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ŽUPANOV KOTIČEK

Spomin in veselje
Za nami in pred nami so pomembni
prazniki za vse občane. Spomin na naše
drage osvežimo ob gledanju plamenov
ognja v svečah na pokopališču. Kogar lju-
bimo, nikoli ne umre, le daleč je, sem pre-
bral na spomeniku. Poleg otožnosti pa
pride tudi veselje. Občinski praznik
Martinovo je naš praznik, ki ga bomo ob
praznovanju deset letnice delovanja obči-
ne še posebno proslavili. Naša oblast
lahko naredi karkoli, mi smo nad deset le-
tnim delom zadovoljni. Kar nekaj objek-
tov je zgrajenih, ki jih brez samostojnosti
ne bi bilo nikoli. Leto se zaključuje in
pred nami je nov proračun za leto 2014.
Upamo, da ne bo bistveno manj prihod-
kov in da bomo nadaljevali izgradnjo ko-
munalne infrastrukture z isto dinamiko
kot v preteklosti. Vsem občankam in ob-
čanom čestitam ob deset letnem jubileju,
ministru za javno upravo pa: Pustite nas
na miru!

Vaš župan
Milan Izlakar

Da se podnebje spreminja (segreva) se
najbolj opazi na rastlinah. Tako naprimer
mandarine, ki jih imam posajene v poso-
dah in jih v jeseni pred mrazom prestavim
v zaprt prostor, do sedaj še nikoli niso do-
zorele na prostem. Letošnje toplo poletje
in jesen pa sta omogočila, da so mandari-
ne dozorele zunaj. Plodovi so lepi in veli-
kosti kot bi zrasli v dolini Neretve in ne v
Gradišču pri Primskovem.

Rudi Ovnik

Lansko leto pa je gradbeni odbor zopet začel preverjati možnosti za postavitev objekta.
Prioritete projektiranja so bile: možna postavitve šotora v dimenziji vsaj 25m x 15m,
uporabna garaža za potrebe gasilcev, pokrito skladišče za potrebe gasilskega doma, sejna
soba, Telekom prostor in večnamenska dvorana. Ko je bila idejna zasnova skovana, smo
prišli do ugotovitve, da nam primanjkuje uporabnega  zemljišča proti cerkvi. Zato je ta-
kratni predsednik PGD Jablanica Jože Ponebšek  šel na pogovor k lastniku g.
Hauptmanu in se s sodelovanjem Občine Šmartno pri Litiji uspešno dogovoril za prepis
zemljišča. Gradbeni odbor je tako pričel s pripravo dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Kmalu nato so člani društva in krajani Jablaniške doline pod vodstvom
predsednika društva Mitje Jerina in predsednika gradbenega odbora Jureta Potiska pri-
čeli z urejanem pešpoti do cerkve sv. Ane in postavitve opornega zidu.  Sledilo je rušenje
starega doma in odvoz odpadnega materiala ter priprava terena za gradnjo novega doma.
Kmalu smo ugotovili, da nam primanjkuje površina za prostorno in funkcionalno dvo-
rišče, tako da smo od g. Dolška odkupili potrebno zemljišče. 12. maja 2013 smo gasilci
pripravili svečano srečanje ob odkritju temeljnega kamna v Zgornji Jablanici, kjer so nam
prisotni izkazali veliko podporo in tako smo dobili voljo za trdo delo, ki nas je še čakalo.

Dogodek Datum Ura Lokacija

PGD JABLANICA

Nov gasilski dom v Jablanici
Naše društvo si je že več let prizadevalo za gradnjo novega gasilskega doma v Jablanici, saj je bil stari
dom že zelo dotrajan in premajhen za potrebe gasilcev, kot tudi krajanov Jablaniške doline. Tako je
upravni odbor društva julija 2008 ustanovil gradbeni odbor, ter mu zaupal odgovorno in težko nalogo.
Aktivnosti v zvezi z gradnjo doma so kar nekaj let mirovale, saj smo čakali na sprejetje občinskih pro-
storskih načrtov za zazidljivost zemljišča. Društvo je med tem časom pridno varčevalo in vse prihodke
namenjalo izključno za gradnjo novega doma.

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU NOVEMBRU 2013

Zahvala krajanom, ki so brezplačno podarili zemljišča za Dom jablaniških gasilcev:
- Ivan Groboljšek iz Zg. Jablanice, ki je podaril zemljišče za gradnjo prvega gasilskega doma leta 1929.

- Marija in Ivan Zaman iz Zg. Jablanice, ki sta podarila zemljišče za gradnjo prizidka s stolpom leta 1974.

- Boštjan Obreza iz Zg. Jablanice, ki je podaril zemljišče za dvorišče gasilskega doma leta 1989.

- Marija Hauptman iz Zg. Jablanice, ki je podarila potrebno zemljišče za gradnjo novega gasilskega doma leta 2013.

Pa se je začelo udarniško delo članov društva in krajanov, ki smo še enkrat dokazali, da se
s skupnimi močmi in voljo zmore veliko in dom je bil pod streho v dveh mesecih, prav
tako je bila urejena tudi okolica. Objekt, ki je dokaj velik, smo naredili s prihranki dru-
štva, s finančno pomočjo občine Šmartno pri Litiji pa tudi z veliko zbranimi sponzorski-
mi in donatorskimi prejemki ter predvsem z 64 delovnimi akcijami in več kot tri tisoč
prostovoljnimi urami dela članov, ki pa seveda še ni končano. Krajani so prispevali les,
delo, malico, skratka, kar se je dalo, smo naredili sami, da se je gradnja čim bolj pocenila
in seveda moramo omeniti tudi veliko pomoč podjetja Trgograd d.o.o.. Zdaj nas čaka še
ureditev notranjosti, kjer pa nam primanjkuje prostovoljnega dela in finančnih sredstev.
Zato bomo v prvih štirinajstih dneh meseca decembra gasilci potrkali na vrata gospo-
dinjstev Jablaniške doline in vas ob bližajočih se praznikih obdarili s posebnim koledar-
jem, posvečenim gradnji novega doma ter prosili za kakšen prispevek. Veseli smo vsake
pomoči, pa naj bo to v obliki materiala ali denarnega prispevka. V kolikor kdo želi posta-
ti sponzor ali donator k gradnji novega doma, lahko nakaže tudi sredstva na naš transak-
cijski račun št. SI56 0202 3001 6079 213 (Nova Ljubljanska banka).  Nadaljevali bomo s
številnimi delovnimi akcijami in prostovoljnim delom. Vsa ta naša prizadevanja, pa bi
radi maja naslednje leto okronali z veliko otvoritvijo novega gasilskega doma in vrtno ve-
selico, kjer se bomo vsem, ki ste kakorkoli zaslužni da novi dom stoji, iskreno zahvalili.
Verjamemo, da bo novi gasilski dom v Jablaniško dolino prinesel nov začetek, tako za ga-
silce kot za krajane in predvsem za mlade, saj je ta gradnja vse prebivalce Jablaniške doli-
ne le še bolj povezala.

Za PGD Jablanica, Laura Potisek

Mandarine s
Primskovega

Reci NE odvisnosti, pogovorna delavnica PONEDELJEK 11.11. 18.00 MC Litija

U3: Predavanje Tanje Cegnar, vremenoslovke TOREK 12.11. 17.00 Knjižnica Šmartno

Švedski večer s prostovoljko Evelino TOREK 12.11 18.00 MC Litija

Fotografska razstava: Sonja Perme TOREK 12. 11. 19.00 Avla Občine Litija

Približevanja: Dušan Šešok SREDA 13.11. 19.00 Kulturni center Litija

Tekaški četrtek ČETRTEK 14.11. 16.00 zbor pred MC Litija

Vrste komunikacije, izkustvena delavnica za mlade ČETRTEK 14.11. 18.00 MC Litija

Razstava vezenin ob šmarskem občinskem prazniku PETEK 15.11. 17.00 Knjižnica Šmartno

Stojnica vse zastonj SOBOTA 16.11. 08.00 - 11.00 pred šp. dvor. Litija

Otroška matineja: Pikin rojstvni dan - Gledališče Sonček SOBOTA 16.11. 10.00 Kulturni center Litija

Otvoritev razstave: Podvodna dediščina v Sloveniji PONEDELJEK 18.11. 19.00 Kulturni center Litija

Ura pravljic TOREK 19.11. 18.00 Knjižnica Litija

Razstava likovnih del OŠ Šmartno TOREK 19.11. 18.00 Knjižnica Šmartno

ob 50. letnici stavbe OŠ Šmartno pri Litiji

Srbski večer s prostovoljko Vesno TOREK 19.11. 18.00 MC Litija

Ura pravljic ČETRTEK 21.11. 16.00 Knjižnica Gabrovka

Tekaški četrtek ČETRTEK 21.11. 16.00 zbor pred MC Litija

Dober vodja, izkustvena delavnica za mlade ČETRTEK 21.11. 18.00 MC Litija

Ura pravljic ČETRTEK 21.11. 18.00 Knjižnica Šmartno

Letni koncert Pevskega društva LIPA LITIJA PETEK 22.11. 19.00 Kulturni center Litija

Potopisno predavanje: Butan, predava Zoran Furman TOREK 26.11. 19.00 Knjižnica Litija

Predavanje: "Grad Bogenšperk in J.V.Valvasor", SREDA 27.11. 18.00 Kulturni center Litija

predava Mitja Potočnik

Predstavitev knjige in srečanje z avtorjem:  ČETRTEK 28.11. 19.00 Knjižnica Litija

Smajo Safić Gupta  - Ajurvedska medicina  za fizično, mentalno in duhovno zdravje

Otroška matineja:  Janko in Metka SOBOTA 30.11. 10.00 Kulturni center Litija

Lutkovno gledališče Kranj

Koncert Tamburaškega orkestra Šmartno SOBOTA 30.11. 19.00 Dvorana Pungrt Šmartno

Latino Martini 

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

Latino Martini 5

Sobota, 16. 11. 2013,
športna dvrana Pungrt

Ob 14. uri - gasilsko tekmovanje
Ob 16. uri - Martinov sejem

Ob 19. uri -  Krst mošta
Ob 19.30 uri - Razglasitev rezultatov

gasilskega tekmovanja

Ob 10. obletnici občine Šmartno pri Litiji vabljeni na 

Martinovo popoldneMartinovo popoldne

Martinovanje
Ob 20. uri

Martinovanje
z ansamblom Akordi

Vljudno vabimo vse člane, podporne člane, vse diabetike in voznike motornih vozil

na zdravstveno predavanje z naslovom

Varna vožnja in sladkorna bolezen
Nova zakonodaja in sladkorna bolezen, zakon o voznikih ( 48. čl., 15. čl., 79. in 81. čl. )- pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil.

Predavala bo dr. Jelka Zaletel

Predavanje bo potekalo na Občini  Litija v veliki sejni sobi, v torek,  26.11.2013, ob 17. uri.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno

Mladinska sekcija tamburaškega
orkestra Šmartno, 

pod vodstvom Helene Vidic,
vabi na koncert

v soboto, 30. 11. 2013, ob 19. uri, 
v športni dvorani Pungrt.
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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: Martinov glas, Kidričeva c. 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82, GSM: 040 996 404  Naklada: 1700 izvodov - November 2013

