvidenje do takrat.

Za prijave pokličite:
Marija Zajc 041/834-203
Marjeta(Pika) Zajc 070/332-332 

Predsednica DIS KO LITIJA
Marija Zajc

MEDVOJNI IZGNANCI

Vabilo na izlet v
Rajhenburg
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno
pri Litiji za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 111/13, 18/14) in Pravilnika o štipendiranju dijakov in
študentov smeri, ki jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje (Ur.l. RS, št. 76/06)

Javni razpis
za pridobitev štipendije

za šolsko leto 2014/2015 
za srednješolske programe

Predmet javnega razpisa
Štipendiranje izbranih dijakov na območju občine Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2014/2015.

Upravičenci
Štipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne šole, ki se izobražujejo v Sloveniji in so v
šolskem letu 2014/2015 vpisani najmanj v 2. letnik srednje ali poklicne šole ter so preteklo šolsko
leto zaključili z odličnim ali prav dobrim uspehom.

Višina sredstev za štipendije
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev štipendij v okviru razpisa znaša 5.000 EUR

Glede na razpoložljiva sredstva bo podeljeno okvirno 5 novih štipendij, predvidoma za
naslednja področja oz. poklice:
• Srednje poklicno izobraževanje za poklice zidar, strugar, ključavničar, orodjar, mizar 
• Srednje strokovno in tehniško izobraževanje za poklice gradbeni tehnik, mizarski tehnik,

strojni tehnik, 

Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vloge je 3.10.2014 do 12. ure, na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za štipendijo – ne odpiraj!«
na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Vsebina vloge
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
- izpolnjena Vloga za uveljavitev občinske štipendije 
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto
- dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja
- potrdilo o državljanstvu
- dokazilo o stalnem bivališču Občini Šmartno pri Litiji
- življenjepis
- kopijo dohodninske odločbe za leto 2014 staršev ali skrbnikov
- izjavo dijaka, da ne prejeme nobene druge štipendije
- priporočilo pristojnega združenja dejavnosti.

Dodatne informacije
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za štipendijo – ne odpiraj!«
na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Vloga za štipendijo je dostopna na spletni strani občine www.smartno-litija.si ali na Občini
Šmartno pri Litiji. Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12.uro, kontaktna oseba Karmen Sadar, tel. 8962-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Številka: 604-001/2014
Datum: 27.8.2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi  Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji
za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 111/13, 18/14) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje turistične dejavnosti

v občini Šmartno pri Litiji
v letu 2014

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji
oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- izdajanje promocijskega materiala,
- organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo  

načrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po

Zakonu o društvih,
• da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati,
da so turistično dejavnost za občino Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor
- ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
- vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
- realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo

in oziroma udeležbo,
- reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine

že daljše časovno obdobje,
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno
pri Litiji za leto 2014.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2014 za
programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 17.10.2014 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu
Občine do 17.10.2014 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje turi-
stične dejavnosti 2014«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov pred-
lagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
- oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljeni in
- nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka

za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi
predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne bodo storili,
bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov.
Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji
(soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom
pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 334-001/2014
Datum: 27.8.2014

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Javni razpis
za oddajo v najem neprofitnih  stanovanj za nedoločen čas

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj
(okvirno 2), sproščenih ali na novo pridobljenih.

Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni del te objave in vse druge
informacije ter obrazec prijave, dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.smartno-litija.si

in na spletni strani pooblaščenega podjetja KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.si.
Dodatne informacije in obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo tudi na Občini Šmartno pri

Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, tel. 01/89 62 770 ali na KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta
15, Litija, na  tel. 01/89 00 016, vsak delovni dan od objave tega razpisa, in sicer med 8. in 15. uro,

razen v sredo med 8. in 17. uro ter v petek med 8. in 13.uro.
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahtevanimi

prilogami do 10. oktobra 2014 na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
Na kuverti mora biti napis:

„Za stanovanjsko komisijo; Občina Šmartno - razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem “.

Šmartno pri Litiji, dne 26.8.2014
Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Ker Občina Šmartno pri Litiji zaradi obstoječe
zakonodajne ne more postati lastnik zemljišč,
pod katerimi se nahajajo vrtički pri Kulturnem
domu (lastnik je Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS), sem uporabnikom vrtičkov pri
Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji sporoča-
mo, da preklicujemo našo namero o sistemati-
čni preureditvi zemljišča. Občina na zemljišča,
ki niso v njeni lasti, ne more posegati in zato
tudi na uporabnike vrtičkov ne more vplivati.
Pogoje za uporabo vrtičkov v tem primeru do-
loča omenjeni sklad.
Občina Šmartno pri Litiji pa se bo tudi v prihod-
nje trudila najti ustrezno zemljišče za vse tiste
občane, ki bi si želeli vrtnariti v bližini Šmartna.

Uprava Občine Šmartno pri Litiji

Januar nam je prinesel največjo spre-
membo. Kot umetniški vodja je na
dirigentskem piedestalu nastopil
Štefan Vidic. Nasledil je sestro
Heleno Vidic, ki je orkester vodila
od leta 2002 in z njim dosegla nekaj
izjemnih rezultatov. Štefan se je od-
govorne naloge pri svojih rosnih
letih lotil odgovorno, pogumno in z
vso zavzetostjo. Osnovno šolo je
obiskoval v rodnem Šmartnu, nižjo
glasbeno šolo iz harmonike, klavirja
in teorije pa v Litiji. Danes je matu-
rant Srednje lesarske šole v Ljubljani
in dijak Konservatorija za glasbo, in-
štrument tuba. Je tudi član Godbe
na pihala Litija. Prvi resnejši izziv za
orkester z novim umetniškim vod-
stvom je bil hkrati tudi eden izmed
najtežjih izzivov na sploh v tovrstnem
delovanju. 4. aprila je bilo v Bohinjski
Bistrici izvedeno državno tambura-
ško srečanje, na katerem je sodelovalo
9 skupin in orkestrov. Naš orkester je
osvojil peto mesto in s tem srebrno
priznanje. Nastopilo nas je 23, prvič
pa je dirigentsko palico zavihtel naš
Štefan. Vse čestitke za izreden
pogum! Sicer v šolskem letu
2013/2014 z vrtcem Litija sodeluje-
mo v celoletnem projektu predstavi-
tve posameznih slovenskih pokrajin
skozi glasbeno dediščino le-teh. V iz-
redno čast si štejemo, da lahko tako
neposredno sodelujemo v prenašanju
ljubezni do glasbe in domovine na
naše mlade.
S to mislijo smo z veseljem sprejeli
tudi povabilo OŠ Šmartno, da s svo-
jim sodelovanjem pripomoremo pri
izvedbi t. i. "mavrične sobote", ki je
potekala 17. maja na temo kvalitetne-
ga preživljanja prostega časa. Učenci
so se spoznali z raznolikimi možnost-
mi vključevanja v lokalne obšolske
dejavnosti, društva in projekte. Deset
osnovnošolcev, ki so se tistega dne že-
leli aktivno preizkusiti v naši skupini,
je podrobneje spoznalo radosti tam-
buraške glasbe in se naučilo znano
otroško skladbico Kuža pazi.
Letošnjo sezono smo zaključili s so-
delovanjem ob državnem prazniku na
občinski proslavi. V Valvasorjevi
knjižnici na gradu Bogenšperk smo
poslušalcem predstavili širok nabor
skladb, ki so bile predstavljene kot
zaokrožena celota našega delovanja.
Ob vaši podpori bomo še naprej zav-
zeto ustvarjali tamburaško glasbo, jo
prinašali v vaša življenja in vas tudi
drugače po svojih močeh bogatili ...

Stanči Škarja

TAMBURAŠKI ORKESTER

Pogumno
v nove vode
Prvo polletje leta 2014 je Tamburaškemu
orkestru Šmartno prineslo celo kopico spre-
memb, ki že so in še bodo na poseben način
zaznamovale njegovo delovanje. S tem v
mislih smo si člani orkestra v letošnjem letu
zadali nove cilje in projekte.

Obvestilo uporabnikom vrtičkov
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Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva
v občini Šmartno pri Litiji brezplačno na dom enkrat mesečno.
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel; Izdajatelj: Logo Vizualne komunikacije, Kidričeva c. 1, 1270 Litija   Elektronski naslov: martinov.glas@siol.com
Sedež uredništva: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404
Naklada: 1700 izvodov - September 2014

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Obvestila za september in oktober
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Vabimo vas na zelo zanimiva predavanja katera bodo potekala v predavalnici
knjižnice Litija.
- 24. 9. 2014 ob 16. uri: Paradontalna obolenja pri diabetikih- težave in rešitve, 

predavala bo ga. Anja Pukart.
- 8. 10. 2014 ob 16. uri: Zapleti na očeh, predaval bo dr. Kostadin Kosev.
- 15. 10. 2014 ob 16. uri: Diabetično stopalo, predavala bo ga. Mira Slak, 

dipl.vms., predavanje bo o negi in pregledu nog, merjenju o občutljivosti in po
potrebi merjenje krvnega pretoka v nogah (dopler). 

OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA v Dolenjskih Toplicah
Sedemdnevno okrevanje, ki poteka od 2. 11. 2014 do 9. 11. 2014. Primerna in
redna telesna aktivnost je namreč pomembna tako za vsakodnevno urejanje
krvnega sladkorja kot naložba v dolgoletno preventivo kroničnih zapletov slad-
korne bolezni.
Osnovna ponudba vključuje:
• Osnovna tema ponudbe za leto 2014. Primerna in redna telesna aktivnost je 
namreč pomembna tako za vsakodnevno  urejanje krvnega sladkorja kot tudi 
kot naložba v dolgoročno preventivo kroničnih zapletov sladkorne bolezni
• Udeležencem programov bo tako na voljo širok izbor telesnih aktivnosti (hi-
drogimnastika, vodna aerobika, kardio vadba, nordijska hoja, vodeni sprehodi)
• Nordijsko hojo in vodene sprehode bomo izvajali  v dveh skupinah po zmo-
gljivostih v članov ( npr. dnevno 3 do 5 km nordijske hoje  oz. 1,5 km vodne
ga sprehoda),
• Vsebino prehranskih delavnic bomo prilagodili dejavnostim v društvu

(izbor tem, način izvedbe , recepti).
Osnovana ponudba še vedno vključuje:
• Namestitev v dvo in enoposteljnih sobah hotelov Kristal**** ali Vital****,

kopalne plašče v sobah, polne ali pol penzione z varovalno prehrano za
diabetike + dve malici dnevno,

• tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne vadbe
(hidrogimnastika, vaje v telovadnici, nordijska hoja ali vodeni sprehodi), 

• merjenje krvnega sladkorja.
• bogat večerni animacijski program, organizacijo izletov po željah društva
• 10 % popusta na vse zdravstvene storitve in 15 % popusta na storitve

welnessa v dopoldanskem času, 
• možnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico (Maestro), 5 obrokov,
• brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče ter nazaj.
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi

Hotel Vital****: 343 EUR - 7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Kristal****: 352,80 EUR

7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Vital****: 287 EUR - 7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Kristal****: 296,80 EUR

Navedene cene veljajo za namestitev v dvoposteljnih sobah in že vključujejo
zgornjo mejo vseh popustov (35% popust) , nanje ni možno uveljavljati doda-
tnih popustov. Cene veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno (1,01
EUR na dan na osebo). Doplačilo za 1/1 sobo je 8 EUR na dan. 