Poveljstvo Gasilske zveze Šmartno pri Litiji je razpisalo tekmovanje za kategorije pio-
nirjev/pionirk, mladincev/mladink, članov A in B/članic A in B, ter starejših
gasilcev/starejših gasilk. V soboto, 21. 09. 2013 je v organizaciji PGD Šmartno pri Litiji
potekalo tekmovanje Gasilske zveze Šmartno pri Litiji v kategorijah pionirjev in pio-
nirk, mladincev in mladink, ter starejših gasilcev in starejših gasilk. Udeležba ekip je bila
povprečna kot je to praksa v zadnjih nekaj letih, kljub temu pa med ekipami ni manjkalo
tekmovalnosti. Ekipe so dosegle sledeče rezultate: 
Kategorija »Pionirji« (tekmovale so 4 ekipe): 1. mesto Kostrevnica II., 2. mesto Jablanica,
3. mesto Kostrevnica I. , 4. mesto Liberga. Kategorija »Pionirke« (tekmovala je 1 ekipa):
1. mesto Kostrevnica. Kategorija »Mladinci« (tekmovalo je 5 ekip): 1. mesto
Kostrevnica, 2. mesto Liberga, 3. mesto Primskovo, 4. mesto Šmartno pri Litiji, 5. mesto
Zavrstnik. Kategorija »Mladink« (tekmovali sta 2 ekipi): 1. mesto Kostrevnica, 2. mesto
Jablanica. Kategorija »Starejši gasilci« (tekmovali sta 2 ekipi): 1. mesto Kostrevnica, 2.
mesto Zavrstnik. Kategorija »Starejše gasilke« (tekmovala je 1 ekipa): 1. mesto Šmartno
pri Litiji . Na regijska tekmovanja so se uvrstile tri prvouvrščene ekipe iz posamezne ka-
tegorije.
Regijsko tekmovanje za gasilsko mladino je potekalo v soboto 12. 10. 2013 v Mengšu.
Ekipe iz GZ Šmartno, ki so se udeležile tekmovanja so zasedle naslednja mesta:
Kategorija »Pionirji« (tekmovalo je 17 ekip):  ekipa Kostrevnice je dosegla 2. mesto.
Kategorija »Pionirke« (tekmovalo je 8 ekip): ekipa Kostrevnice je dosegla 4. mesto.
Kategorija »Mladinci« (tekmovalo je 10 ekip): ekipa Liberge je dosegla 4. mesto,  ekipa
Kostrevnice je dosegla 7. mesto, ekipa Primskovega je dosegla 10. mesto. Kategorija
»Mladink« (tekmovale so 3 ekipe): ekipa Kostrevnice je dosegla 1. mesto. Ekipama pio-
nirjev in mladink iz Kostrevnice se je z doseženim rezultatom uspelo uvrstiti na državno
tekmovanje, ki bo v letu 2014. Regijsko gasilsko tekmovanje za starejše gasilce in gasilke
je potekalo v soboto, 5. 10. 2013, v Domžalah. Tekmovanja so se udeležile vse tri ekipe
naše gasilske zveze, ki so dosegle naslednje rezultate:  Kategorija »Starejši gasilci« (tek-
movalo je 16 ekip): ekipa Zavrstnika je dosegla 10. mesto, ekipa Kostrevnice je dosegla
14. mesto. Kategorija »Starejše gasilke« (tek. je 7 ekip): ekipa Šmartna pri Litiji je dose-
gla 7. mesto. Člansko gasilsko tekmovanje in hkrati tudi regijsko člansko tekmovanje pa
je potekalo v soorganizaciji Gasilske zveze Šmartno pri Litiji in Gasilske zveze Litija, v
nedeljo 29. 10. 2013, pred trgovinskim objektom Lidl v Litiji. Tekmovanja, ki je poteka-
lo ob zelo slabem vremenu se je udeležilo skromno število ekip, kar je posledica izredno
zahtevne tekmovalne discipline. Tekmovanja GZ Šmartno pri Litiji so se udeležile na-
slednje ekipe, ki so dosegle sledeče rezultate : 
Kategorija »Člani A« (tekmovale so 3 ekipe) 1. mesto Šmartno pri Litiji, 2. mesto
Jablanica, 3. mesto Javorje. Kategorija »Članice A« (tekmovala je 1 ekipa) 1. mesto
Jablanica. Kategorija »Člani B« (tekmovala je 1 ekipa) 1. mesto Jablanica. Kategorija
»Članice B« (tekmovala je 1 ekipa) 1. mesto Jablanica. 
Na regijsko tekmovanje so se uvrstile tri prvouvrščene ekipe iz posamezne kategorije. 
Ekipe so dosegle naslednje uvrstitve: Kategorija »Člani A« (tekmovalo je 5 ekip)
1. mesto Šmartno pri Litiji, 5. mesto Jablanica. Kategorija »Članice A« (tekmovala je 1
ekipa) 1. mesto Jablanica. Kategorija »Člani B« (tekmovala je 1 ekipa) 1. mesto Jablanica
Kategorija »Članice B« (tekmovala je 1 ekipa) 1. mesto Jablanica 
Ekipi Šmartna pri Litiji, ter ekipam Jablanice (člani B in članice B) se je z doseženim re-
zultatom uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, ki bo v letu 2014. 
Naj se pri tem zahvalimo vsem ekipam, za udeležbo na tekmovanju GZ Šmartno ter če-
stitamo vsem ekipam za dosežene rezultate, še posebno za  uvrstitve na državno tekmo-
vanje. Zahvaljujemo se tudi PGD Šmartno za organizacijo tekmovanja. 

Gasilska zveza Šmartno pri Litiji

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI

Aktivnosti na tekmovalnem področju
gasilskih enot
Letošnja tekmovanja na nivoju GZ Šmartno so bila hkrati tudi izbirna tekmovanja za regijsko in drža-
vno tekmovanje. Gasilska zveza Slovenije je razpisala vaje, ki jih je bilo potrebno uspešno izvesti, da se
ekipa lahko udeleži tekmovanja na višjem nivoju. Tekmovanje je posvečeno prvemu predsedniku
Gasilske zveze Slovenije Matevžu Hacetu. 

IZ DELA POLITIČNIH STRANK - SDS

Davki letijo v nebo
V Državnem zboru postaja vse bolj napeto. Ne mine teden, da ne bi na mizo dobili novega zakona, ki
dodatno obremenjuje ljudi in gospodarstvo. Ravno danes, ko to pišem, je koalicija potrdila dvig pri-
spevkov za zdravstveno zavarovanje. Naslednji teden obravnavamo dohodnino, kjer je predlagana
ukinitev usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav. Pred nami je tudi zakon o davku na nepremični-
ne, ki bo prinesel v poprečju dvakrat večje breme kor dosedanji NUZS, za kmete, gospodarstvo in prebi-
valce krajev izven glavnih mest bodo obremenitve še večje. Predlagana je tudi zamrznitev usklajeva-
nja pokojnin.  Dvig DDV in ostale »malenkosti«, s katerimi nas je doslej »razveselila« vlada Alenke
Bratušek, pa so tako ali tako že del našega vsakdana. 

Razen neprestanega novega obdavčevanja, pa ni čutiti nobenih strukturnih premikov.  V
katero smer vlada sploh vodi Slovenijo? Kako je s prodajo podjetij, ki so v državni lasti?
Zakaj vse poteka tako počasi? Pa sodni sistem, bo še dolgo sistem dveh hitrosti? Ali vlada
res verjame, da bo 1,2 milijarde evrov, kot je rezervirala v proračunu, dovolj za sanacijo
bank? Odprtih vprašanj je še veliko, čas pa teče. 
Težko razumljivo je, da koalicija na vse pretega trdi, da ukrepi ne bodo imeli prav velikih
posledic na življenja ljudi. Seveda bodo, pa ne le neposredno dvigovanje davkov, ki je naj-
bolj očitno, ampak se bodo na našem standardu krepko poznale tudi posledice tistega,
česar vlada ni naredila, pa bi morala. Naj ponazorim z zelo svežim primerom. Danes, na
sestanku z delegacijo Mednarodnega denarnega sklada, je njen predstavnik dejal pribli-
žno takole: »Ker niste pravočasno prodali Mercator, ste morali dvigniti DDV.« 
Težko se je znebiti občutka, da vlada in koalicija ne delata za vse ljudi z enako vnemo in
da hočeta po vsej sili nekatere stvari pomesti pod preprogo. Kako bi si sicer lahko razla-
gali, da ob obravnavi problematike bančnega sistema, kjer je poniknilo stotine milijonov
evrov, pod krinko bančne tajnosti zagovarjajo tiste, ki so takšno stanje povzročili. Zakaj
bomo vsi davkoplačevalci reševali Probanko in Factor banko, pa nas ni nihče vprašal, če
se strinjamo? Kaj pa odgovorni? Bodo izgubili svoje hiše z bazeni? Kdo sploh so tisti, ki
so se okoristili na naš račun? V SDS zahtevamo omejitev bančne tajnosti. Če se banke

rešuje z davkoplačevalskim denarjem,
imajo ljudje pravico vedeti!Žal nas je koa-
licija, ki si tako zavzeto prizadeva za pra-
vično in socialno državo, v teh namerah
doslej uspešno zavirala. Kakšno spreneve-
danje! Še bo priložnost in še bomo opo-
zarjali in zahtevali, da se razkrijejo imena,
ki so podpisovala sporne kredite in iz-
črpavanje podjetij. 
Ob vseh milijonskih bančnih zgodbah,
visoko letečih strategijah in pomembnih
infrastrukturnih projektih, so enako po-
membne težave, s katerimi se ljudje sreču-
jejo v vsakdanjem življenju in tehtajo le
nekaj deset evrov. Ena izmed takih je, da
država prejemnikom socialnih pomoči in
varstvenih dodatkov vpiše breme na nji-
hovo nepremičnino. Mnogi so se zaradi
tega odpovedali pomočem, kar je nespre-
jemljivo. Ta problem mi ne da miru že
nekaj časa, zato v teh dneh pripravljam
besedilo sprememb zakona. Če je vsaj
kanček čuta za socialo tudi pri tistih, ki
znajo o njej veliko govoriti, ni dvoma, da
bo pobuda doživela podporo tudi v
Državnem zboru. Vesela bom vsakega
pisma podpore pri teh prizadevanjih (e-
naslov: romana.tomc@dz-rs.si).    

Romana Tomc,
vaša poslanka

Po celi Sloveniji so gasilci odpirali vrata svojih gasilskih domov za krajane in poudarjali
pomembnost gasilnikov. Tudi člani PGD Šmartno smo z ''Gasilsko soboto'', 19. oktobra
2013, želeli krajanom pomagati in s preventivno akcijo nekaj narediti za varnost kraja in
krajanov. Sobotno popoldne, je bilo sestavljeno iz treh glavnih dejavnosti. Pred gasilskim
domom smo ob 14. uri pričeli s predstavitvijo dela gasilske mladine. Mladi gasilci so pri-
pravili program, s katerim so želeli obiskovalcem, krajanom, staršem, pokazati veščine in
znanja, ki so jih osvojili v naših vrstah. Trud mentorjev, članov PGD in seveda otrok je bil
zaman, ker se našemu povabilu ni odzval nihče od omenjenih in povabljenih. Nihče!
Vseeno smo se sami dobro zabavali. Tekmovali smo v poznavanju gasilske opreme, v ve-
zanju vozlov, v spajanju cevi na trojak in v zbijanju tarče z vedrovko. Poleg gasilskih de-
javnosti smo se sladkali s pečenim kostanjem in se preizkusili v gašenju pravega malega
požara z gasilnikom. Ob 15. uri, po mladinskih dejavnostih, so se aktivnosti preselile na
Sokolsko. V sodelovanju s podjetjem Gasco Janko Zaman s.p., smo za krajane pripravili
zanimivo predstavitev gasilnikov in praktični prikaz rokovanja z njimi. Na voljo je bil
tudi njihov pregled ali servis, ter ponujena možnost nakupa novih. Na naše veselje se je
vabilu vseeno odzvalo 12 krajanov. Še dobro, da je bilo prisotnih tudi nekaj naših članov.
Vsi obiskovalci so lahko pod vodstvom inštruktorja Janka preizkusili pogasiti manjši –
začetni požar. Prikazovali smo tudi, kaj se zgodi, če gorečo maščobo polijemo z majhno
količino vode. Obiskovalci so bili presenečeni, kaj lahko povzroči deciliter vode v kombi-
naciji z gorečo maščobo. Mlajši udeleženci so na koncu v roke prijeli še cev iz gasilskega
kamiona in preizkušali različne oblike curkov. Peščica obiskovalcev je bila z prikazom in
predstavitvijo izredno zadovoljna. Gasilci pa smo bili veseli, ker so krajani, ki so se udele-
žili dogodka začeli razmišljati o namestitvah gasilnikov v svoje domove in vozila. Proti
večeru, natančneje ob 17. uri, smo dogajanje preselili v center Šmartnega. Za zaključek
sobotnega dogajanja smo pripravili vajo in uprizorili prometno nesrečo. Motorist, ki je
celo popoldne divjal po šmarskih ulicah, se je zaletel v zadnji del kamiona. Pri padcu je
zdrsnil pod zadnjo os, kamion pa mu je zaradi pozne reakcije voznika zapeljal čez nogo.
Po klicu očividcev na center za obveščanje, je bila najprej alarmirana enota NMP
Zdravstvenega doma Litija, ki je na kraj nesreče prihitela z reševalnim vozilom. Druga je

PGD ŠMARTNO PRI LITIJI

Gasilska sobota v Šmartnem
Oktober je mesec požarne varnosti. Vsako leto Gasilska zveza Slovenije razpiše temo požarnega mese-
ca. Letošnja je bila gašenje manjših, začetnih požarov in pa namestitev gasilnikov v osebna vozila. 