Vse, ki bi želeli opravljati fizioterapijo ali zdravniške preglede obveščamo, da se
prijavite in dvignete napotnico oz. delovni nalog pri svojem zdravniku, na kate-
rem mora  obvezno pisati, da so izvajalec Terme Dolenjske toplice, zaradi 60
dnevnega čakalnega roka za izvajanje storitev, hkrati nam napotnice dostavite v
društvo. Prijave za okrevanje zbiramo do 17. 10. 2014.
Društvo prispeva rednim članom 40 EUR,podpornim članom pa 20 EUR,
razen tistim, ki so izkoristili že v spomladanskem okrevanju.
SOCIALNI PROGRAM: 
Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o
izplačilu  mora biti priloga ob prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da
prispevka niste koristili v spomladanskem okrevanju.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v primeru najmanj
15 prijavljenih udeležencev. 
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje 1. 10. 2014, od 8. do 10. ure.
KGZ Litija bo merjenje v sredo 15. 10. 2014, od 8. do 12. ure.
KGZ Šmartno bo merjenje v sredo 22.10.2014, od 8. do 12. ure.
KOPANJE V  DOLENSKIH TOPLICAH
Se vedno vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo tudi ob vi-
kendih in praznikih), v  kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) za kopanje
lahko prevoz organiziramo v društveni pisarni.
TELOVADBA
S telovadbo pričnemo v mesecu oktobru.
Telovadba bo potekala v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko /ponedeljek in
sreda/ ob zadostnem številu prijavljenih. Udeleženke se prijavite v društveni pi-
sarni do sredine meseca septembra.

POHODI   
4.9. Pasjak- Amerika-Polšnik Ivan Lamovšek
11.9. Golte (avtobus) Lojze Hauptman
18.9. Moravška koča Božo Čertalič
25.9. Jezersko (avtobus) Ivan Lamovšek
2.10. Preska- Preženjske njive- Jelenje- Borovak Lojze Hauptman
9.10. Volčja jama- Obolno (avtobus) Božo Čertalič
16.10. Goli vrh- Rupnikove jame Lojze Hauptrman
23.10. Dole- oglarska pot Ivan Lamovšek
30.10. Kresnice- Slivna Božo Čertalič

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek organizira-
mo pohode v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob 8. uri pred društveno pi-
sarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno  odgo-
vornost v primerni obutvi in opremi. Za pohode v okolici se obvezno prijavite v
društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom! Za ostale pohode kot na pri-
mer Golte, Jezersko- Preddvor, Goli vrh- Rupnikove jame, kjer je zanimanje
večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite teden dni pred odhodom
z obveznim plačilom akontacije.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
V septembru nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in vadbo v bazenu Pungart v
Šmartnem od 16. do 17. ure. Vljudno vabljeni.
USTVARJALNE DELAVNICE
Naše ustvarjalne delavnice pričnemo že v septembru. Dobimo se vsak četrtek

ob 17. uri v društveni pisarni, seveda
pa ob tem ne bomo pozabili na pri-
jetno druženje in klepet.
DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007
uvrščeno med upravičence, kateremu
lahko namenite del dohodnine za do-
nacije – to je do 0,5 % . Gre za do-
hodnino, ki je obračunana državi in jo
lahko namenite društvu. S tem nam
boste omogočili, da bo naše delovanje
programsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko
dobite v društveni pisarni. Lahko jih
tudi posredujete svojim družinskim
članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše

zahvaljujemo. 
10. PLAČILO ČLANARIN
Po pregledu naših evidenc ugotavlja-
mo, da nekateri še niste poravnali čla-
narine za leto 2014 zato vas prosimo,
da to poravnate v najkrajšem mož-
nem času. Članarina za leto 2014
znaša 12 EUR. V kolikor ste članari-
no že poravnali, se vam najlepše za-
hvaljujemo. 
NAROČANJE LISTIČEV ZA
APARATE
Po društveni ceni. Pri prvem naročilu
prinesite aparat s seboj! 
- oktober naročilo do 3. 10. 2014,
prevzem v sredo 8. 10. 2014.
BREZPLAČNA ZAMENJAVA
MERILNIKOV JE  ŠE MOŽNA. 
Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki
so stari ali  v okvari, katerekoli znam-
ke, jih lahko prinesete v društvo in
vam jih bomo   BREZPLAČNO za-
menjali  z  novimi  merilniki. 

Uradne ure: Ponedeljek in sreda od
8. do 11. ure 
V torek in četrtek ni uradnih ur, razen
naročil za lističe.

Predsednica DD Rudolfa Pogačar
Pripravila: Sonja Čerčerovič

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

Aktivnosti našega društva
USTVARJALNE DELAVNICE
Z delavnicami v prostorih Društva
bomo pričeli v torek, dne 30.9.2014,
ob 16. uri. Na prvem srečanju se
bomo dogovorili, kaj vse bomo
ustvarjali do konca letošnjega leta in v
prvih mesecih prihodnjega. Nekaj
idej je že pripravljenih, vsaka nova
ideja pa je več kot dobrodošla. Poleg
vizitk, bomo tudi letos pripravili no-
voletna darilca in se naučili izdelovati
nakit iz različnih, izredno zanimivih
tehnik.  Naše članice se v okviru
zveze udeležujejo delavnic, nato kot
mentorice posredujejo svoje znanje.                                                                                                             

USPOSABLJANJE ZA AKTI-
VNO ŽIVLJENJE IN DELO
Zveza Delovnih Invalidov Slovenije
dvakrat letno organizira delavnice za
zaposlene in brezposelne invalide.
Delavnice so bile organizirane 12. in
13. septembra v Termah Ptuj.
Udeležili so se ga: vodja aktiva Petar
Ćosić, namestnica aktiva Tina Cirar
ter Irena Tičar in Špela Šikovec.
Predavanja in delavnice so razporeje-
ne tekom dneva. Potekajo različne
delavnice in so razdeljeni po skupi-
nah. Vsak udeleženec se torej vključi
v svojo skupino. Namen teh preda-
vanj je, da svoje znanje in veščine pri-
nese tudi v društvo.

PRIHAJAJOČI DOGODKI
MDI Litija in Šmartno pri Litiji or-
ganizira državno prvenstvo v šahu, ki

bo potekalo  22.11.2014. Kmalu za
tem pa tudi organiziramo novoletni
turnir v šahu, ki bo 14.12.2014. Vodja
šahovskega oddelka je g. Franci
Prettner, ki ga zelo uspešno vodi.
12.12.2014 pa bomo imeli tradicio-
nalno prednovoletno srečanje invali-
dov. Kot vsako leto bomo tudi letos
obdarili naše člane, ki se bodo udele-
žili našega veselega dogodka. Vsi do-
godki pa bodo potekali v prostorih
Gostilne in Pizzerije Kovač. V mese-
cu oktobru se bodo naši športniki
udeležili območnega tekmovanja v
šahu in pikadu. Vsem športnikom
držimo pesti in zaželimo veliko sreče,
da se uvrstijo na državno prvenstvo. 

UTRINKI Z LETOVANJA
V drugi polovici avgusta smo se iz-
pred železniške postaje v Litiji,  z av-
tobusom odpeljali na  7 dnevno  leto-
vanje  v Starigrad - Paklenico,   s  tu-
ristično agencijo Relax. Avtobusa sta
92 udeležencev   pripeljala  neposred-
no do hotela.
Starigrad je malo Dalmatinsko mesto
pod Velebitom,  pred Zadrom. Tu se
stikata blago sredozemsko in ostro
gorsko podnebje. 
Z nami ostal  avtobus, ki nam je bil
na voljo za različne izlete. Tako smo
si lahko ogledali:
- Pag, ki je znan predvsem po paškem
siru, ki je prava poslastica. Prav tako
se že stoletja ohranja Paška čipka, saj
je vsak izdelek unikat zase.

Voditelj bratstva v Sloveniji je naš občan Tone Planinšek iz Zavrstnika, ki ni le
voditelj te organizacije, ampak že veliko let neutrudno pripravlja in vodi tudi
oddajo na Radiu Ognjišče, namenjeno bolnikom in invalidom z naslovom
Vstani in hodi. Izhodišče duhovnosti bratstva, poudarja Planinšek, so Jezusove
besede "Vstani in hodi", po katerih Jezus bolne in invalide vabi, naj "vstanejo" iz
svoje nemoči, pasivnosti, žalosti ali depresije, in "hodijo" pomagat drugim ki
morda nosijo še težji križ. Daljši prispevek o dogodku mednarodnih razsežno-
sti, ki v slovenski javnosti ni bil deležen tolikšne pozornosti, kot si jo zasluži, je
bil objavljen v Družini 27. julija.  Na fotografiji so člani slovenskega in medna-
rodnega vodstva Bratstva, med njimi tudi Tone Planinšek (stoji prvi na desni). 

Magda Breznikar

Slovenija gostila letošnje svetovno
srečanje
Letos je prvič v Sloveniji potekalo Svetovno srečanje Krščanskega bratstva bolnikov in invali-
dov, na katerem se je zbralo 60 delegatov iz 30 držav Evrope, Afrike, Amerike in Azije. To je
mednarodno cerkveno laiško gibanje trajno bolnih oseb in telesno prizadetih invalidov, ki
se v duhu evangelija med seboj podpirajo in povezujejo.

- Zadar je pristaniško mesto v severni
Dalmaciji, glavno mesto Zadarske
županije in sedež rimskokatoliške
nadškofije. Dve mestni napravi, ki sta
postali simbol mesta Zadar-Morske
orgle in Pozdrav Soncu se nahajajo
na samem vrhu zadarskega arhipela-
ga. Obe napravi poskušata  pokazati
komunikacijo z naravo; orgle se na-
hajajo v morju in pod vplivom morja
oddajajo zvok, in Pozdrav Soncu v
nepozabnem sončnem zahodu spre-
minja barve in ustvarja izrazito igro
svetlobe.

Naša članica  Ana Mohar je organizi-
rana pohod po narodnem parku
Paklenica. Vrhunec letovanja pa je
vsekakor bil enodnevni izlet na prele-
pe Kornate. Zaradi osupljivih narav-
nih bogastev, nedotaknjenih lepot in
izrednega morskega ekosistema je 89
Kornatskih otokov razglašenih za na-
rodni park. Narodni park Kornati
zavzema okoli 220 km²  od tega je le
četrtina kopnega. Na neokrnjenem
otočju ni elektrike , niti vodnih virov ,
razen nekaj manjših studencev.  Tu
stalnih naselij ni. Ribiške hišice v
majhnih zaselkih  so naseljene le po-
leti. Na izletu nas je vseskozi sprem-
ljala glasba in petje ter dobra hrana in
pijača.

Društvo omogoči letovanje našim
članom po bistveno nižji ceni kot so
kataloške cene različnih agencij. To
letovanje pa ustreza socialnim in
zdravstvenim razmeram invalidov.

Vera Bric

Foto: Igor Vojinovič.
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Ob visokem jubileju smo se odločili izdati publikacijo, ki bi predstavila zgodo-
vino gasilstva na našem območju, zgodovino našega društva in seveda delo v de-
setletnem obdobju. S pomočjo zunanjih sodelavcev smo se zakopali v arhive in
odkrili marsikaj zanimivega. Odkrili smo celo to, da je bilo po vseh zgodovin-
skih arhivih gasilstvo na našem območju organizirano že pred ustanovitvijo na-
šega društva. Organiziranost gasilstva in predvsem preventivni ukrepi za pre-
prečevanje požarov segajo že v srednji vek. S pomočjo nekaterih krajanov, čla-
nov društva, drugih organizacij in sponzorjev, smo tako izdali lep zbornik, ki
odkriva podrobnosti naše zgodovine, prikazuje našo dediščino, predstavlja delo
v preteklem desetletju in bo pomemben vir podatkov za vse prihodnje generaci-
je. V okviru praznovanja, ki bo vrhunec doseglo 19. in 20. septembra 2014, smo
pripravili tudi kulturne, strokovne in zabavne  dogodke, na katere želimo pova-
biti svoje člane, posameznike in organizacije s katerimi sodelujemo, sponzorje

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO

Praznovanje 130. letnice društva
Tradicija organiziranega gasilstva v naših krajih sega v konec 19. stoletja. Naše društvo je
najstarejše  na območju naše občine in je bilo ustanovljeno kot 39. prostovoljno gasilsko dru-
štvo na Slovenskem. Društvo je vseskozi zgledno delovalo, saj je bilo velikokrat omenjeno v
različnih publikacijah, o našem društvu obstajajo različni zapisi, dobro pa imamo ohranjen
tudi bogat zgodovinski arhiv. Naši predniki so zaslužni, da naše društvo tudi po 130 letih še
vedno skrbi za varnost našega kraja. V 130 letih se je marsikaj zgodilo. Zamenjalo se je veliko
število članov, nabavljala in posodabljala se je oprema, zgradila sta se dva gasilska domova,
opravljenih je bilo veliko intervencij. V dolgem obdobju so člani društva držali skupaj in po-
skrbeli, da smo danes lahko vsi ponosni na njihovo in našo zgodovino, ter naše društvo.

in donatorje, ter seveda vse krajane in
občane. V petek, 19. septembra,
bomo v kulturnem domu v Šmart-
nem pričeli s slavnostno sejo ob oble-
tnici. Po seji, ob 19. uri, vabimo na
slavnostni dobrodelni koncert. Na
koncertu bodo sodelovali: Pevsko
društvo Zvon, moška pevska skupina
Fantje od fare,  mešani pevski zbor
Cum anima  in Tamburaški orkester
Šmartno. Vstopnine ne bo, zbirali pa
se bodo prostovoljni prispevki, ki jih
bomo namenili za nakup prvega
javno dostopnega avtomatskega elek-
tronskega defibrilatorja (AED) v
Šmartnem. V soboto, 20. septembra,
bo ob 14. uri v centru Šmartnega, na
trgu pred cerkvijo, uprizorjena mno-
žična prometna nesreča z večjim šte-
vilom poškodovancev. Na vaji bodo
poleg naše gasilske enote, sodelovala
še tri gasilska društva, 8 enot NMP (8
reševalnih vozil) in policija. Zaradi
velikega števila udeležencev in more-
bitnih gradbenih del, bo center
Šmartnega v soboto popoldan zaprt
za ves promet. Obvoz bo urejen po
novi obvoznici in stranski cesti na

Pungrt. Krajane naprošamo, da na ta
dan slabo voljo pustijo doma, odmi-
slijo prometni kaos in se pridružijo
našemu gasilskemu društvu pri praz-
novanju. Vaja je namreč organizirana
z namenom usposabljanja gasilcev in
prikaza sodelovanja omenjenih služb.
Lepo vabljeni na ogled vaje.  
Po vaji, ob 18. uri, kot se za častitljiv
jubilej spodobi, organiziramo slavno-
stno parado, ki bo potekala od
Kulturnega doma do Pungrta. V pa-
radi bodo sodelovala gasilska društva
naše občine, gostje, konjeniki, konjska
vprega, pihalni orkester in gasilska
vozila. Parada se bo zaključila v špor-
tni dvorani. Sledila bo osrednja kul-
turna prireditev s slavnostnimi go-
vorniki in podelitvijo priznanj. Po
proslavi se bo začel zabavni program,
veselica z ansamblom Kolovrát.
Šmarski gasilci veselico organiziramo
po nekaj letnem premoru, zato
upamo, da ne boste pozabili na obisk
tega dogodka. 130. obletnica ustano-
vitve in delovanja Prostovoljnega ga-
silskega društva Šmartno pri Litiji je
velika slovesnost. Je dokaz, da se člani

že dolgo trudimo za varnost našega
kraja in v svojem prostem času
ustvarjamo zgodovinske trenutke. Če
povzamemo preteklo delo našega
društva, smo veliko ustvarili. Za usta-
novitev in delovanje v preteklosti so
zasluženi vsi bivši člani, za dejanja v
prihodnosti pa bomo poskrbeli seda-
nji in bodoči, ki želimo še naprej akti-
vno sodelovati v skupnosti in ustvar-
jati bogato skupno zgodovino. 

Povzetek dogajanja ob obletnici:
Petek 19. september 2014:
Ob 19. uri, slavnostni dobrodelni
koncert v Kulturnem domu Šmartno
Sobota 20. september 2014:
Ob 14. uri, vaja množična prometna
nesreča z večjim številom poškodo-
vancev v centru  Šmartnega.
Ob 18. uri, slavnostna parada od
Kulturnega doma do Pungrta in pro-
slava v športni dvorani.
Ob 20. uri, veselica z ansamblom
Kolovrát.

Domen Merzel

GLASBENO DRUŠTVO BUČAR

S harmoniko po slovenski obali
V okviru Glasbenega društva Bučar smo letos izvedli projekt "S harmoniko po slovenski
obali". Priprave nanj so potekale že od meseca maja. S harmonikarji smo pridno vadili reper-
toar, izpeljali pa smo tudi »preizkusni pohod« okoli bohinjskega jezera. Podoben projekt
smo izpeljali že lani. S harmonikami smo osvojili vrh Triglava. Letos pa smo zadnji avgustov-
ski vikend prehodili celotno slovensko obalo, od meje z Italijo (Debeli Rtič) do meje s
Hrvaško (Dragonja), seveda s harmonikami na hrbtu.

Priredili smo manjše koncerte v vseh obalnih mestih. Prva postojanka je bila v
Ankaranu, kjer smo spili jutranjo kavico in ob njej so že zapele harmonike, kita-
re in tudi bariton. Zatem nas je čakala pot do Kopra, kjer smo imeli drugo po-
stojanko, na kateri so ponovno zapeli inštrumenti. Pot smo nadaljevali proti
Izoli in sicer naravnost v hotel Delfin, kjer smo presenetili goste. Sprva nam
niso verjeli, da smo peš, nato pa so bili navdušeni in očarani. Sledilo je kopanje v
Simonovem zalivu in igranje na plaži, kjer se je plesalo, pelo in vriskalo. Nismo
se kaj dosti zadrževali, saj nas je čas že priganjal. Odšli smo proti Strunjanu in v
tunelu, ki vodi do Portoroža pričarali zvoke, ki jih verjetno ne bomo nikoli po-
zabili. Sledila je promenada čez Portorož in že malce težko pričakovana nasta-
nitev v Luciji. Prav dosti počitka si spet nismo mogli privoščiti, saj smo imeli ob
19.30 že prvi nastop v Portorožu. Za njim je sledil uro kasneje še eden, nato pa
prosta noč, ki jo je večina glasbenikov izkoristila za spanje. Zjutraj navsezgodaj
smo krenili proti mejnemu prehodu s Hrvaško. Z veliko gostoljubnostjo nas je
sprejel g. Joško Joras. Tokrat poti nismo nadaljevali peš, saj je bil cilj dosežen.
Prehodili smo celotno slovensko obalo.

Nazaj v Lucijo smo se vrnili z avti. Ker pa na slovenski obali ne gre brez vožnje z
ladjico in brez obiska prelepega Pirana, smo z ladjico odšli iz Portoroža v Piran,
katerega smo prvi dan obšli. V poznih popoldanskih urah smo iz Pirana odšli
polni emocij nazaj v Ljubljano, kjer se še danes govori o glasbenikih Glasbenega
društva Bučar, ki so preplavili Sicer pa se v Glasbenem društvu Bučar ukvarjamo
s poučevanjem diatonične harmonike in kitare ter letos odpiramo novi lokaciji
poučevanja v Ljubljani in na slovenski obali. Poleg kakovostnega in posamezniku
prilagojenega programa poučevanja pa so učenci deležni tovrstnih projektov, ki
so zagotovo posebnost in velika prednost, saj se pred projektom redno dobivamo,
vadimo in tako učenci (kitaristi in harmonikarji) izboljšujejo kvaliteto svojega
igranja in si pridobivajo kompetence za igranje v večji skupini. 

Simon Bučar

OBMOČNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA

Letovanje otrok v času počitnic
Območno združenje Rdečega križa Litija poleg namenja posebno pozornost razvoju in širitvi
programov organizacije letovanja otrok. Otroci so letovali predvsem v MZL RKS Debeli Rtič
ter v MPD Frankopan Punat. Število otrok, ki so potrebni takšnega letovanja se iz dneva v
dan povečuje, vendar starši velikokrat ne zmorejo niti  najnižjega prispevka za letovanje. 