bila alarmirana gasilska enota PGD
Šmartno. Po prihodu domačih gasilcev na
kraj nesreče, s tremi vozili, je poveljnik po
oceni situacije na pomoč poklical še enoto
sosednjega društva PGD Litija. Na kraj
nesreče so prispeli z vozilom za posredo-
vanje ob prometnih nesrečah. Člani PGD
Šmartno smo prometno in požarno zava-
rovali kraj nezgode in razsvetlili delovišče.
Po usklajenem sodelovanju vseh treh
enot, je bil s tehničnim posegom (dvig ka-
miona s pnevmatskimi blazinami), moto-
rist kmalu izvlečen izpod vozila, imobili-
ziran in pripravljen za nadaljnjo medicin-
sko oskrbo. Na vaji je sodelovala ekipa
NMP Litija v sestavi dveh članov, enota
PGD Šmartno v sestavi 15 članov in
enota PGD Litija v sestavi 8 članov.
Pozabiti ne smemo na šoferja in nesre-
čnega motorista, za katerega se je po stro-
kovni odstranitvi čelade izkazalo, da je
prav tako član domačega gasilskega dru-
štva. Na vaji je tako skupno sodelovalo 27
ljudi. Presenečeni smo bili nad odzivom
krajanov in ostalih obiskovalcev. Kar
nekaj se jih je zbralo na cerkvenem stop-
nišču in so z zanimanjem in nekaj laični-
mi komentarji spremljali naše delo.
Omenjenim sodelujočim in vsem kraja-
nom se najlepše zahvaljujemo,da so nam
pomagali izpeljati popoldanske aktivno-
sti. Zahvaljujemo se vsem članom PGD
Šmartno, ki so že v dopoldanskem času
sodelovali na vaji v Litiji, nato pa še na
vseh domačih dejavnostih. Posebna za-
hvala: Janku in Urbanu iz podjetja Gasco
(kdor je zamudil servis ali prodajo, lahko
pokliče na številko 041 721 306), gasil-
skim kolegom in tovarišem iz PGD
Litija, Andreju Borišku, ki se je z veseljem
odzval naši prošnji in s svojim kamionom,
z natančno vožnjo, zapeljal motoristu čez
nogo in gospodu Samu Peskarju za
pomoč pri izvedbi pogostitve. Hvala lepa
peščici krajanov za obisk na Sokolskem in
hvala malo večjemu številu gledalcev pred
cerkvijo. Gasilci smo tako čudna bitja, da
si bomo kljub nezanimanju krajanov za
naše delo in slabem obisku nekaterih
naših dejavnosti, še vedno prizadevali za
vašo varnost. Še naprej vas bomo osvešča-
li, opozarjali, vstajali sredi noči iz tople
postelje ter prostovoljno in v svojem pro-
stem času reševali vaša življenja in imetje.
Odločili smo se za tak način življenja in
taki pač smo. Če nam ne verjamete, se
nam pridružite. Vsakogar, ki ima voljo do
prostovoljnega dela, ga zanima delo gasil-
cev in društvene dejavnosti ter ima v glavi
iskre, v hlačah pa pogum, z veseljem
sprejmemo medse. Želimo vam lepo
jesen, obilo pridelkov, polne sode ter
varno in mirno življenje. 
Na pomoč!

PGD Šmartno

Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpis
za oddajo v najem neprofitnih  stanovanj za nedoločen čas

Po razpisu se odda neprofitno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada RS: Stanovanje št. 29 v 
II. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 5, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 45,16
m2.  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, 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. do 13.uro.
Dodatne informacije in obrazec vloge lahko  zainteresirani dobijo 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.
Interesenti za najem  neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahtevanimi
prilogami do 25. novembra 2013 na naslov: KSP Litija d.o.o.,  Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
Na kuverti mora biti napis: „Za stanovanjsko komisijo; razpis za oddajo neprofitnih stanovanj
v najem“.

Šmartno pri Litiji, dne 30. 10. 2013
Župan občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Obvestila društva za meseca
november in december 2013
1. ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Diabetično stopalo, predavala bo ga. Mira Slak, vmsr., v torek 19.11.2013 ob 16. uri v
ZD Litija – predavanje bo o negi in pregledu nog, merjenju o občutljivosti in po potrebi
merjenje krvnega pretoka v nogah (dopler). Vabljeni vsi diabetiki, predvsem tisti, ki
imate težave z nogami.
2. ZELO POMEMBNO PREDAVANJE
Varna vožnja in sladkorna bolezen, predavala bo dr. Jelka Zaletel, v torek 26.11.2013 ob
17. uri – predavanje bo na občini Litija v veliki sejni sobi. Ker je v veljavi novi pravilnik o
zdravstvu za voznike diabetike je to predavanje za naše člane in tudi vse ostale diabetike
zalo pomembno.
3. POHOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA
Tako kot vsako leto vas tudi letos vabimo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, da se
nam pridružite na pohodu, ki bo v nedeljo, 17.11.2013 ob 8. uri. Dobimo se pred društve-
no pisarno. Prosimo vse udeležence pohoda, da si pripnete PIN, kot znak pripadnosti.
4. NOVOLETNO SREČANJE
Leto želimo zaključiti v vaši družbi, zato vas vabimo, da se nam pridružite v soboto
7.12.2013 ob 18. uri v gostišču Pustov mlin. Cena za člane je 20 €, za nečlane pa 22 €.
Prijave zbiramo v društveni pisarni do 29.11.2013, kjer opravite plačilo za srečanje in
hkrati sporočite ali boste potrebovali avtobusni prevoz. Sladke domače dobrote so zaže-
ljene. Vljudno vabljeni.
5. MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA 
V društvu bo merjenje v sredo 6.11.2013 in 5.12.2013 od 8. do 10. ure.
Merjenje v Mercatorjevemu  marketu pri banki 14.11.2013 od 8. do 13. ure
Merjenje v Mercatorjevemu supermarketu na Ježi 21.11.2013 od 8. do 13. ure
6. TELOVADBA 
Telovadba poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.30 uri v Športni dvorani Litija.
7. PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in vadbo v bazenu,
ki poteka vsako sredo med 16. in 17. uro. Cena je 2 € na udeležbo. Vljudno vabljeni.
8. USTVARJALNE DELAVNICE
Delavnice potekajo ob četrtkh ob 17.00 uri. Izdelujemo izdelke iz naravnih materialov
ter tako preživljamo četrtkove večere ob prijetnem in ustvarjalnem druženju.
9. POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljni okolici. Zbor je ob 8. uri pred dru-
štveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme prilagajali. Hodi se na lastno odgovornost v
primerni obutvi in opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni
pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma do dneva navedenega v programu!

Seznam pohodov: Pohod vodi:
14.11. Kum Ivan Lamovšek
21.11. Javorski pil- Moravče Lojze Hauptman
28.11. Laze- Zagorica- Vega- Miklavž    VLAK Ivan Lamovšek
05.12. Štanga- Golišče- Litija Božo Čertalič
12.12. Pohod v neznano  odhod ob 7.00 uri Lojze Hauptman
Za pohod 14.11. Kum sprejemamo prijave do 7.11.2013
Za pohod 21.11. Javorski pil- Moravče sprejemamo prijave do 14.11.2013
Za pohod v neznano 12.12. sprejemamo prijave do 6.12.2013.

10.KOPANJE
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih v Krkinih zdraviliščih
(Dolenjske, Šmarješke toplice in Strunjan). Cena karte je 8 €, karte lahko koristite  do
24.12.2013.
11.DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite
del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi
in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje pro-
gramsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posreduje-
te svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.
12.PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2013 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se vam naj-
lepše zahvaljujemo. 
13. RAZNO
Za nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite morebitne spremembe
vaših podatkov /npr. menjava naslova,../, prav tako pa prosimo vse, ki imate elektronsko
pošto /e-mail/, da nam le-to sporočite, da vam bomo lahko obvestila pošiljali po e-pošti.
Naročanje lističev za aparate
(pri prvem naročanju prinesite aparat s seboj).
- november naročilo do 15.11.2013, prevzem v sredo 22.11.2013
- oktober naročilo do 6.12.2013, prevzem v sredo 13.12.2013
Še vedno je možna brezplačna  menjava merilnikov. Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki
so stari ali v okvari le te lahko prinesete v društvo in vam jih bomo brezplačno zamenjali
z novimi merilniki. Po društvenih cenah imamo še veno na zalogi knjige o sladkorni bo-
lezni tipa 2 in zdravi prehrani.
14.URADNE URE
Uradne ure v društveni pisarni so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00. ure. V torek,
četrtek in petek ni uradnih ur – razen za naročila lističev.

Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA

Drobtinica - malo je veliko
Na Območnem združenju Rdečega križa Litija, smo se tudi letos vključili v  mednarodno akcijo ob sve-
tovnem dnevu hrane »Drobtinica«, ki je bila v petek, 18. oktobra 2013.

Naši  prostovoljci in mladi člani RK iz
Osnovne šole Gradec in Osnovne šole
Litija so med 9.0 in 13. uro zbirali prosto-
voljne prispevke v zameno za kruh, ki so
nam ga velikodušno podarili:   Podjetje
Mercator in Spar, Društvo podeželskih
žena in deklet Dole pri Litiji ter prosto-
voljke Krajevne organizacije Rdečega
križa Primskovo in Dole pri Litiji, ki so
spekle  domači kruh in  pecivo, poleg tega
pa darovale  marmelado in kompote. S
prostovoljnimi prispevki smo zbrali sred-
stva, s katerimi bomo vsaj čez zimo omo-
gočili tople obroke kar nekaj otrokom iz
našega območja.
Z odzivom občanov na akciji
»Drobtinica« smo zadovoljni in jo načr-
tujemo tudi za prihodnje leto. 

Sekretarka OZRK, Danica Sveršina

Natančen vzrok za nastanek raka dojk še ni znan, obstaja pa nekaj dejavnikov tveganja, ki
so povezani z njim. Kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost zaradi te bolezni v
razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta organizirano iskanje raka, pri najbolj ogrože-
nih ženskah in uvajanje novih učinkovitejših načinov zdravljenja. Zgodaj odkrit rak dojk
je v večji meri ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima pomembno vlogo tudi redno mesečno sa-
mopregledovanje. Območno združenje Rdečega križa Litija, je prejelo prijazno povabilo
direktorice ZD Litija ,dr. Kežar Jožefe, na brezplačni klinični pregled dojk z ultrazvo-
kom dojk,  ki ga je opravljala v ginekološki ambulanti  ter učno delavnico ozaveščanja in
samopregledovanja dojk, ki  sta jo vodili diplomirani.med. sestri ga. Petra Anžel Lara in
ga. Lidija Jeršin. Povabilu se je odzvalo veliko število žensk, zato se v imenu udeleženk
zahvaljujemo,  dr. Kežarjevi  s sodelavkami  za klinični pregled in osveščanje.

Sekretarka OZRK, Danica Sveršina

Rožnati oktober
Oktober je že nekaj let namenjen osveščanju o raku dojk. To je najpogostejši rak žensk v razvitem
svetu in tudi v Sloveniji. Pri nas letno zboli okoli 1100 žensk. Predvsem zaradi poznega odkrivanja bo-
lezni je preživetje naših bolnic žal še vedno slabše od evropskega povprečja.

Informacijska pisarna Evropskega informacijskega centra za civilno družbo Slovenija je
v začetku leta 2013 kot ena izmed sedmih pisarn pričela nuditi svojo podporo uporabni-
kom programa Evropa za državljane. Podporo nevladnim organizacijam ter občinam je
center izvajal tako osebno kot preko telefona. Tekom leta 2013 so bile izvedene delavni-
ce na temo programa Evropa za državljane, aktivnega državljanstva ter kako napisati
dobro projektno prijavo.  Skupaj s preostalimi partnerji je nastala mreža partnerskih or-
ganizacij, ki danes šteje 227 članic iz Bolgarije, Italije, Latvije, Grčije, Romunije, Avstrije
in Slovenije. Včlanitev v mrežo organizacijam omogoča lažje navezovanje stikov z mož-
nimi partnerji in je povsem brezplačno. Včlanite se lahko na spodaj navedeni spletni
strani pod zavihkom partnerji, kjer se nahaja prijavni obrazec. V sklopu mednarodnega
projekta se je razvilo tesno sodelovanje in pa želja po nadaljnjih skupnih aktivnostih. Že
v juniju je bil tako oddan nov projektni predlog in bil kasneje tudi sprejet s strani
Evropske komisije. V prihodnjem letu bo tako center še naprej nudil koristne informaci-
je, svetoval pri snovanju in oddaji projektov ter izvajal delavnice. V novem programskem
obdobju 2014-2020 programa Evropa za državljane bo uvedenih nekaj sprememb center

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Nadaljevanje evropslih projektov
tudi v letu 2014
Projektna ekipa Društva za razvoj podeželja LAZ se je med 15. In 20. oktobrom mudila v Banskem v
Bolgariji, kjer je potekal zaključni sestanek partnerjev pri projektu Evropski informacijski centri za ci-
vilno družbo. Vseh 7 partnerjev mednarodnega projekta ECRC se je še zadnjič sestalo, pregledalo izve-
dene aktivnosti in rezultate ter naredilo načrt za nadaljnje sodelovanje.

ECCD, pa bo še naprej dosegljiv za in-
formiranje ter svetovanje. Društvo LAZ
je s tem evropskim projektom pridobil
nove kompetence in reference za bodoče
izvajanje projektov, kar je izrednega po-
mena za delovanje društva. Projektna
ideja je v pravi partnerski kombinaciji ter
ob zadostni informiranosti lahko uspe-
šna. Po pregledu statistike sprejetih pro-
jektov programa EZD je izmed  342 po-
trjenih projektnih predlogov le 7 spisanih
s strani slovenskih prijaviteljev. S pomočjo
pisarne ECCD lahko storite nekaj za vaše
društvo ali občino ter izboljšate statistiko
črpanja evropskih sredstev.
Za več informacij smo vam na voljo na e-
mail naslovu ecrc.si@gmail.com, telefon-
ski številki : 070 303 321, spletni strani
http://www.ecrc-si.com/ ter ECCD pi-
sarni na Ponoviški 12 v Litiji.