Kot v preteklem obdobju smo tudi
letos v času letovanja v Punatu na
otoku Krku, organizirali številne pro-
stočasne aktivnosti (rekreacija in
športne dejavnosti, družabno življe-
nje, razvedrilo in program za zabavo,
ustvarjalne dejavnosti naravoslovno
tehnične vsebine in izlet z ladjico. Za
vzgojo in varnost otrok, so skrbeli
vzgojitelji-vodiči, predvsem iz vrst pe-
dagoških delavcev in študentje peda-
goških poklicev, ki imajo dolgoletne

izkušnje na tem  področju in poleg
tega tudi dodatna znanja (učitelji pla-
vanja, animatorji s področja kulturnih
dejavnosti, ročnih spretnosti in
drugo). 
Z najnižjim možnim prispevkom
staršev je letovala  v MPD Frankopan
Punat na otoku Krku od  3. do 17. ju-
lija 2014 prva skupina otrok, na
Debelem  Rtiču od  2. do 9. agusta in
od 9. do 16. avgusta 2014 pa druga
skupina in tretja skupina otrok.

Žal je vsake lepe stvari enkrat konec.
Različne delavnice, nogomet, razne
aktivnosti, sprehodi in večerni temat-
ski plesi; vse to in še veliko več so do-
živeli otroci, ki so letovali na Debelem
Rtiču v organizaciji OZRK Litija. V
prvi izmeni je letovalo 20 otrok v
drugi pa 11. Prvi dan smo se najprej
namestili in razpakirali svoje kovčke,
nato se je zabava pričela. Skozi teden
smo se veliko kopali, potapljali, skaka-
li v vodo, se naučili plavat, voziti z ka-
nuji in še in še. Sprehodili smo se tudi
do Italijanske meje in si tam privoščili
sladoled. Sodelovali smo na vseh te-
matskih večerih, tako pri najbolj »od-
štekanem«  Rtiškem stilu, kot tudi na
Rtiških talentih.  Dnevi, ki smo jih vsi
skupaj preživeli ob morju so minevali
z svetlobno hitrostjo in nikomur se ni
mudilo domov.  Kot vse lepo pa je pri-
šel dan, ko smo se poslovili, potočili
tudi solzico ali dve, skupaj pomahali
morju in se odpeljali proti Litiji, kjer
so nas že nestrpno pričakovali starši.
Skozi kolonijo smo skupaj z otroki
uživale tri vzgojiteljice in pedagoška
vodja. Občutke je takole težko opisati,
a verjemite, da smo se imeli lepo več
kot 100 na uro! Verjamemo, da ste
naše dogodivščine spremljali tudi
skozi Facebook. Zahvala gre tudi se-
kretarki Danici Sveršina, za ves njen
trud, da omogoči letovanje kar največ
otrokom.

Tanja Hauptman

Obisk Slovenskih Goric
V okviru letnega izobraževanja članov sadjarskega društva Litija, je vodstvo društva orga-
niziralo strokovno ekskurzijo v Slovenske Gorice. 

Pot nas je vodila do Lenarta, središča Slovenskih Goric, kjer je vodenje prevzela
kmetijska svetovalka Kmetijsko svetovalne službe Lenart in nas popeljala po gri-
čih Slovenskih Goric. Sadjarji si vsakokrat ogledamo kmetije, ki se ukvarjajo s
sadjarstvom, predelavo sadja in dopolnilno dejavnostjo. Tokrat smo si ogledali
kmetijo Slanič iz Selc, ki se ukvarja  s pridelavo hrena in pridelavo ter predelavo
sadja. V Cougetincih smo obiskali čebelarja Jožeta Hauserja, ki se ukvarja z zbi-
ranjem pisnega gradiva o potujočih čebelarskih učiteljih Ivanu Jurančiču in
Antonu Janši. V domači hiši si je Hauser ustvaril pravi čebelarski muzej, pred
hišo pa postavil stare čebelnjake iz vse Slovenije. Pri Sveti Trojici v Slovenskih
Goricah, smo si ogledali eno izmed arhitekturno najlepše urejenih kleti, ki je
zgrajena pod cerkvijo in danes služi kot protokolarni objekt. V njej vam postreže-
jo z odličnim  vinom  in špehovko. Po kleti sta nas popeljala predsednik turisti-
čnega društva in podžupan občine Sv.  Trojica, ki sta nam predstavila kraj in zgo-
dovino kleti. Od Svete Trojice smo se odpravili k Sveti Ani v Slovenskih
Goricah, kjer smo obiskali domačijo Kolarič, kjer se ukvarjajo z zeliščarstvom.
Njihova posebnost je 250 vrst različnih zelišč in pa zemljanka, ki ji pravijo »čaj-
nica«. V njej vam radodarno postrežejo z raznovrstnimi čaji. Pozno popoldne
smo zapustili prečudovit zeliščni vrt in se odpeljali do Kmetije odprtih vrat
Gundel-Šenveter v Dražen Vrhu, ker sta  nam dobrodošlico pripravila zakonca
Cvetka in Mirko ter postregla z bogatim kosilom in dobrim domačim vinom.
Kmetija se nahaja med lepimi griči Slovenskih Goric,  med romarskima cerkva-
ma Svete Ane in Marije Snežne, kjer se lahko odpočijete in podkrepite po pre-
hojeni keltski, Anini ali jesenski poti. Po prijetnem druženju  smo ob sončnem
zatonu zapuščali ta prečudoviti kraj,  kjer smo se srečevali z lastniki kmetij, ki se
ukvarjajo s sadjarstvom, raznimi dopolnilnimi dejavnostmi, zeliščarstvom, čebe-
larstvom in kmečkim turizmom. Kar prehitro je minil dan in zopet smo bili v

Litiji z željo, da strokovna tajnica dru-
štva Vesna Velikonja, v bodoče organi-
zira še več podobnih ekskurzij.
Slovenija je namreč lepa dežela, katere
kraje si je vredno ogledati in ob tem
spoznati življenje ljudi, ki po svojih
močeh kljub težkim pogojem  v kate-
rih živijo, ustvarjajo in ohranjajo našo
slovensko domovino in pokrajino. 

Ciril Golouh
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Od nas se je poslovil
dragi mož, oče, ata, tast, sin in brat

MARJAN ČOŽ
(6.1.1957 - 9.8.2014) iz Bartlove ul. 3, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za vse kar ste nam podarili in
za spremstvo v zadnjih dneh slovesa. Hvala osebju ZD Litija, izbranemu zdravniku dr. Nikolaju Benedičiču
in posebno zdravnici, ki je bila z nami ob nepričakovanem zastoju Marjanovega srca, dr. Milojki Juteršek.

Posebno se zahvaljujemo krajanom Šmartna, Podroj, Velike Štange in Jastrebnika, bivšim sodelavcem
kolektiva Herz in sodelavcem bivše IUV za vso naklonjeno pozornost. Hvala župniku g. Vinku Malovrhu

za pogrebni obred, pevcem pod vodstvom Darka in Rudija Vidica za izbrano zapete pesmi, trobentaču
Gašperju Namestniku za pesem “So ptičice zbrane” in govorniku Stanetu Črnetu za besede o njegovem

prekratkem življenju. Hvala pogrebni službi KSP Litija, posebno g. Toniju Hauptmanu in g. Janku Jerantu
za sočutno izvedeno slovo od našega Marjana. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Sonja, hčerki Nataša in Simona z družinama, mama Angela, brat Jože z družino in sestra Darinka

ZAHVALA

Življenje celo si garala,
vse za dom in zemljo dala.

Le sledi ostale so povsod,
od dela pridnih tvojih rok.

V 74. letu starosti nas je zapustila
naša draga žena, mama in babica

FRANČIŠKA HOSTNIK
rojena Škrabanja

(3.9.1940 - 13.7.2014)
iz Podroj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovano
cvetje, sveče, sv. maše in denarno pomoč. Hvala duhovniku g. Vinku Malovrhu za poslovilni obred, pevcem, 

trobentaču, pogrebcem in g. Patriku Benedičiču za ganljive besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji zemeljski poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

07072014

Srce je zastalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Mnogo prezgodaj nas je zapustila
draga mama in babica

IVANKA KREMŽAR
(3.7.1940 - 22.8.2014)

iz Bartlove ul. 5, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in kolektivu Doma Tisje
za isrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala gospodu župniku za poslovilni obred,

gospodu Zavrlu pa za ganljive besede slovesa.

Vsi njeni

ZAHVALA

05072014

V 37. letu starosti nas je zapustila
naša draga žena, mamica, hči in snaha

BARBARA JUHANT
(1977 - 2014) iz Štangarskih poljan 3a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, pomoč, 
darovane sveče in cvetje ter svete maše. Zahvaljujemo se tudi osebju ZD Litija in UKC Ljubljana.

Hvala gospodom župnikom, pevskemu zboru, g. Janezu Juhantu za ganljiv poslovilni govor
ter gasilcem PGD Štangarske poljane. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Draga Barbara, za vedno boš ostala v naših srcih!

Žalujoči: mož Damjan, hčerki Lea in Tea, oče Bato in mama Liljana, brat Martin, tast Martin in tašča Antonija
ter svakinje z družinama

ZAHVALA

02072014

MATIJA KEPA
Ježce 2, Šmartno pri Litiji

Tri leta je minilo,
odkar je tvoje srce zadnjič bilo
in nas v globoko žalost zavilo.

Še vedno te zelo pogrešamo
in se z ljubeznijo,

skupnih trenutkov spominjamo.

Pogrešamo te!
Žena Suzana in otroci Urša, Lea in Max

Iskrena hvala vsem, ki zanj molite
in ob njegovem preranem grobu postojite ter spomin nanj obudite.

V SPOMIN

01072014

6. junija 2014,
smo se poslovili od naše drage mami, žene, babi in sestre

MIJE MARIJE RAZPOTNIK
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem

za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Še posebej se zahvaljujemo ravnatelju OŠ Šmartno pri Litiji g. Pavliju, za njegov poslovilni govor.

Žalujoči: mož Jože, hči Maruša z družino, sestra Slava z družino in drugo sorodstvo

ZAHVALA

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

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,

kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

V 84. letu starosti nas je zapustila
draga žena, mama, teta, tašča, babica in svakinja

EMILIJA KEPA
iz Črnega potoka 1

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam izrazili sožalje,
darovali cvetje, sveče in sv. mašo ter se poklonili njenemu spominu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala DSO Cerknica za nego in oskrbo, g. Hauptmanu za pomoč pri pogrebu, pevcem,
izvjalcu Lipe, PGD Šmartno in g. župniku za opravljen pogrebni obred z mašo.