Društvo za razvoj podeželja LAZ
Katarina Možina

IZ NAŠIH SOSEK

Grmače včeraj, danes in jutri
Soseska Grmače je  to leto preživela kar pestro. Sama soseska pod Rojami preživlja pomlad celo leto,
saj se venomer kaj dogaja. Sama zgodovina Grmač sega tja do 1582 z ohranjenimi zapisi v urbarju
grmaške gospode, do današnjih dni in željami, kaj narediti v prihodnosti.

Prva spomladanska akcija je bila obnovitev dotrajane ograje mostička pred naseljem, ka-
tere se je udeležilo kar precej prebivalcev, tako »staroselcev«, kot »novoselcev«. Prvi maj
nam je polepšala litijska godba na pihala, v lepemu sončnemu vremenu, ki  je sledil kre-
sovanju na Grmačah , prejšnjega večera. 24.junija tega leta smo imeli odkritje dveh tabel,
ena je naslovna označba naselja (Grmače), druga pa zgodovinska. Posebna pohvala

Marko Simončiču za oblikovanje, Pav le -
tu, Matjažu in Franciju za postavitev
tabel, ter Tomažu Mittoniju za poslikavo
table Grmače in fotografiranje dogodka
ob odkritju  tabel, ki so bile postavljene iz
lastnih sredstev in trudom vseh prebival-
cev. V čast nam je, da nas je obiskal tudi
župan Milan Izlakar z podžupanom g.
Aškercem. Po svečanosti  je sledil zabavni
večer  vseh prebivalcev. Poleti se je izvršilo
količenje bodočega otroškega igrišča, ure-
jevanje poti do gozda in vrtov (nova ogra-
ja) ter urejanje okolice hiš, ki so bile zgra-
jene v letu 2011. Želje stanovalcev so, na-
daljevanje izgradnje otroškega igrišča, po-
vezovalna pot  z naselja, ki se nadaljuje
pod Rojami do Šmartna (nekoč so po njej
hodili otroci v šolo in je v večjem delu še
ohranjena), ureditev pločnika od križišča
na državni cesti, urejen prevoz otrok do
šole v Šmartnem, postavitev smernih
tabel z državne ceste na lokalno v naselje
(je v izdelavi), ureditev fasade in obnova
strešne kritine na  starejših objektih. Vsi
stanovalci soseske Grmače (Zavrstnik
1,75 - 83) si želimo, da bo leto 2014 prav
tako uspešno kot letošnje leto.

Marko Kragelj

Foto: Tomaž Mittoni

RKS Območno združenje Litija
vabi  krvodajalke in krvodajalce,

da  se udeležijo
krvodajalske  akcije,

ki  bo v četrtek, 21. novembra 2013 
od  8. do 13. ure

in v petek 22. novembra  2013
od 8. do 12. ure, 

v prostorih  Zdravstvenega doma v Litiji.  
Kri  je nenadomestljivo  zdravilo,

pri  zagotavljanju  krvi pa si pomagamo
lahko le ljudje med seboj.

Krvodajalska akcija
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Novice iz Velike Štange
V mesecu juniju 2013 je občina Šmartno pristopila k asfaltiranju (adaptaciji) javne poti 709961, katera
vodi proti Šircelj, Justin in Lisjakovi domačiji. Pod budnim očesom predstavnika občine za infrastruktu-
ro, Aleša Kržeta, so dela hitro stekla. Na veliko zadovoljstvo krajanov je črna prevleka prinesla veliko
olajšanje, saj je bil med zimo največji problem sneg, ki ni dopuščal nemotene vožnje z avtomobili.

Koliko pomeni ljudjem asfalt, smo lahko videli ob sami otvoritvi omenjenega odseka, saj
se ga je udeležilo veliko ljudi med katerimi je bil tudi župan Milan Izlakar in svetniki
Janko Končar, Franc Props ter Miro Koprivnikar. Po končani otvoritvi smo bili vsi pova-
bljeni na Šircelj in Justinovo domačijo, kjer smo ob obilici jedače in pijače razpredali,
kako bi bilo lepo, če bi lahko drugo leto nekje drugje pridobili nekaj sto metrov asfalta. V
upanju, da bo res tako, se zahvaljujemo občini Šmartno in njenim predstavnikom. V me-
secu juliju 2013 je občina Šmartno pristopila k obnovi fasade na kulturnem domu v
Veliki Štangi. Dela so se izvajala na južni in zahodni strani kulturnega doma. Vsa dela, ki
so bila potrebna ob obnovi fasade, je izvajalo podjetje PVP d.o.o. iz Vač. Celostna podo-
ba kulturnega doma krasi naš kraj, kjer živimo. Upamo, da bo v  njem še veliko kulturnih
prireditev. Kulturno športno društvo je v mesecu avgustu končalo s projektom: Streha na
dvosteznem balinišču na športnem parku Komun. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri
tem projektu, se v imenu društva lepo zahvaljujem. 

Predsednik KŠD Velika Štanga, Marjan Lukančič

Izlet društva
Sožitje
Letošnji izlet Društva Sožitja Litija in Šmartno se
je odvil malo drugače kot prejšnja leta, saj so se
člani in prostovoljci udeležili piknika v čast 50 .
obletnice  Zveze  Sožitje.

Kar 68 se jih je v soboto,  28 .9 . 2013, od-
peljalo z avtobusom  in minibusom  v
Bohinjsko Bistrico. Tam so imeli  piknik,
ki ga je organizirala Osrednje Slovenska
regija Društev Sožitje. Ob 11. uri so se
zbrali v Gostišču pri Danici v Bohinjski
Bistrici. Sprejeli so jih  v velikem šotoru,
kjer so prisluhnili kratkemu programu
pozdravnih govorov. Zbralo se je pribli-
žno 6oo članov. Skuhali so jim okusni
golaž in  zelo dobro kremno rezino.
Njihovo druženje je  popestril ansambel
in dobra postrežba, ki so jo bili deležni.
Plesišče je bilo takoj polno odličnih ple-
salcev. Imeli so tudi  športne igre ali pa so
se  sprehodili po bližnji okolici, saj je tam-
kajšnja narava zares čudovita. Dan je hitro
minil. Srečanje pa jim bo ostalo v trajnem
spominu, saj so se domov vrnili srečni in
nasmejanih lic, ter polni lepih vtisov. 

Marija Pirc, Mojca Renko
in Polona Baš Jere

MePZ Zvon Šmartno  vrnil obisk
Lansko leto je imel mešani pevski zbor Zvon v gosteh pevski zbor Slavec iz Solkana pri Novi Gorici.
Letos, 12. oktobra, pa smo mu vrnili obisk.

Koncert je bil posvečen reki Soči, in sicer ob obletnici rojstva Simona Gregorčiča, ki je
znan po domoljubni pesmi Soči. Koncert je potekal v veliki dvorani Mestne občine Nova
Gorica, kjer nas je pozdravil tudi njen predstavnik. Najprej je nastopil domači mešani
pevski zbor Slavec, ki ga vodi zborovodja Miran Rustja, vmes pa je recitator Matjaž
Vidmar predstavil dve  znani Gregorčičevi pesmi: Soči in Nazaj v planinski raj. Nato so
prišli na oder Senožeški tamburaši iz Senožet, ki smo jih tokrat že drugič povabili s
seboj. Pod vodstvom Eve Dukarič so zaigrali več skladb, najbolj pa so poslušalce navdu-
šili z dvema: Kaj ti je, deklica in Bele rože iz Aten, ki ju je ob njihovi spremljavi zapela
14-letna pevka Saša Lesnjek. Koncert smo sklenili pevci Zvona. Pod vodstvom zboro-
vodkinje Marije Celestina smo najprej zapeli šest skladb, kjer so se kot solisti predstavili
Katja Kragelj, Marko Lajovic, Vinko Poglajen in Janez Prašnikar, potem pa sta si pred-
sednika obeh zborov, Olga Srebrnič in Milan Klančnik izmenjala darila. Za zaključek
smo skupaj s tamburaši zapeli in zaigrali še dve Avsenikovi skladbi; Naj bo pomlad in
Slovenija, od kod lepote tvoje, ter z njima navdušili poslušalce. Druženje smo nadaljevali
v avli, kje ni manjkalo petja, igranja in dobre volje. Zborovodkinja je bila z našim petjem
zelo zadovoljna, čeprav nismo zapeli v popolni zasedbi. Boris Žužek

Dokaz za to je pogled skozi kalejdoskop
dogodkov, ki smo jih priredili v sklopu le-
tošnjega dneva odprtih vrat ob medna-
rodnem dnevu starejših. Znanje je zaklad,
ki nas venomer spremlja,  zato smo za sta-
novalce, svojce in obiskovalce pripravili
predavanje z naslovom Prehrana starejših.
Dietetičarka, gospa Milena Pavlin nas je
okrepila z znanjem zdrave prehrane.
Strokovne delavke doma so navzočim pri-
pravile predavanje Živeti z demenco ali
kako lahko pomagamo svojcu, ki zboli za
demenco. S starostjo se tveganje za nasta-
nek te bolezni povečuje, zato so predava-
teljice predstavile učinkovite veščine za
soočanje z njenimi izzivi. Dan starejših
smo obogatili s presenečenjem  za najm-
lajšo generacijo otrok iz vrtca Ciciban iz
Šmartna pri Litiji. Čarodej Andrej Zeme
je za stanovalce in otroke pripravil pestro
in presenečenj polno predstavo. Ob otro-
škem smehu in ploskanju je uživalo števil-
no občinstvo. Osrednja prireditev ob
dnevu odprtih vrat se je odvila v sprem-
stvu številnih kulturnih, pevskih in kuli-
naričnih dobrot. Domski pevski zbor Tisa
je poskrbel za prijetno vzdušje z domači-
mi vižami, zaposleni pa so z recitali pesmi
naših najboljših pesnikov pozvali obisko-
valce k razmišljanju. Recital avtorske

pesmi stanovalke, gospe Marije Mali z
naslovom Biseri je poslušalcem segel glo-
boko v srce. Ob koncu prireditve nam je
čarodej s svojimi zabavnimi triki pričaral
razigran nasmeh, kuharice in gospodinje
so zbrane povabile k pokušini jedi, pripra-
vljenih po knjigi Zgodbe in recepti naših
babic. Med prijetne spomine sodi obisk in
popestritev popoldneva s člani Slovenske
demokratske mladine Litjia, ki so za sta-
novalce doma pripravil družabno srečanje
z naslovom Povezujemo leta - zamenjaj-
mo čas za nasmeh. Ob vrhunsko zapetih
pesmih  Moške vokalne skupine Lipa,
zvokih harmonike,  čarovniških trkih in
pogostitvi se je med obema generacijama
ustvarila vez, ki bo spominjala na prijetno
preživet čas. Vonj pečenega kostanja
obudi spomine na jesenske dni. Stanovalci
so  skupaj z zaposlenimi nabrali plodove
narave v okoliških gozdovih. Kostanjev
piknik je privabil številne stanovalce in
njihove svojce. Prav posebej  smo se razve-
selili začetka sodelovanja z mladimi pro-
stovoljci iz Osnovne šole Šmartno, ki pri-
pomogli k popolnem uspehu piknika.

Renata Ozimek,
Romana Volič Vukadin, Mateja Lah

Upravičenci do storitve so: 
• starejši občani, ki ne zmorejo vseh opra-
vil postoriti sami, ne želijo pa institucio-
nalnega varstva, 
• invalidi, ki potrebujejo pomoč pri razli-
čnih fizičnih opravilih in /ali hišnih delih, 
• starši zaradi otrokovega rojstva, 
• občani, ki imajo težave zaradi različnih
bolezni ali okrevajo po operacijah ali ne-
srečah
• ter v vseh drugih primerih, ko je ta
pomoč potrebna, da se lahko človek po-
novno vključi v vsakdanje življenje. 
Upravičenec naroči določeno opravilo ali
več opravil in prevzame obveznost plačila

storitve in kritja stroškov. Postopek pri
opravljanju posameznega dela storitve,
trajanje in obseg storitve določita uporab-
nik in izvajalec s pisnim dogovorom. 
Cenik določa Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve. Po trenutno veljav-
nem ceniku je enotna cena za vse osnovne
storitve 12,00 € na uro.
Storitve, ki jih zagotavlja servis:
• prinašanje pripravljenih obrokov hrane, 
• nakup in prinašanje živil ali drugih po-
trebščin, priprava drv ali druge kurjave, 
• nabava ozimnice, 
• pranje in likanje perila, 
• vzdrževanje vrta in okolice stanovanja, 

• čiščenje v stanovanju, spremljanje pri
obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali
na počitnicah, 
• organiziranje in izvajanje drugih oblik
družabništva, 
• pedikerske in druge podobne storitve za
nego telesa in vzdrževanje videza, 
• pomoč pri opravljanju bančnih poslov,
plačevanju računov, sprejemanju in odpo-
šiljanju poštnih pošiljk – po pooblastilu
upravičenca, 
• kontrola jemanja zdravil.
Storitve opravljajo socialne oskrbovalke
in/ali drugi usposobljeni izvajalci. Za vse
informacije in naročila storitev lahko po-
kličete na telefonsko številko 01/890-01-
03, 01/890-01-06,  01/890-01-01 (za so-
cialni servis). Vodja storitve je Leonida
Razpotnik, univ. dipl. soc. delavka. Lahko
se oglasite osebno pri nas v času uradnih
ur: od ponedeljka od 8. h do 12. h in od
14. h do 16. h, od torka do petka od 8. h
do 13. h. Dosegljivi smo tudi na elektron-
ski pošti: tisje@ssz-slo.si ali leonida.raz-
potnik@ssz-slo.si

Vida Lukač,
direktorica doma Tisje

DOM TISJE

V povezovanju generacij
Škrlatna jesen nam razkazuje svojo lepoto v toplih odtenkih barv, ki krasijo naše poti in nam narišejo
prelep pejsaž ob vsakem pogledu na našo okolico. Narava nas vabi, da s skupnimi močmi oberemo
njene sadove ter se ob tem zavemo pomembnosti sodelovanja različnih generacij pri doseganju ciljev
za skupno dobro vseh. 

DOM TISJE

Socialni servis - nova storitev
na področju UE Litija
Dom Tisje od oktobra 2013 izvaja tudi storitve socialnega servisa, s katerimi ponuja storitve oskrbe ter
pomoč pri hišnih in drugih opravilih širšemu krogu uporabnikov, tudi mlajšim.  Za svojo dejavnost ima
dovoljenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Strokovna ekskurzija na Primorsko
24. oktobra, je vodja študijske skupine Kulturna dediščina Helena Hauptman, 27 udeležencev popelja-
la v tri zanimive muzeje.

Z avtobusom smo se odpeljali v Divačo v Muzej slovenskih filmskih igralcev. Najprej
smo si ogledali film o življenju Ide Kravanja, rojene v Divači, ki si je pozneje nadela ume-
tniško ime Ita Rina. Vodička z izrednim strokovnim znanjem nam je poskušala čim bolj
predstaviti, kako nastaja film, kakšen je izbor igralcev in kako poteka snemanje. Muzej je
virtualno odlično opremljen, zato je možno zadevo v določenih segmentih tudi študijsko
obdelati. V približno dveh urah smo dobili nek splošni vpogled v zakulisje snemanja, kjer
je včasih za določen kader potrebno kar nekaj dni dela celotne ekipe. Iz Divače smo se
odpeljali naprej v Hrastovlje, kjer stoji cerkev Svete trojice, muzej in hkrati sakralni ob-
jekt, kjer še vedno potekajo maše. Freske iz 15. stoletja v notranjosti predstavljajo zgodbe
Svetega Pisma, saj so si takrat nepismeni ljudje le tako lahko predstavljali njegov pomen
in poslanstvo. Najbolj poznan detajl je tako imenovani »Mrtvaški ples«, kjer nam freske

predstavljajo povorko posameznikov, ki
jih smrt, ki se je ne da pregovoriti ali pod-
kupiti, vodi na zadnjo pot. Sporočilo
umetnika je jasno – v smrti smo vsi enaki.
Nekoliko že utrujeni smo si nove moči
nabrali pri kosilu v kraju Kubed oz. znani
gostilni Jakomin. V času kosila je dež
škrebljal po strehi in svoje poslanstvo tudi
kmalu končal. Tudi ta del je prijetno dru-
ženje, ki nas povezuje. V Piranu smo si
ogledali pomorski muzej Sergej Mašera v
znameniti nekoč aristokratski palači
Gabrielli, zgrajeni v 19. stoletju. Vsak od-
delek predstavlja določen segment v času.
Najprej smo si ogledali arheološko razsta-
vo in amfore pod steklenim dnom, kjer
imaš občutek, da jih vidiš v morju.
Vodička nas je popeljala iz sobe v sobo in
povsod je bilo veliko zanimivega. Ribiška
oprema, makete ladij, ki jih je za učne po-
trebe izdelal jezuit Gabrijel Gruber (1740
– 1805), ki ga poznamo po Gruberjevem
prekopu v Ljubljani. Ob dobri razlagi
smo pridobili ogromno novih informacij
o življenju v teh obmorskih krajih. Do
odhoda avtobusa smo se še sprehodili po
Piranu, ki je vedno zanimiv. Ob čudovi-
tem sončnem zahodu smo se odpeljali
nazaj domov, polni lepih vtisov in hkrati z
željo, da nam Helena spet pripravi kaj za-
nimivega. 

Jože Sinigoj
Univerza za tretje življenjsko obdobje

Litija - Šmartno
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Zadnjo sredo v septembru smo organizi-
rali za skupino Šmartinke popoldanski
izlet na Dolenjsko. Najprej smo se ustavili
v Stični, kjer smo obiskali čajnico, v kateri
nudijo razne izdelke, ki  prinašajo zdravje,
ogledali pa smo si tudi cerkev. Nato smo
se zapeljali do vasi Krka, kjer smo se ogla-
sili na kmetiji Zabukovec, ki se ukvarja s
predelavo mleka in izdeluje skuto, smeta-
no, jogurte in sire; nekaj izdelkov smo
tudi kupili. Ko smo se vračali, smo obi-
skali še Muljavo, kjer smo se pomudili še
ob Jurčičevi rojstni hiši, Krjavljevi koči in
starodavnem čebelnjaku, poslikanem s
panjskimi končnicami. V lepem sončnem
vremenu smo se proti večeru vrnili v
Šmartno. Prvi četrtek v oktobru pa smo
izvedli še popoldanski izlet na Gorenjsko,
za katerega je bilo veliko zanimanja, saj
smo morali manjši avtobus zamenjati z
večjim. Po krajšem postanku v Radovljici
smo se zapeljali mimo Kranjske gore do
Rateč in v dolino pod Poncami, kjer so
znane smučarske skakalnice, vendar je
Planica eno samo gradbišče- Le-to smo
si ogledali v lepem sončnem vremenu,

Aktivnosti društva upokojencev
medtem ko je ta dan pokrivala skoraj vso
Slovenijo megla. Ko smo se vračali, smo
se ustavili še na počivališču Zelenci, kjer
smo se sprehodili do izvira Save Dolinke.
Naša zadnja postaja je bila Bled. Z avto-
busom smo se zapeljali okoli jezera, nato
pa smo se v slaščičarni »Šmon« posladkali
s kremnimi rezinami. Drugi torek v okt-
obru je naša moška ekipa sodelovala na
državnem prvenstvu v Kamniku in se
med petnajstimi ekipami uvrstila na enaj-
sto mesto. V oktobru smo izvedli tudi dva
rekreacijska pohoda v šmarsko okolico;
najprej smo šli v Presko nad Kostrevnico,
nato pa še na Sitarjevec do pretvornika.
Sredi oktobra se je 16 naših prostovoljcev
iz Šmartna in Primskovega udeležilo ce-
lodnevnega izleta v Kočevje, ki ga je orga-
nizirala Pokrajinska zveza DU Zasavja
pod vodstvom ge. Marjane Bajda. Bilo
nas je za 2 avtobusa. Najprej smo bili
gostje tamkajšnjega društva upokojencev,
ki nam je pripravilo lep sprejem, pozdravil
nas je tudi kočevski župan g. Vladimir
Prebilič. Po okrepčilu smo si ogledali zna-
menitosti mesta (središče, cerkev, jezero,

muzejske zbirke v muzeju), nazadnje pa
so nam pripravili kulturno prireditev, ki je
bila šaljivo obarvana. Po kosilu smo se
dobro razpoloženi, vračali v Zasavje. V
soboto, 19. oktobra, smo se udeležili 2.
Zorčevega pohoda, ki ga je organiziralo
Društvo upokojencev Veliki Gaber. Ob 8.
uri smo vzeli pot pod noge in skupaj z do-
mačini prehodili pot od Gabra do
Temenice, kjer so se nam pridružili po-
hodniki iz Šentvida pri Stični. Po krajšem
postanku smo nadaljevali pot skozi
Mihelco do Mišjega Dola, kjer smo si
ogledali cerkev, v kateri hranijo najstarejše
orglje v Sloveniji. Nato smo nadaljevali
pot po zadnji strmini do Gradišča –
Primskovega, kjer je bila osrednja sloves-
nost. Tu so nas nagovorili in pozdravili
ga. Marinka Vidgaj v imenu Društva
upokojencev Šmartno in sekcije Nove ko-
renine Primskovo, novi župnik g. Jože
Hauptman in trebanjski župan g. Alojz
Kastelic. Po dobrem okrepčilu, tu sta za
prijetno razpoloženje skrbela dva harmo-
nikarja, smo se Šmarčani odpravili
domov, ostali pohodniki pa so v lepem

sončnem vremenu nadaljevali pot proti
cilju – Velikem Gabru. V sredo, 23. okt-
obra, smo organizirali v gostilni  »Pri
Mačku« srečanje za vse naše člane, ki
praznujejo okroglo obletnico rojstva.
Prišlo jih je dve tretjini od povabljenih.
Sekcija Nove korenine Primskovo, ki se je
tudi udeležila 2. Zorčevega pohoda, je iz-
vedla še pohod k Posilnc v Laze pri

Gobniku. V novembru in decembru bodo
prostovoljke in prostovoljci, ki so vključe-
ni v projekt »Starejši za starejše« nadalje-
vali z obiski. Želimo, da jih sprejmete in z
njimi poklepetate o problemih, ki vas mu-
čijo, ali pa se z njimi preprosto družite,
kajti prihajajo meseci, ki niso najbolj pri-
jazni predvsem do starejših in osamljenih.

Boris Žužek

Udeleženci letošnjega Zorčevega pohoda

Ustavimo se ljudje, za božjo voljo...
V strašni praznini prostora in neskon-
čnosti časa, v bolečnini trenutka, ki je
odšel in tudi hvaležnosti  tistega, kar smo
imeli, mi um ne da, da sem tiho. Bivamo
v skupnosti izjemnih ljudi, dobrih sose-
dov in prijateljev, sodelavcev, naključnih
znancev, žal pa ob pogledu iz razdalje za-
stane dih, ker um ne razume naših de-
janj. Ob govoričenju, da so nam življenja
sveta, predvsem naših otrok, naših vnu-
kov, naših najmlajših, si ne morem dovo-
liti, da ne izrazim svoje razmišljanje, kri-
tičen pogled in dobronamerni nasvet, ki
izhaja iz bolečine srca. V trenutku časa, v
katerem živimo, si nenehno postavljamo
cilje v obliki objektov, ki imajo predvsem
svojo obliko in žal ne vsebine.
Pozabljamo pa najnujnejše, na pot, ki nas
do cilja vodi. In ravno tako je v našem
okolju, v naši prijazni deželici, ki se poča-
si spreminja v sistem napisanih določb, v
balast pravnih aktov, v nepreglednost be-
sedičenja in modrovanja, nerazumnih in
neumnih odločitev, manjka pa enostav-
nih in ljudem prijaznih dejanj. Kako
sicer razumeti, da je kapital v obdobju
poplave izobraževanja na najvišjem nivo-
ju, množici strokovnih služb in politi-