Še enkrat hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali,
da boste našo mamo ohranili v lepem spominu.

Globoko žalujoči njeni najdražji

ZAHVALA

03072014

04072014

06072014

Zgodilo se je …
Tudi v počitniških mesecih je bila
naša dejavnost zelo pestra. Od srede
maja do konca avgusta smo izvedli
sedem rekreacijskih pohodov v
okolico. Čeprav je letos vreme
muhasto, smo imeli srečo, da pohoda
niti enkrat nismo odpovedali. V juniju
smo se udeležili dveh tekmovanj v
okviru Zasavske pokrajinske zveze
DU; ženske so balinale na Dolu pri
Hrastniku, moška in ženska ekipa pa
sta se pomerili v pikadu v Radečah. V
istem mesecu smo obiskali naše člane
v Domu Tisje in organizirali piknik
na vrtu gostilne Maček. V četrtek, 10.
julija, smo imeli celodnevni izlet na
Hrvaško. Ko smo se odpeljali iz
Šmartna, je deževalo in tudi
vremenska napoved ni obetala nič
dobrega. Toda že na Ravbarkomandi,
kjer smo se prvič ustavili, je prenehalo
deževati. Naš prvi daljši postanek, ko
smo prestopili slovensko hrvaško
mejo, je bilo romarsko središče Trsat
nad Reko, kjer nas je vodička Lidija
seznanila z njegovim nastankom in
zgodovino. Po ogledu notranjosti
cerkve, kjer smo tudi zapeli, smo se še
sprehodili  po lepo urejeni okolici,
nekateri pa smo se po poti, ki jo od
lani krasi nov križev pot, povzpeli do
vrha, od koder  je lep pogled na morje
in mesto Reko. Nato smo se odpeljali
do Opatije, kje smo si z vodičko
ogledali  turistično središče, ki ga

krasijo  hoteli in lepo urejeni parki.
Bilo je sicer hladno, a deževalo ni. Po
vrnitvi v Slovenijo smo se ustavili v
Jelšanah, kjer nas je v gostilni Potok
čakalo kosilo. Ob povratku smo se za
dobro uro ustavili še v naravnem
parku Rakov Škocjan ter si ogledali
nekatere naravne znamenitosti. V
Šmartno smo se vrnili dobro
razpoloženi v večernih urah. Za izlet
je bilo veliko zanimanje, saj nas je bilo
kar 57. V juliju smo izvedli tudi
popoldanski izlet v Železnike, kjer
smo se z našimi veziljami udeležili
odprtja 52. Čipkarskega festivala.
Zadnji petek v juliju pa smo bili v
poletnem Gledališču na Studencu,
kjer smo uživali na Končarjevi
veseloigri s petjem »Veselica v dolini
tihi«. Predstava nas je navdušila, saj je
bilo v njej veliko petja in zabave. V
začetku avgusta smo prvič
organizirali piknik pod kozolcem
gostišča »Pri Rozi« v Jelši, kamor nas
je prišlo 51. Čeprav nam vreme ni
bilo naklonjeno, smo bili vseeno
zadovoljni. V petek, 22. avgusta pa
smo se planinci zapeljali na Soriško
planino, od koder smo se povzpeli na
Možica. Sekcija Nove korenine
Primskovo je imela v juniju pohod v
neznano, v juliju pa piknik v lovski
koči, medtem, ko je izlet z vlakom, ki
naj bi bil v avgustu, odpadel, ker je
bilo zanj premalo zanimanja.                                                                                                                            

Boris Žužek

Aktivnosti društva upokojencevDOM TISJE

Inkontinenca
v starosti
Med pričakovane družbene norme sodi tudi
kontinenca. Je nekaj normalnega in je po-
memben dejavnik pri dojemanju človekove
samopodobe. Približno do petega leta staro-
sti se človek nauči izločati telesne izločke na
socialno sprejemljivem kraju in času. Ko se
ta sposobnost izgubi, nastopi inkontinenca.

Inkontinenca ni bolezen, niti ni neo-
gibna posledica staranja. Je le simp-
tom ali skupek simptomov, ki so re-
zultat več motenj. Urinska inkonti-
nenca se pojavlja se pri vseh staros-
tnih skupinah, obeh spolih, vseh
vrstah poklicev in vseh družbenih
slojih. Je najpogostejša pri starejših
ženskah. V Sloveniji ugotavljajo, da
ima urinsko inkontinenco   skoraj 40
odstotkov  žensk, 33 odstotkov  mlaj-
ših od 40 let, 17 odstotkov jih je sta-
rih do 60 let ter 50 odstotkov nad 60
let. 

V Domu Tisje smo imeli  v prete-
klem letu 147 stanovalk in stanoval-
cev, ki so imeli  inkontinenco blata,
urina ali oboje. Zaradi zagotavljanja
ustreznih inkontinentnih pripomoč-
kov domski zdravnik opredeli stop-
njo inkontinence, saj zavarovalnica
zagotavlja vrsto pripomočka glede na
stopnjo inkontinence in sicer tri kose
na dan.  Pri zelo težki inkontinenci
gre za nekontrolirano uhajanje urina
in blata. Pri srednji in težki inkonti-
nenci pa za uhajanje urina glede na
količino izločenega urina.  V letu
2013 je imelo zelo težko inkontinen-
co  106 stanovalcev, težko 9 in sred-
njo inkontinenco 32 stanovalk. Za
oskrbo vseh stanovalk in stanovalcev
smo porabili  153.887 kosov  inkonti-
nentnih pripomočkov, ki nam jih je
zagotovila zavarovalnica poleg dona-
cij, ki so nam jih podarili prebivalci
lokalnih skupnosti.  

Pri našem delu ne gre le za zagota-
vljanje ustreznih pripomočkov in nji-
hovo zamenjavo, pač pa se srečujemo
tudi z različnimi stiskami starejših
ljudi. Izguba nadzora nad izločanjem
pomeni tudi duševno travmo, spre-
membo samopodobe, spremeni se
osebnostna identiteta, telesna podo-
ba, samospoštovanje in  družbena
vloga. Starejšega človeka je sram in
strah, da bodo »vsi izvedeli, da je kot
dojenček«. Bojijo se, da se »bo kaj vi-
delo ali vonjalo«. Pripovedujejo nam
tudi za stiske  ob intimni negi, saj se
nekateri » nikoli v življenju niso slači-
li pred drugimi«.  
Zaposleni v Domu Tisje se trudimo,
da pri obravnavi  stanovalcev z in-
kontinenco poleg zagotavljanja ustre-
zne higiene in menjave inkontinen-
tnih pripomočkov, osebnega in po-
steljnega perila, delujemo tudi po na-
čelih, ki vključuje  individualni pri-
stop, skrb za zaupnost in zasebnost.
To pomeni, da so stanovalci z inkon-
tinenco obravnavani po strokovnih in
etičnih smernicah kot celota, z vsemi
telesnimi, psihološkimi in socialnimi
potrebami. 

Naloga vseh nas, ki skrbimo za starej-
šega človeka  je, da izhajamo iz spo-
štovanja,  gradimo odnos zaupanja in
mu nudimo podporo pri soočanju z
njegovimi stiskami. Bistveno  je, da
delujemo v smislu  pomoči kot človek
- človeku.                                                                                   

Napovednik prireditev v Domu Tisje
si lahko ogledate na naši spletni strani:
www.dom-tisje.com

Irena Špela Cvetežar, dipl. m.s.
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September v knjižnici
S septembrom se v Knjižnici Litija
prične nova sezona prireditev za otro-
ke in odrasle. Prva je bila 16. septem-
bra, ko je v goste prišla vsestranska
umetnica Miša Shaker. Med drugim
je tudi pesnica, saj je članica Društva
slovenskih pesnikov in pisateljev.
Nekaj njenih pesmi je v italijanščino
prevedla Jolka Milič. Na mednarod-
nem natečaju v Trstu je 1996 prejela
1. nagrado, 1997 tretjo nagrado in leta
1998 drugo nagrado. Pesniški zbirki
sta Malo nostalgije, a ne preveč, 1991,
ter Zvezde v pritličju, 1996. Iz mode-
lirne mase izdeluje razne podobe, ki ji

pridejo na misel, na primer oznake za
bivalne prostore, motive iz otroških
zgodb in pravljic, smešne živali, an-
gelčke, od najmanjšega do malo več-
jega,  slovenske kmetice pri svojih
opravilih, kako nosijo kruh, pa pla-
denj s krofi, s klobasami, z žiti, z vrečo
moke, z lectovim srcem, z dračjem, s
perilnikom, s pletenjem… Tako na-
stanejo njene obešanke. Pravljični ju-
naki, ki jih je izdelala Miša Shaker so
na ogled v Knjižnici Litija, razstava je
posvečena dnevu zlatih knjig ali
Bevkovemu dnevu, torej začetku nove
sezone bralne značke.  

Morda ste si počitnice popestrili ob branju zgodb, revij, časopisov, dragi
Poletavci? Na zaključni prireditvi, ki bo pred Knjižnico Litija, v torek, 23. sep-
tembra, ob 18. uri,  boste prejeli majico, izžrebali pa bomo tudi glavno nagrado,
letos bo to skiro. Poletavci se bodo tudi posladkali, letošnji zaključni prireditvi
pa bodo dali pomemben pečat s soustvarjanjem dogajanja na način: »Poletavci
imate talent«! Vabimo »korajžne« Poletavce, da pokažejo, kaj znajo in zmorejo,
na primer igranje na glasbila, športne, kolesarske, rolarske itd. spretnosti, skeči,
petje, imitacije, skratka, želimo si čim večje število mladih talentov, ki bodo tako
popestrili zaključno prireditev. Aleksandra Mavretič

Vabilo na zaključno prireditev
Poletavci - poletni bralci

Jože Ambrož, otrok sitarjevškega rudarja, je ljubezen do umetnosti in ustvarja-
nja nosil v sebi iz otroštva. Že v mladih letih je zbolel na očeh in se izučil za
mizarja. V Lesni je delal do njenega propada, trideset let. V vseh letih pa je bil z
mislimi in rokami sredi ustvarjanja. Olja na platnu, slike, ki jih moraš potipati,
to so posebne umetnine, ki si zaslužijo našo pozornost. Ustvarja v zelenem
okolju Riharjevca, kjer dobi ideje za mnoge izdelke iz lesa,  ki imajo praktično
ali dekorativno vrednost. Razstavo njegovih del bomo odprli v četrtek, 25. 9. ,
ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. S to razstavo  pričenjamo novo sezono priredi-
tev, do prihoda pomladi. Vabljeni!