čnem samouresničevanju, imel sredstva za
pozidavo najlepših polj z raznovrstnimi
objekti, našel idealne linije za cestne po-
vezave, po kateri bruha ogenj in pločevi-
na, nismo pa našli »sredstev, prostora in
strokovnjakov« za izdelavo preprostih in
enostavnih pešpoti za naše najmlajše, naj-
ranljivejše, naše otroke, naše bogastvo. In
ni prostora za omembe – vredno zelenico
s klopjo in igrali, kamor bi babica lahko
varno peljala svojega vnuka. Kako  razu-
meti, da ima najbližji trgovski center pre-
dimenzionirano število praznih parkirnih
mest, Osnovna šola z največjim številom
»obiskovalcev« pa niti enega (varnega).
Kako naj varno pripeljemo svoje malčke,
če ne moremo niti parkirati niti nimamo
niti ene varne poti do šole! Oprostite, hoja
po pločniku, med avtomobili, šleperji, av-
tobusi, tovornjaki in gradbenimi stroji z
malčki ni varna pot do šole. Ali zaprimo
smrtno nevarne ceste okoli šol in vrtcev
ali pa zaprimo šole! Varna pot do šole in
iz šole, pomeni fizično varovana, enosta-
vna potka, lahko posuta samo s peskom,
ločena od premikajoče se pločevine.
Pločniki so za odrasle, pa še za te ne do-
volj varni! Kako sicer razumeti, da znamo

zmanjšati hitrost pred hitrostnimi ovira-
mi na cesti, ker je »škoda« avtomobila, ni
pa nam sveto življenje na »urejenem?«
prehodu za pešce? Kako naj razumemo,
da nam vsak vikend ugašajo življenja
naših deklet in fantov v svoji neukrotljivi
življenjski energiji, ki jo pred odhodom na
večno pot povečajo z odmerki »poživil« ,
katere jim postreže ustrežljiv natakar.
Kdaj smo iz naše družbe nazadnje »od-
stranili« brezvestnega gostinca, ki ob za-
vedanju, da prodaja smrt, z željo po
»uspehu« brez slabe vesti, toči alkohol
mladim lastnikom jeklenih konjičkov na
njegovem dvorišču? Kako naj razumemo,
da vsak »poklic« zahteva nekaj – letno iz-
obraževanje, za poklic »šoferja« , ki upra-
vlja smrt in življenje, pa je dovolj nekaj –
tedenski tečaj in nekaj popoldnevov vož-
nje? Kje so psihološke priprave, preverja-
nje psihofizičnih in mentalnih sposobno-
sti voznikov? Kje je periodično strokovno
preverjanje zmožnosti upravljanja z vozi-
lom voznikov, ko vsi vemo, da del vozni-
kov ne sodi na cesto? Darujmo otrokom
ljubezen in povejmo jim, da jih imamo
radi, ker ljubezen ne ubija. Bodimo člove-
ško tolerantni in razumno kritični , posta-
vimo in zahtevajmo omejitve, učimo od-
govornosti in spoštovanja, ker posledice
naših dejanj ne more pozdraviti niti psi-

hiater niti jih ne moremo skriti za obzidje
bolnišnice ali zapora. Kako razložiti sinu
in bratcu, da je njegova sestrica morala
umreti, ker jo ni uspel zaščititi pred po-
divjano zverjo, ki se ji reče avtomobil in
šofer v njem? Kako razložiti mamici, da
so se razblinile njene sanje in njena sreča,
ker se je zgodila njena nočna mora. Ker se
mimo nas vali gora neukročene pločevine
in smo nemočni zaustaviti neprištevne
voznike, enkrat enega enkrat drugega. In
vsi se lahko znajdemo na drugi strani!
Malčki, otroci, dijaki in mi vsi , ne more-
mo in ne smemo biti »sosed« avtomobilu,
tovornjaku, traktorju, na poti, ki jo ime-
nujemo cesta! Za božjo voljo, kaj se bo še
moralo zgoditi, da bomo delali manj, a
delali prav ? Da bomo pričeli razmišljati
in delati poti, ne samo cilje in objekte! Ali
bo potrebna še »ena odmevna zgodba«, ko
voznik med vožnjo, z svojimi težavami in
med telefoniranjem mimogrede povozi še
srečo in smisel nekoga drugega? Zato, ker
tudi vozniku nismo preprečili nevarne
vožnje,  da mu namestimo oviro, ker
edino ovira uspe zadržati naše nesmiselno
drvenje skozi čas, s katerim uničujemo
drug drugega. Koliko časa še? Koliko
mrtvih otrok, strtih src, neuresničenih
sanj, uničenih družin, zbeganih sošolcev
in sošolk, učiteljic, babic, … , koliko še?

Zato, ker postajamo »stroji« namesto lju-
dje, zato ker ne obvladujemo sebe, zato
ker vidimo sebe pred drugim, zato ker z
divjanjem lovimo prazne trenutke pred
večnostjo časa. Zavedajmo se, da s tem
ubijamo sebe, naše najbližje, tisto, kar
imamo najraje, kar nam je najbolj sveto.
Ustavimo se, za božjo voljo, vsaj za tre-
nutek, večkrat na dan, vsak dan …
Razmišljajmo, kot ljudje, prijatelji, sose-
dje, v vlogi voznika, v vlogi načrtovalca
»objektov« in ne pozabimo na poti, v
vlogi »graditeljev«, v vlogi strokovnjakov,
… v vlogi preprostega človeka. Ker pri-
haja naslednji na vrsto, ki mu bodo iz-
trgane njegove sanje, povožena in potep-
tana njegova radost in sreča, ki ne bo več
videl večnega nasmeha svoje hčerkice,
sinčka, ki ne bo več slišal najlepšega
petja, ki ne bo več občutil sreče objema
svojega najbližjega, najdražjega. In takrat
se boste zagotovo ustavili in razmislil –
ampak takrat, takrat  bo prepozno, žal, za
zmeraj!

Glorijin oči Rafko, mamica Tanja,
bratca Amadej in Gabrijel, sestrica Manca, ….

Katerim se je ustavilo življenje
25. septembra 2013

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

Grajsko dogajanje
Jesen na gradu Bogenšperk v  znamenju predstavitve celovitega prevoda Slave vojvodine Kranjske v
slovenski jezik.

Ob izidu zadnjega, četrtega dela prevoda
Slave vojvodine Kranjske smo na gradu
Bogenšperk priravili njeno prvo javno
predstavitev. O pomenu in teži prevanja
sta spregovorila prevajalca iz nemščine
prof. dr. Božidar Debenjak in Primož
Debenjak pridružil se jima je tudi vodja
projekta in urednik pevoda gospod
Tomaž Čeč. Pri predstavitvi smo pogreša-
li iskivo pripovedovanje prof. Doris
Debenjak, ki pa je ravno ob koncu preva-
janja Slave sklenila svojo življenjsko pot.
Stari rek pravi, da je pero močnejše od

Tokrat smo se med 27. in 29. septem-
brom 2013 odpravili v objem pohorskih
gozdov, kjer smo začeli z intenzivnimi
pevskimi vajami, hkrati pa se sproščali na
svežem zraku in ob različnih dejavnostih.
Spoznavali smo se ob smo se tudi v tim-
skih igrah, s katerimi so voditelji delavni-
ce predstavili načine za gradnjo medse-
bojnih odnosov in sodelovanja, ki je v
pevskem zboru še kako pomembno.
Zborovodkinja Monika Fele nam je pred-
stavila okviren letni načrt in nam pono-
vno razložila, da bo moral za napredek
zbora in nove dosežke zbora vsakdo pri-
spevati svoj delež. Še vedno sprejemamo
nove članice in člane, ki si želijo skupaj z
nami spoznavati lepote zborovskega petja
in ustvarjanja prelepih občutij med poslu-
šalci. Če vas zanima več o zboru, nas
lahko spremljate preko naše nove spletne
strani na naslovu http://cumanima.wee-
bly.com/ ali preko Facebooka.

Za Mpz Cum anima, Samo Škrabanja

Pevski vikend zbora Cum anima
S pevskim vikendom končamo pevske počitnice in se pričnemo pripravljati za novo sezono.

meča. In močnejše od minljivosti življe-
nja. In čeprav je neumorno pero pri tem
projektu dokončalo svoje delo, delo druži-
ne Debenjak ne bo nikoli pozabljeno. S
prevodom Slave so nam Slovencem odpr-
li »okno v preteklost«, skozi katerega se
razkriva svet tistega časa. Z branjem spo-
znavamo, kaj so takratni ljudje že vedeli in
česa niso vedeli, kakšne so bile njihove
navade, kaj je bilo gospodarsko pomem-
bno, v kaj so verjeli, s kakšnimi teološkimi
problemi so si belili glavo. Za ljubiteljske-
ga bralca bo Slava izjemno zanimivo bra-
nje, zabaval se bo ob zgodbah o čarovni-
cah, o rudniških škratih, užival bo v lite-
rarnem orisu okrasnih cvetlic, zabavne se
mu bodo zdele tudi različne baročne pri-
spodobe. Strokovni raziskovalec pa bo v
Slavi našel izčrpne opise dogodkov iz
tedaj polpretekle zgodovine, podroben
tehnični opis idrijskega rudnika živega
srebra, opise šeg in navad ter popoln
popis vseh knjižnih del kranjskih avtorjev.
Za raziskovalce zgodovine slovenskega
jezika so dragoceni vsi citati in posamezni
izrazi v takratni slovenščini, četudi so do-
stikrat v kakšnem narečju, pogosto v do-
lenjščini, ki je bila Valvasorju tudi geo-

grafsko najbližja. V Slavi je še dovolj ma-
teriala za marsikatero diplomsko nalogo.
Zanimiva tema je tudi razmerje med
glavnim avtorjem Valvasorjem in njego-
vim urednikom in soavtorjem, nemškim
polihistorjem Erasmusom Franciscijem,
ki doslej še ni dokončno raziskano, oziro-
ma kakšen je bil vpliv Franciscija na
Valvasorjevo besedilo. Skratka, Slavo voj-
vodine Kranjske je tudi v 21. stoletju za-
nimivo brati in si zasluži kar največje šte-
vilo bralcev. Najbolj prestižna, prva števil-
ka prevoda pa je namenjena muzeju na
gradu Bogenšerpk in so jo že lahko ogle-
date  v Valvasorjevi delovni sobi.
Vljudno vas vabimo tudi na nadaljevanje
dogodkov posvečenih spominu na 320.
obletnico smrti J.V. Valvasorja. V četrtek,
14. novembra 2013, ob 18. uri bomo  na
gradu Bogenšperk otvorili novo stalno
muzejsko razstavo z naslovom
»Valvasorjev pogled v naravo«. Muzejska
razstava, ki nam bo predstavila Valvasorja
kot naravoslovca bo zamenjala vsebino
lovske sobe. Razstavo in Valvasorjevo
delo na področju naravoslovja bo predsta-
vila kustodinja Tehniškega muzeja
Slovenije ga. Romana Erhatič Širnik.
Razstavo je pripravil Javni zavod
Bogenšperk v sodelovanju s Tehniškim
muzejem Slovenije ter Zavodom za goz-
dove RS in Zavodom za šolstvo RS.
Projekt sofinancira tudi Ministrstvo za
kulturo RS.

Joži Vovk

Javna  zahvala 
Lampretovi družini z Javorja 19,

za nesebično, požrtvovalno pomoč in pogum pri nezgodi z govedi.
Prav tako se za vztrajno pomoč zahvaljujem veterinarju gospodu Poglajnu. 

Štefan Mandelj iz Javorja
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Zato ni skrivnost, da smo bili pri Cum
animi presenečeni in počaščeni, da nas je
predsednik Zveze g. Miran Rustja pova-
bil, da po lastni presoji oblikujemo enega
izmed večerov Zborovskih srečanj.
Zborovodkinja Monika Fele se je odločila
za celovečerni koncert na tematiko slo-
venske ljudske pesmi, v goste pa smo po-
vabili še Oktet Valvasor. Koncert je v ce-
loti uspel. Občinstvo je predvsem pohva-
lilo sproščenost Okteta in njihov velik
nabor naše domače, pa tudi tuje glasbe, s
katero srca ne navdušujejo zgolj na kon-
certu, temveč so sposobni držati veselo
vzdušje tudi dolgo po njem. Kar se tiče
Cum anime, so poslušalci izpostavili mla-
dost dirigentke in pevcev, muzikalnost ter
lepo zlitje glasov. Lahko bi dejali, da je bil
zborov repertoar slovenskih ljudskih ne-
koliko otožen, toda globoka tišina na eni
in dolgi aplavzi na drugi strani so nakazo-
vali, da nas Slovence naša ljudska pesem
še prevzame – očara. Pevci Cum anime
smo zelo veseli, da smo bili deležni takš-

nega sodelovanja. Osebno mi bodo v spo-
minu ostale besede g. Rustje, ki je dejal,
da "litijskega konca" ne pozna prav dobro,
da pa ga bo vsekakor obiskal, saj je prese-
nečen, da na tako majhnem območju člo-
vek najde toliko kvalitetnih glasov. In res,
ko pogledam nabor litijske pevske kultu-
re, presenečen prihajam do enake ugoto-
vitve. Najuspešnejši in najbolj prepozna-
ven Zbor sv. Nikolaja, pa nekdaj uspešen
zbor Gimnazije Litija, moška in ženska
Vokalna skupina Lipa, Oktet Valvasor,
nekdaj aktivna, uspešna in atraktivna
Pavza, Zvon, Fantje od Fare, potem so tu
odrasli in otroški župnijski zbori, pa zbori
osnovnih šol in razni sestavi, ki so nekoč
bili (denimo izredno kvalitetni Kvartet
Šmartin), pa nekateri izredno kvalitetni
pevci, ki danes, žal, ne pojejo nikjer ...
Izjemen mozaik, ki ga poskuša dopolnje-
vati tudi naš mešani pevski zbor Cum
anima. Ko razmišljam o našem srečanju s
Šempasom, g. Miranom oz. z ZKD Nova
Gorica, si ne morem pomagati, da ne bi

na tem mestu izpostavil radodarnosti in
ustrežjivosti, ki smo je bili pevci na
Vipavskem deležni. Seveda na Litijskem
ni tako. Kot sem ob priliki božičnega
koncerta, ki ga je res vrhunsko izvedel
Zbor sv. Nikolaja že izpostavil, prebivalci
Litijskega včasih res ne vemo, kaj se godi
pri nas doma. Takšen pevski potencial kot
ga Litijsko premore, bi bil kje drugje go-
tovo več kot zaželjen. Žal pa se pri nas
poleg vokalno neuke in nezainteresirane
oblasti, v slovenski maniri pojavlja še
medsebojna nevoščljivost in šikaniranje
med sestavi. Upam, da se ob ugodnih
okoliščinah in večji dejavnosti ter složno-
sti kulturnikov na splošno, začno stvari
pomikati globlje proti sodelovanju. Ne
samo pevska, kultura na splošno, je na
Litijskem tako bogata, da v tem pogledu
ob ustreznem združevanju in predstavlja-
nju/trženju lahko postane ena najprepo-
znavnejših »regij« na Slovenskem.