V Knjižnici Litija smo se odločili za posodobitev upravljanja in izposoje gradiva.
Izposojo gradiva preko črtne kode bo zamenjala izposoja na podlagi radio fre-
kvenčne identifikacije gradiva. Ne gre za pravo noviteto, saj se sistem v knjižni-
cah uveljavlja zadnjih deset let. Spremembe uvajamo postopoma: najprej je po-
trebno knjižnično gradivo opremiti s čipi oz. radijskimi oddajniki ter izvesti t.im.
konverzijo: torej prepis podatkov o knjigi na ta čip. S konverzijo smo pričeli v
skladiščnih prostorih, nadaljevali bomo v osrednji knjižnici. Gradivo, ki je
opremljeno z RFID nalepko lahko identificiramo, zaščitimo in mu učinkovito
sledimo. Je pa sistem še vedno povezan oz. ostaja del sistema cobiss. Postopkov se
bomo lotili po fazah, kot tudi nakupa potrebne opreme. Gradivo (tega je 95.000
enot) bo potrebno oblepiti s čipi, narediti konverzijo, nato pa bo sledila spre-
memba izposoje, saj bomo uvedli notranji knjigomat. Kaj lahko pričakujejo upo-
rabniki: gradivo si bodo samostojno izposojali na knjigomatu! Za slednje bo ob-
vezna uporaba članske izkaznice. Izposoja bo potekala hitreje, saj se hkrati izpo-
sodi več kosov gradiva. Uporaba knjigomata je izredno preprosta, z dotiki na za-
slon, seveda pa bomo pri spoznavanju postopka pomagali zaposleni knjižničarji.
Na drugi strani pa bodo vračilo gradiva, vpis v knjižnico, poravnava obveznosti in
vse informacije še vedno dosegljive pri knjižničarju na pultu. Brez skrbi, če ko-
munikacija s knjigomatom ne bo takoj dobro stekla, bo še vedno na voljo za
pomoč knjižničarka oz. knjižničar. Uvedba nove tehnologije poleg naštetih pred-
nosti pomeni tudi reorganizacijo postopkov dela: zaposleni knjižnični delavci na
izposojevalnem pultu bodo preusmerjeni k opravilom v zvezi z uporabniki, gra-
divom, svetovanjem in branjem, raziskovanjem domoznanstva in digitalizacije
ter pedagoškim dejavnostim, ki bodo promovirale knjižnično dejavnost, našo
zgodovino in kulturo. Torej k dejavnostim, ki zahtevajo naše strokovno znanje in
delovanje. Potrudili se bomo, da bodo postopki uvajanja nove tehnologije čim
manj motili vaš obisk knjižnice, vseeno pa prosimo za razumevanje in podporo
našim novim prizadevanjem. Pričetek samostojne izposoje preko knjigomata v
Knjižnici Litija načrtujemo v mesecu novembru oz. vsaj do 3. decembra letos.

Andreja Štuhec

Knjižnica Litija vsem svojim članom omogoča, da si lahko brezplačno izposojajo
leposlovje in priročnike na portalu Biblos. S prijavo si člani za 14 dni na svoj pre-
nosnik, telefon, tablico oz. bralnik prenesejo knjigo s seznama. Vseh knjig na
portalu knjižnica seveda ni mogla zakupiti. Bodo pa licence za posamezne naslo-
ve lahko aktivirane, če bomo ugotovili, da je izražen interes za njihovo izposojo.
Torej: če si želite prebrati oz. izposoditi posamezni naslov knjige preko Biblosa,
to označite oz. kliknite. Pri pregledu statistik ogledov knjig, bomo v knjižnici ve-
deli, da je potrebno največkrat označene naslove zakupiti za izposojo.
Za več informacij povprašajte v knjižnici oz. pošljite vprašanje ali predloge:
knjiznica.litija@gmail.com oziroma majda.jsirk@gmail.com.

Slikarska razstava Jožeta Ambroža

Biblos - portal za izposojo e-knjig

Uvajanje novih tehnologij
VRTEC CICIBAN

Zbiranje odpadnega papirja
V vrtcu Ciciban že nekaj let zbiramo odpadni papir, ki ga krajani vestno prinašate. Z denar-
jem od zbranega papirja smo kupili didaktične igrače, ki so popestrile otroško igro.

Zaradi stalnega odtujevanja papirja, smo morali odstranili zabojnik za papir. V
ta namen imamo že pripravljen prostor v naši leseni uti, kamor lahko odlagate
papir. Vsem krajanom se zahvaljujemo za prinašanje papirja in vas vljudno pro-
simo za nadaljnje sodelovanje.

Mojca Dragar

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Prospekt mojega kraja
Od 15. septembra 1995 stoji pred OŠ Šmartno geološki steber. Vse do letos je bil le kup zlože-
nega kamenja, saj je bila prvotna informativna tabla ob stebru uničena kmalu po postavi-
tvi. Ob 50-letnici šolske zgradbe smo ponovno postavili tablo z ustreznimi podatki in kup ka-
menja je spet postal zbirka kamnin, ki predstavljajo geološko pestrost naše okolice od naj-
starejših obdobij zemeljske zgodovine do danes. 

V okviru dodatnega pouka iz geografije sta učenca lanskega 9. razreda, Sara
Kovačič in Luka Dragar, izdelala še prospekt na temo geoloških značilnosti
Šmartnega pri Litiji. Šolska stavba je namreč nastala po potresu leta 1963 in je
zato tesno povezana s področjem geologije. Osrednje mesto na prospektu pred-
stavlja prav geološki steber. Zloženko, ki sta jo izdelala Sara in Luka, smo posla-
li tudi na 3. geografski natečaj v okviru bienala Po Fabianijevih poteh z naslo-
vom Prospekt mojega kraja. Zanjo sta učenca OŠ Šmartno prejela bronasto
priznanje. V mesecu septembru bo zloženka predstavljena v šolski avli v prvem
nadstropju.

Sonja Marin

Ob novem
šolskem letu
Počitnice so minile, za dijake, učitelje in
starše se je začelo novo šolsko leto. Dijaki
so se nanj pripravili že med počitnicami. V
njihovih torbah so še nepopisani zvezki in
neprebrani učbeniki. Na gimnaziji si želi-
mo, da bi bili zvezki napolnjeni z znanjem
in bi učbeniki postali znani kot domači
kraj, zato bomo dijakom s svežimi močmi
ustvarili prijetno okolje, v katerem bodo
lahko z našo strokovno pomočjo razvijali
svoje potenciale.

Zanje smo pripravili različne ekskur-
zije, tabore, strokovna predavanja, iz-
menjavo z dijaki z Nizozemske,
športne dejavnosti, debatni klub,
filmski in gledališki abonma, različne
interesne dejavnosti in prireditve. Še
naprej bomo organizirali aktivnosti
za spodbujanje ekološke osveščenosti
in dobrodelnosti.
Vsem našim dijakom želimo prijetno
in uspešno šolsko leto, še posebej pa
med nami pozdravljamo dijake prvih
letnikov. Poskrbeli bomo, da se bodo
v naši sredini dobro počutili.

Kolektiv Gimnazije Litija

GIMNAZIJA LITIJA

Matura
Matura vsako leto zaznamuje konec šolanja
dijakov. Sredi julija, točneje 14. julija so
naši dijaki izvedeli za rezultate spomladan-
skega roka mature. 

V 17 šolskih letih obstoja Gimnazije
smo imeli po 13. maturah že 1140
maturantov. V nadaljevanju še nekaj
statističnih podatkov:
• uspešnost je bila 96% (na državni 

ravni 93%),
• povprečno število točk je bilo 20,46

(na državni ravni 19,72),
• imeli smo 5 zlatih maturantov, to je

maturantov z več kot 30 točkami 
(na državni ravni jih je bilo skupaj 
284). Od teh sta dosegla Tin Troha
in Žan Pirc vseh 34 točk (takih je 
bilo v državi le 20), dvema pa je 
zmanjkala le ena točka. 

• od prve mature na šoli leta 2001 
smo imeli skupaj že 49 zlatih matu
rantov,  od tega 10 z vsemi možni
mi točkami,

• Žan Pirc je pri matematiki na višji 
ravni zahtevnosti dosegel 100% 
(taka sta bila le 2 v državi).

Maturante do zasluženih brezskrbnih
počitnic loči le še obvestilo vpisne
službe, ali so dosegli zadostno število
točk za vpis na želeno smer študija.
Držimo pesti in jim želimo uspešen
študij.

Jani Maver

Osebnosti prihajajo z različnih področij: športa, gospodarstva, kulture, znano-
sti, arhitekture, novinarstva, politike, prosvete in drugih področij. Prizadevali si
bomo, da bodo podatki točni in preverjeni iz več virov, če pa boste opazili kak-
šno napako, bomo veseli opozorila.
Na http://www.obrazisrcaslovenije.si/Domov si  leksikon lahko ogledate in ve-
seli bomo, če boste izvedeli kaj novega. V prenovljenem leksikonu smo dodali
zavihek »predlagaj osebo«.  Želimo, da bi vam zbrane informacije koristile in da
bi skupaj spoznavali, kako bogati smo – zaradi ljudi in njihovih talentov!

Andreja Štuhec

V točki vseživljenjskega učenja
Knjižnice Litija ponovno pripravlja-
mo izobraževalna predavanja in de-
lavnice, ki pomagajo do boljšega po-
čutja in življenja. Brezplačno delavni-
co o osebni rasti bo v Knjižnici Litija
vodila svetovalka in trenerka nevro-
lingvističnega programiranja, Taja
Veroti. Sreča, uspeh, zdravje – želje
vsakega posameznika. In tudi realno
dosegljive. Vabljeni na uvodno brez-
plačno delavnico, kjer boste spoznali
nekaj konkretnih načinov, s katerimi
si pomagate, ko stvari ne gredo tako
kot bi si želeli. Delavnica bo potekala
v četrtek, 2. oktobra ob 17. uri, v
Knjižnici Litija. 

Delavnica o
osebni rasti

KNJIŽNICA LITIJA-ŠMARTNO

Prenovljen spletni leksikon
Obrazi srca Slovenije
V poletnih mesecih je zaživel prenovljeni spletni biografski leksikon Obrazi Srca Slovenije, ki
ga oblikuje Knjižnica Litija. Le ta že od leta 1991 organizirano zbira domoznansko agradivo z
območja svojega delovanja.  ObraziSrcaSlovenije.si je spletni biografski leksikon znanih
Slovencev in Slovenk iz osrčja Slovenije, kjer lahko preberete zanimive podatke o ljudeh, ki
so nekoč ali pa danes s svojim delom zaznamovali razvoj tega območja.
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KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

Kliše v novo študijsko leto
Klub litijskih in šmarskih študentov – KLIŠE tudi ob začetku letošnjega novega šolskega in
študijskega leta odpira svoja vrata ter s tem vabi dijake in študente lokalnega okoliša k
članstvu. 