Za Mpz Cum anima, Benjamin Fele

MPZ CUM ANIMA

Zborovska srečanja Šempas
Zborovska srečanja Šempas so tradicionalna serija koncertov zborovske glasbe, ki jih vsako leto prireja
Zveza kulturnih društev Nova Gorica. V okviru teh projektov se je v mali vasici v Vipavski dolini zvrstilo
že lepo število najvidnejših slovenskih zborov. Tudi v prihodnje je moto omenjene Zveze dviganje nivo-
ja Zborovskih srečanj. To želijo doseči tako, da v goste vsakokrat povabijo kvalitetne sestave. 

Ajuverda
Predavanje o ajurvedi  v točki vseživljenjskega učenja Knjižnice Litija. 

Gost novembrskih Približevanj, ki bodo v sredo, 13. 11. ob 19. uri,  bo Dušan Šešok.
Približevanja so pogovorna srečanja z znanimi Slovenci in Slovenkami, potekajo enkrat
mesečno v KC Litija, izmenično jih pripravljata KC in Knjižnica Litija. 

V knjižnici Litija boste na potopisnem predavanju, ki bo v torek, 26. 11. ob 19. uri spo-
znali državico Butan. Predaval bo Zoran Furman. 

V  torek, 22. oktobra  je na Igu potekala
zaključna konferenca projekta Centra
vseživljenjskega učenja ljubljanske regije.
S tem je Center za dopisno izobraževanje
Univerzum skupaj s partnerji zaključil
šestletno obdobje izvajanja dejavnosti v
projektu Centra vseživljenjskega učenja.
V tem času je s pomočjo državnih in ev-
ropskih sredstev delovalo 16 točk vseži-
vljenjskega učenja, med njimi tudi točka
VŽU v Knjižnici Litija. V teh šestih letih
so se v točki izobraževali odrasli, s pomoč-
jo mentoric Mestne knjižnice Ljubljana
so potekali računalniški tečaji, z drugimi
mentorji pa tečaj italijanščine, tečaj špan-
ščine, razna potopisna in druga predava-

nja. Čeprav je vir finančnih sredstev za
predavatelje usahnil, bo Knjižnica Litija
še vedno pripravljala poučna predavanja,
prvo predavanje v jeseni je bilo Motnje
hranjenja, oktobrsko predavanje vseži-
vljenjskega učenja je bilo o permakulturi,
v novembru pa vas vabimo na predavanje
o ajurvedi, ki bo v četrtek, 28. 11. ob 19.
uri v Knjižnici Litija. Predaval bo Smajo
Safić Gupta, ki bo predstavil knjigo
Ajurvedska medicina za fizično, mentalno
in duhovno zdravje.  O ajurvedi se je iz-
obraževal v Indiji, v skupnosti Gandhi
Vidya Mandir.  Je član številnih ajurved-
skih združenj v Indiji, v Sloveniji deluje v
združenju za Integrativno medicino. 

So knjige, ki so nekaj posebnega in se nas dotaknejo. Takšna je knjiga Niti življenja, ki je
nastajala leta, rodila pa se je v teh jesenskih dneh. Ida Dolšek je leta zbirala pripovedi, ži-
vljenjepise Šmarčanov, Litijanov in okoličanov in nastale so zgodbe, ki bodo za vedno
shranjene. Kot je v izvrstnem uvodu knjigi na pot napisala Stanka Sirk: »Besedilo je kot
morje. Če ga želimo spoznati, lahko iz njega jemljemo posameznosti ali pa poiščemo
točko, v kateri se razpre, da lahko vstopimo vanj. Slednje branje mnogo bolj nagovarja
čutenje kot razum.« Iz knjige vas na porumenelih fotografijah opazujejo morda vaši pra-
dedki in prababice, pretresljive zgodbe preprostega človeka o težkem življenju so svojevr-
sten dokument. Na koncu je slovar narečnih in pogovornih besed, ki jih ni v slovarju slo-
venskega knjižnega jezika. Knjigo bomo predstavili  v petek, 29. 11. ob 17. uri, v
Kulturnem domu Šmartno. V programu bodo sodelovale domače kulturne skupine. 

KNJIŽNICA LITIJA ŠMARTNO

Niti življenja

Prešernov rojstni dan, 3. december zadnjih nekaj let imenujemo dan odprtih vrat sloven-
ske kulture. V Knjižnici Litija ga bomo praznovali kar dva dneva: v ponedeljek, 2. de-
cembra bomo skupaj z drugimi javnimi zavodi pripravili srečanje s Prešernovima nagra-
jencema v letu 2013, z Jožetom in Darkom Vidicem. Prireditev bo na gradu Bogenšperk,
ob 18. uri. V torek, 3. decembra pa vas vabimo v Knjižnico Litija, na pregledno razstavo
likovnih del Litijskega likovnega ateljeja. Umetniki že vrsto let ustvarjajo v Megličevem
ateljeju v Šmartnem, enkrat letno pa se predstavijo s pregledno razstavo. Razstavo bomo
odprli ob 19.uri. Vabljeni! Za knjižnico Litija Šmartno, Aleksandra Mavretič

Ta veseli dan kulture

Približevanja v novembru

Potopisno predavanje Butan

Od 28. septembra do 5. oktobra se je v krajih po Sloveniji zvrstilo več dogodkov v okviru
Dnevov evropske kulturne dediščine 2013. Rdeča nit letošnjih prireditev je bila sto let
organiziranega varstva dediščine, pod skupnim geslom Sto let v dobro dediščine. Tudi
Šmartno se je pridružilo mestom, ki so sodelovali na dnevih evropske kulturne dediščine.
Otroci iz skupine Mravljice in Petelinčki iz vrtca Ciciban so se skupaj s strokovnimi de-

Začetek našega gozdnega dne je bil po-
hodniški. Na vrhu Slatne smo se prvič
ustavili, razbremenili rame nahrbtnikov
in se odžejali. Med potjo smo nabirali ko-
stanje in se spraševali, ali je goba užitna ali
strupena. Skozi temačno »gosto hosto«
smo se spustili do terena, pokritega z
mahom in obsijanega s soncem. Stopinja
je bila mehka in zeleni mah je kar vabil,
da se ga otroci dotikajo in ga občutijo.
Prehitro smo morali naprej, mimo gozd-

nega igrišča Cvinger do vira vode, kjer
smo si umili roke. S hišnikom Alešem
smo bili dogovorjeni, da nam pripelje ko-
silo kar na travnik pri mostiču. Pečenica,
matevž in zelje so teknili, kot že dolgo ne.
Po kratkem počitku smo se vrnili na
gozdno igrišče, se tam igrali, gradili in ra-
ziskovali. Nato smo se po strmi stezici
odpravili na hrib, se igrali skrivalnice med
pikajočimi majhnimi jelkami in se spet po
strmini spustili navzdol do potočka in

reke Reke. Da ne bi vrgli kakšnega kamna
ali veje v vodo, to pa res ne bi bilo prav.
Gozdni dan smo zaključili popoldne na
parkirišču v Zagorici, kjer so otroke priča-
kali starši. Bili smo bolj ali manj umazani,
a celi in zadovoljni, saj smo skozi gozdni
dan spoznali različna rastišča gozda in se
razgibali na vse možne načine. Gibanje, še
posebej takšno v naravi, pa sproža v telesu
čutne, čustvene in umske procese, ki se na
zunaj kažejo v zdravju otrok. 

Vzgojiteljici
Tjaša Mihelič in Dušanka Pevec

VRTEC CICIBAN

Gozdni dan pri mravljicah
Vzgojiteljici sva že nekaj časa načrtovali dan, ki bi potekal drugače kot običajen dan v vrtcu s čim dalj-
šim bivanjem in igro otrok v gozdu. Uresničili smo ga triindvajsetega oktobra, saj nam je podaril son-
čen in topel dan kot naročen za naš namen.

PRIREDITEV

Teden otroka v vrtcu Ciciban

VRTEC CICIBAN

Prvi oktober po rusko
Od 28. septembra do 5. oktobra se je v krajih po Sloveniji zvrstilo več dogodkov v okviru Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine 2013. Rdeča nit letošnjih prireditev je bila sto let organiziranega varstva dedi-
ščine, pod skupnim geslom Sto let v dobro dediščine.

lavkami odzvali prijaznemu povabilu
gospe Magde Breznikar in si v Galeriji
knjižnice Šmartno ogledali razstavo veze-
ninskih izdelkov, ki so jih izdelale šmar-
ske narodnjakinje. Posebno presenečenje
pa je pripravila gospa Julia Vodnjov, ki
nam je prebrala pravljico v ruskem jeziku,
pokazala rusko abecedo, naučili smo se
celo nekaj ruskih besed. Z ogledom ruske
risanke pa smo zaključili svoj obisk v
Galeriji knjižnice Šmartno. Zahvaljujemo
se vsem, ki ste nam polepšali dopoldne.

Mojca Dragar, dipl. defektolog logoped

TAKO SE MI JE NEKEGA JESENSKEGA DNE UTRNILA IDEJA IN 

ENAKO JE MISLILA TUDI SODELAVKA MATEJA.

DA BI V VRTCU V TEM TEDNU OTROKE MALCE DRUGAČE RAZVESELILI,

ENKRAT BI JIH ŠE POSEBEJ POGOSTILI.

NAŠ ZAKLJUČEK TEDNA OTROKA SE JE PRIČEL S PREDSTAVO

O ČUDEŽNEM PLETIVU, KI OTROKOM RAZKRIJE

TISTO VREDNOTO, KI JE NAJPOMEMBNEJŠA – PRIJATELJSTVO.

RADOSTNI SO SE OTROCI V VRTEC VRNILI,

ODLIČNE PALAČINKE SO TUKAJ DOBILI IN

KAR NEKAJ LIKOVNIH IZDELKOV NAREDILI.

A NAJBOLJ SO SE OTROCI RAZVESELILI, KER SO SVOJE STARŠE V VRTEC ZVABILI.

Zahvaljujem se vsem staršem, ker so prišli na prireditev v tako velikem številu in pomagali, da so se
otroci v tem tednu počutili še posebej pomembne. Najlepša hvala tudi vsem sodelavkam za pomoč
pri izvedbi prireditve. Jasmina Pajk, dipl. učiteljica razrednega pouka
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Tista mravljica, ki smo jo oživeli pred
dvema letoma v šmarskem Vrtcu Ciciban,
v skupini »Mravljice«. Vse od ideje, ki se
mi je utrnila, da bi ustvarjali zgodbe o
mravljici, do pričetka pravljičnega projek-
ta, je steklo zelo hitro. Ob podpori sode-
lavk in navdušenju staršev, smo skupaj z

otroki naši junakinji nadeli ime Zinka.
Prvo zgodbico o njej smo ustvarili v vrtcu,
potem pa so doživetja Zinke skupaj z
otroki zapisovali starši doma. Pravljični
kovček je celo leto potoval in se vsak
teden znova vračal z novo dogodivščino
Zinke. Da je vesela, igriva, radoživa, žalo-

Prvošolci so se v oktobru odpravili na je-
senski pohod  po Luštni poti do Sv.
Večera. Drugošolci in tretješolci so se v
okviru naravoslovnih dni  pogovarjali o
zdravem načinu prehranjevanja, spozna-
vali in okušali so različne vrste sadja, tret-
ješolci pa so se celo posladkali s sadnim
napitkom, ki so ga izdelali sami. Učenci
drugega razreda so skupaj z gozdarjem,
gospodom Jakobom Šubicem, spoznavali
gozd v Škratovi dolini, gozdna drevesa,
rastline in živali. Za učence četrtih in
petih razredov so potekale dejavnosti v
zvezi z varnostjo v prometu. Obiskal jih je
policist, predstavnik podjetja Jumicar pa
jim je na zabaven in slikovit način prikazal
pomen zbranosti in pozornosti na cesti.
Učenci so se z avtomobilčki lahko pope-
ljali po poligonu. Oktober je že tradicio-
nalno mesec požarne varnosti. V okviru
tehniškega dne so učence petih razredov
obiskali gasilci Marjan Janežič, Domen
Merzel in Peter Kračan, ki so jim predsta-
vili gasilsko opremo in oblačila ter pred-
stavili gašenje z gasilnim aparatom. Šesto-
šolci in sedmošolci so obiskali Narodno
galerijo v Ljubljani. Učenci šestega razre-
da so si ogledali stalno zbirko slovenskih
umetnikov, učenci sedmega razreda pa
stalno zbirko evropskih slikarjev. Po kon-
čanem ogledu so se sprehodili po stari
Ljubljani in si ogledali še stvaritve arhi-

tekta Jožeta Plečnika. V okviru projekta
Apologeti nove generacije, ki so ga po-
imenovali Speculum Artium, so v
Delavskem domu v Trbovljah organizirali
predstavitev humanoidnih robotov.
Razstavo so si ogledali učenci devetih ra-
zredov. V oktobru smo na šoli pričeli s
projektom sheme šolskega sadja, ki ga fi-
nancira Evropska unija. V okviru projekta
bomo ob sredah učencem pri razrednih
urah razdeljevali sadje ali zelenjavo pride-
lano na integriran oz. biološki način pri
lokalnih kmetovalcih. Učenci oddelkov
podaljšanega bivanja so se na šolskem
igrišču na svojem tradicionalnem kosta-
njevem pikniku posladkali s pečenim ko-
stanjem in malo drugače preživeli popol-
dan. Na šoli smo svečano proslavili izid
knjige Zgodbe mravlje Zinke, ki je nastala
pred dvema letoma v vrtčevski skupini
Mravljice pod vodstvom vzgojiteljice
Mateje Groznik. V likovnem ateljeju dru-
štva Lila je potekala medobčinska koloni-
ja, Likovna ustvarjalnica, ki so se je udele-
žile tudi štiri učenke naše šole. Začela so
se že prva šolska tekmovanja.  Šolskega
tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni
se je udeležilo sedemnajst učencev.
Uvrstitev na državno tekmovanje si je pri-
služila devetošolka Nina Ceglar. Čestitamo!