Vendar tudi med poletnimi meseci
klišejevci nismo mirovali. Med naj-
bolj odmevnimi projekti letošnjega
poletja je bila mednarodno mladinska
izmenjava Let's learn from each other
(Učimo se drug od drugega), financi-
rana s strani sredstev Evropske unije.
Izmenjava je potekala zadnji teden
avgusta v Ponovičah ter je bila name-
njena mladim od 15 do 19 let ter vo-
diteljem. 24 udeležencev je prišlo iz
Italije, Bolgarije, Slovenije in Latvije.
Med seboj smo se učili o temah kot
so vodenje projektov, šport, nenasilna
komunikacija, reševanje konfliktov in
samooskrba oz. permakultura. Več o
permakulturi in urbanih vrtovih smo
izvedeli na organiziranem izletu v
Litijo, kjer smo si ogledali tudi
Mladinski center (MC) Litija in pro-
store Klišeja, vrtove obeh organizacij
ter skupnostne sadovnjake društva
SloMo. Na MC Litija nam je prosto-
voljka Evropske prostovoljne službe
(EVS) predstavila tudi program ome-
njene organizacije. V tednu, ki smo ga
preživeli skupaj, smo kampirali v šo-
torih, živeli z naravo ter med drugim
imeli omejen dostop do interneta.
Vse te navidezne omejitve pa so očit-
no spodbudile večjo socializacijo mla-
dih. Ob večerih smo se pogostili z do-
brotami in predstavitvami kultur ra-
zličnih držav ter se ob prijetnem
ognju spoznavali in družili.
Poslavljanje je bilo zelo čustveno, a
smo že pripravili načrt kako se bomo
srečali in učili drug od drugega tudi v
prihodnje. Tudi v tem študijskem letu
se bo KLIŠE trudil za zanimivo do-
gajanje ter nudil različne možnosti

preživljanja prostega časa s športnimi
dogodki, zabavami, filmskimi večeri,
četrtkovimi čajankami, izobraževal-
no-zabavnimi sobotami (KIZS), gle-
dališko predstavo, pestrim pustnim
dogajanjem in še več. Na naši spletni
strani ter na facebook strani bomo
objavljali tekoča dogajanja ter projek-
te, ki bodo zaznamovali prihajajoče
jesenske dni. Med najbolj odmevnimi
dogodki jeseni pa bo, seveda tudi le-
tošnje leto, tradicionalni Halloween
party. 25.10.2014 od 22 ure dalje v
Športni dvorani Pungrt Šmartno pri
Litiji nas bodo s house glasbo zabava-
li Mc Dj Berny, Lady M in DJ Sinart
+ DJ SYLVAIN ter s plesom v noro
zabavo popeljali člani plesne skupine
Naughty by nature. Ker bo letošnjo
zabavo zaznamovala tudi 5. obletnica
delovanja skupine za oblikovanje
zabav, bo za vse žurerje do 23. ure
brezplačen welcome drink. Tudi le-
tošnjo zabavo bomo popestrili z neon
dodatki, najbolj izvirne maske za noč
čarovnic pa bodo bogato nagrajene.
Vstopnina 1€  je v preprodaji na voljo
za vse člane, na dan zabave je vstopni-
na za vse 5€.
Ob tem vse dijake in študente upra-
vne enote Litija pozivamo, da v času
uradnih ur v ponedeljek, sredo ali
petek, med 17.00 in 20.00 uro, prine-
sete potrdilo o šolanju ter s tem po-
stanete član KLIŠE-ja, članstvo še
naprej ostaja brezplačno. Vse dodatne
informacije so vam na voljo v prosto-
rih kluba KLIŠE v času uradnih ur ter
na naši facebook strani ter spletni
strani.

Anamarija Kamin

TEAKWONDO

Med najboljšimi v državi
Za zaključek poletne sezone so se člani kluba udeležili državnega prvenstva Slovenije 2014 v
tehniki (poomsae). V Slovenskih Konjicah so se zbrali vsi najboljši in nastopili v kategorijah
posamezno, parih in ekipah.

Za zaključek poletne sezone so se
člani kluba udeležili državnega
prvenstva Slovenije 2014 v tehniki
(poomsae). V Slovenskih Konjicah so
se zbrali vsi najboljši in nastopili v ka-
tegorijah posamezno, parih in ekipah.
V kategoriji kadetkinj je Aleksandra
Rozina osvojila končno 6.mesto,
medtem ko sta se v kategoriji kadetov
povzpela na stopničke Lovro Perme
(3.mesto) in Tadej Pirc, ki je osvojil
naslov državnega prvaka. Dobre na-
stope so nadaljevale tekmovalke v
mladinski selekciji, kjer je Tinkara
Perme v finalnem krogu osvojila
5.mesto, Sara Rozina pa je z 1.me-
stom ubranila lanskoletni naslov
državne prvakinje. Pri fantih je moral

Taekwondo klub Šmartno- Litija je
tudi letos nadaljeval z programom
najmlajših selekcij. Tako so se enkrat
tedensko srečevali vrtičkaji (od 3-6
let) in nadaljevalni (6-7 let).
Prvi so skozi igro izboljševali tako
svoje motorične sposobnosti kot tudi
mentalne. Vmes so se spoznavali tudi
z osnovnimi elementi taekwondoja.
Pri nadaljevani skupini se je igre ob
določeni zrelosti udeležencev počasi
prevesila v “pravi” taekwondo, zato je
bil tudi nivo samih treningov na pre-
cej višji ravni. Ob zaključku sezone so
tudi vsi pristopili k zaključnem testu
(izpitu), kjer so ob pomoči idejnega
vodje programa Roka Moharja, 5.dan
prepričali glavnega trenerja kluba,
Francija Širclja, 4.dan, o osvojenem
znanju.

Izpit so uspešno zaključili vsi in se že
veselijo naslednjih korakov v tem
olimpiskem športu. Klub bo tako sep-
tembra nadaljeval z treningi za vse vse
starostne skupine.
Treninge si lahko ogledate na lokaciji
športne dvorane v Šmarski osnovni
šoli ali pa v klubskih prostorih.
Starostne omejitve praktično ni, saj se
v našem klubu udeležujejo treningov
od najmlajših (3 letnikov) pa do abra-
hamovcem. Trenira se se lahko ljubi-
teljsko ali pa tekmovalne. 

Janja Repina

Domen Pirc v finalu priznati premoč
tekmovalca iz Ivančne Gorice in z
minimalnim zaostakom 0,07 točke
osvojil odlično 2.mesto. V članski ka-
tegoriji ni bilo presenečenja, saj je
Rok Mohar z končno razliko 1,76
točke razlike zasedel 1. Mesto in tako
ubranil naslov državnega prvaka. Rok
tako ostaja neporažen na državnem
prvenstvu že 14 leto zapored.
Tekmovalci so nadaljevali z odličnimi
nastopi tudi v ekipnih nastopih, saj
sta Rok in Sara v kategoriji parov z
razliko 0,7 točke ubranila lanski na-
slov naslov državnih prvakov. V ekipi
moških pa so se letos prvič v zasedbi
Tadej, Domen in Rok udeležili tek-
movanja in osvojili 1.mesto.
Takmovanje je bilo v splošnem na
višjem kvalitetnem nivoju, saj se je
kvaliteta tekmovalcev kakor tudi so-
jenje po novih pravilih dvignilo.
Tekmovalci so v sicer manjši zasedbi
vseeno z dobrimi nastopi na koncu
osvojila odlično 2.mesto v klubski
razvrstitvi. 

Janja Repina

Teakwondo vrtec 
Taekwondo klub Šmartno- Litija je tudi
letos nadaljeval z programom najmlajših
selekcij.

DRUŠTVO PROSTI ČAS

Dejavnosti društva sezona 2014/15 
Dejavnosti na bazenu v OŠ Šmartno

Riba Raca Rak

20-urni plavalni tečaj za predšolske otroke od 4. do 6. leta
Vadba bo potekala vsak ponedeljek od 17. do 18. in od 18. do 19. ure.
Začetek: ponedeljek, 6. oktober 2014.
Od oktobra 2014 do marca 2015.

20-urni plavalni tečaj za osnovnošolce I. triletja
Vadba bo potekala ob četrtkih od 17. do 18. in od 18. do 19. ure.
Začetek: četrtek, 2. oktober 2014.
Od oktobra 2014 do marca 2015.

Vodna aerobika (telovadba na bazenu za ženske)
Vadba bo potekala ob ponedeljkih od 19. do 20. ure. 
Začetek: ponedeljek, 6. oktober 2014.
Od oktobra 2014 do aprila 2015.

Športno plezanje na umetni steni v ŠD Pungrt pri OŠ Šmartno

Pobegni dolgčasu in plezaj

Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 7. leta
Od septembra 2014 do konca maja 2015, 1 x tedensko.
Urnik vadbe: ob torkih od 18. do 19. ure.
Začetek vadbe: od torka, 9. september 2014 dalje.

Rekreativna vadba športnega plezanja za otroke od 8. do 14. leta
Od septembra 2014 do konca maja 2015, 2 x tedensko.
Urnik vadbe: torek od 16.30 do 18. in četrtek od 17. do 18. ure (I. skupina)
in od 18. do 19. ure (II. skupina).
Začetek vadbe: od torka, 9. september 2014 dalje.

Trening športnega plezanja – tekmovalci od 9. leta dalje
Od avgusta 2014 do konca junija 2015, 4 x tedensko.
Začetek vadbe: od ponedeljka, 8. september 2014.

Športno plezanje za odrasle – rekreacija
Od septembra 2014 do maja 2015, 3x do 4x tedensko.
Urnik vadbe: 
VELIKA STENA: Ponedeljek (18.30 - 20.15), sreda (20.00 - 22.00)
MALA STENA: Ponedeljek (20.15 - 22.00), sreda (18.00 - 22.00) in petek (18.30 - 21.30)

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

www.knjiznica-litija.si

Nove 
možnosti.

za župana 
s posluhom.

Rajko Meserko

Kandidatura SLS in SDS ob podpori NSi.
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“Občani se bolj ali manj dnevno srečujemo 
z uspehi in s težavami v občini in prav 

gotovo si vsi skupaj zaslužimo izboljšanje 
razmer v našem okolju. Verjamem, da 

lahko izkoristimo nove možnosti razvoja 
kraja, ki se ponujajo.

Zavedam  se, da bomo lahko le s skupnim 
sodelovanjem in z zaupanjem stvari 

premaknili v pozitivno smer.

Sodelovanje je tisto, ki prinaša
 nove možnosti.”



@VEMObmočna obrtno-podjetniška zbornica Litija -  točka VEM (Vse na Enem Mestu) 
vam nudi brezplačne storitve glede:
• Registracije podjetij (s.p. in d.o.o.) – vpis v poslovni ali sodni register 
• Prijave davčnih podatkov ob ustanovitvi 
• Oddaje zahtevka za identifikacijske številke za namene DDV 
• Prijave oseb v obvezna socialna zavarovanja 
• Prijave sprememb v poslovni ali sodni register 
• Druge vloge, ki jih omogoča spletni portal e-VEM

@VEM
Portal za podjetja in podjetnike

Uradne ure zbornice, ki ima sedež na Jerebovi ulica 12 v Litiji so:
Ponedeljek in četrtek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 12. in od 13. do 17. ure in
petek od 7. do 13. ure.
Dodaten informacije: Telefon 01/898 02 10.

SEPTEMBER 2014 • ŠT. 78 ŠPORT

Nudimo vam objavo osmrtnic, zahval ali spominov, objavo malih oglasov in objavo potreb po delavcih.
Oglaševanje za podjetja, samostojne podjetnike, društva in posameznike*.
*Cena zakupa oglasnega prostora v tiskanem izvodu časopisa Martinov glas : 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV .

Za tiskan izvod Mg, je potrebno prispevke poslati najkasneje do 25. SEPTEMBRA 2014

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

Svoje prispevke in fotografije o aktualnih dogodkih in zanimivostih iz vsakdanjega življenja, nam lahko
vsakodnevno pošiljate naš e - naslov: martinov.glas@siol.com.

Prejeti prispevki bodo sprotno objavljani na našem portalu: www.martinovglas.si
in enkrat mesečno (razen julija in avgusta) v tiskanem izvodu Martinovega glasu.

Vabimo vas, da nam pišete, fotografirate  in sodelujete z nami !

ZAVARUJTE SVOJE JUNAKE

V današnjem času veliko staršev ne more nezgodno zavarovati svojih otrok, zato smo se odločili za 

dobrodelno akcijo, v kateri bomo združili moči in skupaj z vami nezgodno zavarovali čim več otrok 

iz socialno ogroženih družin. Vi zavarujte svojega otroka, mi pa bomo za vsako sklenjeno nezgodno 

zavarovanje eno podarili. Vas pa bomo nagradili tudi z atraktivno riši-briši majico Vzajemko.

V nujnih primerih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 031 698 819.

Ker lahko super ideje včasih spodletijo. 

Vz
aj

em
na

, d
.v

.z
, V

oš
nj

ak
ov

a 
ul

ic
a 

2,
 L

ju
bl

ja
na

. 
Vs

a 
za

va
ro

va
nj

a 
se

 s
kl

ep
aj

o 
po

 v
el

ja
vn

ih
 p

og
oj

ih
 V

za
je

m
ne

, d
.v

.z
. 

Darilo ob sklenitvi 

zavarovanja, na katero 

otroci rišejo in pišejo s 

kredo kot po tabli. 

www.vzajemna.si

080 20 60

Majica

riši-briši

ZASTOPSTVA TRBOVLJE
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje
Tel.: 03/56 25 171

POSLOVALNICA LITIJA
Ponoviška cesta 3
1270 Litija 
Tel.: 01/ 896 39 51
GSM : 041 758 460

DELOVNI ČAS:
ponedeljek 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00 
torek 8:00 - 12:30 in 13:00 - 15:00
sreda 8:00 - 12:00 in 13.00 - 17:00 
četrtek 8:00 - 12:30 in 13:00 - 15:00
petek 8:00 - 14:00

DELOVNI ČAS:
ponedeljek 8.00 - 12.30 in 13:00 - 15:00
sreda 8.00 - 12.00 in 13:00 - 17:00

PAKET

VZAJEMKO

letna premija 

1 EUR
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Članska ekipa je s treningi začela 13. avgusta. V novi sezoni se je malenkost
spremenila. Prva spremeba je v strokovnem kadru. Ekipi se je pridružil Urban
Stopar, ki bo vodil mladinsko ekipo ter opravljal naloge pomočnika trenerja
članske ekipe, Jake Kešeta. V ekipi ostaja tudi fizioterapevt Dare Šuštar. Pri
igralskem kadru je tudi nekaj novosti. Z igralsko oz. vratarsko kariero je zaklju-
čil Denis Berdajs, še vedno pa je nejasen status Aljaža Sadarja. Od ekipe se je
poslovil Rok Novak, ki se je po enoletni posoji vrnil v matični RD Rudar. Z
ekipo je pričel trenirati Peter Bahovec, ki je sicer ponovno rahlo poškodovan,
medtem ko Jon Čopar čaka na operacijo kolena. Z ekipo ostajo vsi ostali nosil-
ci, veseli tudi dejstvo, da ni veliko težav s poškodbami in bodo najverjetneje do
začetka sezone vse sanirane. Ekipi so se pridružili tudi vsi mladinci ter Andraž
Justin, ki nastopa še za kadete. Novinec v ekipi je 22-letni krožni napadalec
Žiga Kus, ki se je na posojo pridružil iz DRŠ Aleš Praznik. Lansko sezono je
nastopal za ŠD Mokerc IG.

V mesecu avgustu je šmarska ekipa odigrala tri prijateljske tekme, vendar nikoli
v popolni postavi.
RD Rudar – RD Herz Šmartno 31 : 24 (16 : 14)
RK Trimo Trebnje – RD Herz Šmartno 31 : 24 (16 : 13)
RD Herz Šmartno – RD Loka 2012  30 : 35 (13 : 18)

Ekipa RD Herz Šmartno bo do začetka prvenstva odigrala še nekaj pripravljal-
nih tekem, v septembru bo 13.09.2014 v Dvorani Pungrt tudi turnir, na katere-
ga so povabljene ekipe RK Dol TKI Hrastnik, ŠD Mokerc IG in RD Rudar.
Sezona v 1.B državni rokometni ligi se začne 20. septembra, ko RD Herz
Šmartno gostuje na IGu. Prvo srečanje doma pa bodo Šmarčani igrali teden
kasneje, 27. septembra ob 19 uri, proti ŠD Škofljica Pekarna Pečjak.
V novo sezono pa štartajo tudi vse mlajše selekcije. Pri trenerskem kadru sta dve
spremembi. Že prej omenjeni Urban Stopar bo prevzel vodenje mladincev (let-
nik 1994 do 1997). Novinec v taboru Šmarčanov je tudi Franci Zidar, izkušeni
bivši igralec, ki bo prevzel »delo« naše dosedanje trenerke Pegi Berce. Prevzel bo
vodenje starejših dečkov A (2000/2001) ter mlajših dečkov A in B (2002 in
2003). Njegov pomočnik bo Filip Gradišek, ki je že lansko sezono opravljal isto
nalogo pri Pegi. Kadete (letnik 1998/1999), ki so bili preteklo sezono na koncu
odlični 6. (1997/1998), bo še vedno vodil Primož Cenkar, njegov pomočnik je
še vedno izkušeni Tone Justin. Vse ekipe bodo tekmovale na državnem nivoju
ter že pridno trenirajo v Dvorani Pungrt, na igrišču in okoliški naravi. V začetku

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

V novi sezoni prvič 14. članska liga
V lanski sezoni je članska ekipa RD Herz Šmartno osvojila 5. mesto v 1.B državni rokometni
ligi. Po koncu sezone 2013/2014 se je na krovni organizaciji RZS dogajalo marsikaj, na
koncu je bilo na skupščinah odločeno, da bo 1. NLB Leasing ligo in 1.B državno rokometno
ligo sestavljalo po 14 ekip.

šolskega leta so štartali tudi najmlajši,
ekipe mini rokometa in osnovne se-
lekcije. Na OŠ Šmartno bo celoten
pogon vodila Tanja Oder, ki ji bosta
pomagala Marjan Cenkar in Harald
Lepold, v proces pridobivanja trener-
skih izkušenj pa bomo vključili še
kakšnega mlajšega člana našega dru-
štva. Prav tako bomo v društvu tesne-
je sodelovali z ŽRD Litija, kjer za ta
pogon skrbi Dare Šuštar, sploh na
področju pridobivanja novih članov.
Šmarsko društvo si želi pri mlajših
selekcijah v novi sezoni podobnih
uspehov kot lansko sezono. 
Tudi v novi sezoni pričakujemo zani-
mive in razburljive tekme ter veliko
glasnega navijanja s strani navijaške
skupine Krokraji. V imenu društva
vas vabim, da si ogledate vse tekme
1.B lige v domači Dvorani Pungrt ter
tudi kakšno v gosteh. Seveda vas va-
bimo tudi na tekme mlajših selekcij,
ki jih bo v novi sezoni na pretek, prav
tako pa so lahko zelo razburljive in
zelo zanimive.
Članska ekipa RD Herz Šmartno za
sezono 2014/15:
Vratarji: Luka Kukovica, Midhad
Muratovič, Tom Virant
Leva krila: Grega Močnik, Luka
Poglajen, Tilen Virant, Jernej Žižek
Levi zunanji: Dejan Berglez, Jan
Cestnik, Žiga Pregelj, Rok Ribarič
Srednji zunanji: Žiga Berglez,
Andraž Justin, Aleš Šmejc
Desni zunanji: Jaka Avsec, Filip
Gradišek, Žan Pregelj
Desna krila: Peter Bahovec, Tilen
Bučar, Anej Zakonšek
Krožni napadalci: Jon Čopar, Žiga
Kus, Urban Poglajen
Trener: Jaka Keše
Pomočnik trenerja: Urban Stopar
Fizioterapevt: Dare Šuštar

Aleš Hauptman

Vse fante od 1. do 9. razreda in dekleta od 1. do 5. razreda
in jih zanima ROKOMET,
VABIMO, da se vpišejo v rokometno šolo.
Vabljeni tudi stari člani, ki ste že sodelovali,
da se nam spet pridružite na treningih.

V rokometno šolo se lahko vpišete preko elektronske pošte
info@rdsmartno.si ali pa se oglasite na enem izmed treningov
mlajših selekcij v Dvorani Pungrt .

Za več in for ma cij nas lahko po kličete na gsm šte vilke: 
• Splošne informacije: 031-627 189 (Aleš Hauptman)
• Mlajši in starejši dečki (od 6. do 9. razreda): 051 387 245 (Franci Zidar)
• Mini rokomet (od 1. do 5. razreda): 040 820 974 (Tanja Oder)