Zbrala Vanja Adamlje

OSNOVNA ŠOLA

Oktober v šmarski šoli

bil učenec znanega švicarskega slikarja
Paula Haelna. Je član Swiss Art Society,
New Symbolists Group of St. Petersburg,
Slovenian Art Society. New Zealand
Academy of Fine Arts, NZ Art Guild,
New Zealand Water Colour Society, in
Kapiti Art Society. Njegova umetnost od-
seva strast, ki jo občuti kot umetnik pred-
vsem do lepote človeka pa tudi narave. Pri
tem uporablja čopiče, valjčke, gobice, ple-
skarske lopatice, glavnike, prste, oljne
barve, akrilne barve, kolaž, tuš itd. Ni
vezan na določen stil, saj uživa v novih iz-
zivih, večinoma gre za moderni surreali-
zem. Znan je po slikanju obrazov in člo-
veškega telesa, nič ne zaostajajo tudi nje-
gove pokrajine.

PETER MULLER
Rojen v Novi Zelandiji švicarskim star-
šem, živi in dela v Wellingtonu že več let.
Je profesionalni fotograf, katerega strast je
dežela, predvsem rad fotografira drevesa
in vrtove. Dela za DAC skupino, ki je ena
izmed vodilnih izvedencev grafik večjega
formata in dela po naročilu za razstave,
muzeje, reklame. Izdelujejo tudi posterje,
brošure, digitalni tisk itd.

Napisala
Sabina Slana Cvikl

Festival smo obiskali v okviru tehniškega dne za 9. razred. Najbolj so nas zanimali huma-
noidni roboti profesorja Hiroshija Ishugura iz Japonske. Hiroshi Ishiguro predava na
oddelku za Inovacijske sisteme na visoki šoli za inžinirsko znanost na Univerzi v Osaki.
Razvil je številne humanoide in androide, imenovane Robovie, Repliee, Geminoid,

PREDSTAVITEV KNJIGE

Zgodbe mravlje Zinke
Letošnji oktober je bil zaradi pravljične obarvanosti nekaj posebnega. V četrtek, 10. oktobra 2013, se
je v zgornji avli OŠ Šmartno  s svojimi zgodbicami predstavila »Mravlja Zinka«.

stna in polna presenečenj je zapisano v
zgodbicah, ki jih je ustvarilo vseh 23 otrok
skupaj s starši. Toda zgodbice niso ostale v
vrtcu. Ob pomoči vodje Vrtca Ciciban,
Mojce Dragar, in direktorice Knjižnice
Litija, Andreje Štuhec, sem jih poslala na
založbo Smar-team. Projekt se jih je do-
taknil in izid zgodbic v knjižni obliki je
bil potrjen. Sodelovanje z gospo Tjašo
Zorc Rupnik je bilo polno pravljične
energije, zato so zgodbice v knjigi krasno
predstavljene in skupaj z otroškimi ilu-
stracijami tvorijo popolno celoto. Knjiga
o Zinki je res čudovita. In takšna je bila
tudi predstavitev knjige, ki jo je OŠ
Šmartno organizirala v sodelovanju s
Knjižnico Litija. Poleg branja odlomkov
iz knjige, smo celotno dogajanje obogatili
tudi s pevci OPZ I OŠ Šmartno in pri-
ložnostno razstavo ilustracij avtorjev
zgodbic. Seveda pa je bil najbolj imeniten
trenutek tisti, ko je vseh 23 otrok, ki do
danes že drugošolci, prejelo knjigo.
Knjigo, ki jih bo vedno spominjala na
tisto zadnje, »mravljično« obarvano leto
vrtca. Prav tako pa je naslednji dan
Občina Šmartno pri Litiji z nakupom
knjig obdarila tudi letošnje prvošolce.
Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli sode-
lovali in pomagali pri projektu in predsta-
vitvi knjige. Pokukajte v knjigo Zgodbe
mravlje Zinke in obilo užitkov ob branju
njenih dogodivščin.

Vodja projekta:
Mateja Groznik, dipl. vzg.

Likovna kolonija
V sklop prireditev ob 50 – letnici šolske zgradbe v Šmartnem sodi tudi likovna kolonija zasavske regije,
ki smo jo organizirali v petek, 27. 9. 2013. Slikati smo začeli ob 8. uri, končali smo ob 13.

Udeležili so se je učenci in mentorji iz Litije, Hrastnika, Trbovelj in Zagorja. Vseh sode-
lujočih otrok je bilo 23 iz desetih osnovnih šol. Slikali so arhitekturne znamenitost kraja
z akrilnimi barvami in suhimi kredami. Zaradi slabega vremena smo ves čas delali v ate-
ljeju. Likovnemu društvu LILA se zahvaljujemo za prostore in sodelovanje. Učenci so
uspešno naslikali svoja dela, ki jih bomo razstavili, 20. novembra v galeriji šmarske knjiž-
nice, decembra pa na osnovni šoli Šmartno. Marijana Šuštaršič

Humanoidni roboti v Trbovljah
Na začetku 21. stoletja predstavlja pomembno vprašanje simbioza biološkega in tehnološkega, kot eden
izmed možnih načinov preživetja človeka. Tehnologija je tako napredovala, da prevzema mesto razmišlju-
jočega dela narave. Hitrost sprememb, ki nam jih daje tehnološki razvoj, nujno vpliva na socialni in eko-
nomski razvoj. Razvoja porabniške družbe in medijske kulture se ne da ustaviti. Vse te poti in stranpoti
razvoja civilizacije smo si ogledali v Trbovljah v petek, 11. 9. 2013 na festivalu Speculum Artium 2013.

Telenoid, in Elfoid. Videli smo robota s
katerim se pogovorimo ter dobimo prija-
zen objemček. Pogovarjali smo se tudi
preko robota, ki je kopija profesorja
Ishigura. To je bila res zanimiva izkušnja,
ki nam je približala bodočnost in odprla
marsikatera vprašanja.Videli smo rastli-
no, ki deluje  kot aktivni udeleženec in
senzor na napravici za letenje. Predstavil
se je Oddelek za avtomatiko, biokiberne-
tiko in robotiko Instituta Jožef Štefan.
Njihove raziskave so se zdaj razširile na
človeško gibanje ter človeško-robotsko
partnerstvo in sodelovanje. Raziskujejo
model humanoidnega vida, model člove-
škega telesa (robotska roka), itd.
Predstavljenih je bilo tudi veliko umetni-
ških del, ki se ukvarjajo z odnosom zvok-
svetloba, predstavljajo znanstveno fanta-
stiko nekoč, danes in v prihodnosti, giba-
nje ljudi na določeni lokaciji v predsta-
vljenem času. Na hitro smo pogledali tudi
mednarodni video art festival
Digitalbigscreen v kino dvorani DDT.
Sodobni art video se ukvarja s sociološki-
mi problemi sodobne potrošniške družbe
in njenim obstojem in preživetjem v pri-
hodnosti.                 Marijana Šuštaršič

Obisk iz Nove Zelandije
V okviru prireditev ob 50 – letnici šole sta v  četrtek, 26. septembra, OŠ Šmartno obiskala umetnika iz Nove
Zelandije: slikar Peter Auguštin in fotograf  Peter Müller. Z njunim obiskom sta učiteljici Sabina Slana Cvikl,
profesorica  angleščine in nemščine, in Marijana Šuštaršič, profesorica likovne umetnosti,  v okviru med-
predmetnega povezovanja popestrili pouk izbirnega predmeta likovno snovanje za 8. in 9. razred.

Svoje delo sta umetnika predstavila v an-
gleščini, opisala sta tudi deželo in življenje
v Novi Zelandiji. Otroci so se naučili tudi
nekaj besed v maorskem jeziku, spoznali
so različne pomene besede kivi (žival,
sadež, Novozelandčani). Po navodilih sli-
karja Petra Auguština, ki pravi »Simplicity
is more.«  (kar pomeni  Manj je več oz.
enostavno je bolje),  so učenci narisali
slike z akrilnimi barvami.  Pri tem so z

užitkom uporabili tudi prste.  Njihovo
ustvarjanje je fotografiral Peter Müller, ki
je fotografiral tudi širšo okolico šole.
Kasneje so učenci svoje slike tudi razstavi-
li v šolski avli. Še nekaj o obeh umetnikih:

PETER AUGUSTIN
rojen v Gor. Radgoni, se je preselil iz
Švice, kjer je živel 34 let, v Novo Zelandijo
leta 2004. Že v Švici je bil znan slikar in je

Klišejev halloween party
Zdaj že tradicionalno se zadnji vikend pred nočjo čarovnic odvija Klišejev halloween party. Tako je za
nami še ena nepozabna noč odlične zabave z divjimi ritmi house glasbe, plesa ter dobre družbe.
Dvorana Pungrt v Šmartne pri Litiji se je tekom večera do dobra napolnila.

V uvodnih urah je prve obiskovalce ogrel MC DJ Berny, vsi pa so prav tako že lahko po-
pestrili svoj žur z neonskimi dodatki. Po uvodnih znanih ritmih se je dvorana napolnila
in Klišejev žur je presegel mejo 480 obiskovalcev. Zvezdi večera DJ Marc Bucca in DJ
Spinne, ki ustvarjta pod umetniškim imenom VANILLAZ, sta zbrane navdušila z ne-
verjetno dovršenimi ritmi ter s tem predstavila svojo umetniško plat glasbe. Vsem zbra-
nim sta dokazala zakaj veljata za ljubljenca house množic ter zakaj se v zadnjem letu po-
javljata ob boku največjih zvezd elektronske glasbe. »Beat« nore zabave je bil posprem-
ljen s plesnim vrhuncem skupine Naughty by nature. Zadnji ritmi so zabavo popeljali do
končnega vrhunca iz pod prstov, nam že vsem znanjega, DJ Sinart-a. Ob tem se moramo
za odlično izvedbo zabave zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri organizaciji tega dogodka.
Seveda pa gre zahvala tudi vsem sponzorjem. Vtise in slike Halloween zabave bomo ob-
javili na Klišejevi Facebook strani. Se vidimo na naslednji zabavi.

Anamarija Kamin
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e-pošta: martinov.glas@siol.com
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. novembra 2013

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

Na začetku meseca oktobra je bilo na vrsti
gostovanje v Gorišnici. Ekipa Moškanjci-
Gorišnica se je pokazala v popolnoma
drugi luči, kot prejšnjo sezono. Igrali so
precej trdno in borbeno. Šmarska ekipa še
vedno ni bila kompletna. Lahko rečemo,
da sta bila oba polčasa podobna, igralo se
je večinoma zadetek za zadetkom. Bilo je
tudi nekaj več tehničnih napak, vendar na
obeh straneh. Najboj razburljiva je bila
končnica tekma. Darjan Vojin je točno
minuto do konca povišal rezultat na
24:26. Domači pa so zadnjo minuto odi-
grali bolje in tudi z malo športne sreče izid
2 sekundi pred koncem poravnali na 26.
Pri Herz Šmartnu se je najbolje izkazal
kapetan Aleš Šmejc z 9 zadetki. 12. okt-
obra je sledil derbi kroga v Šmartnem
proti RK Damahaus Cerklje. Domača
ekipa je nastopila brez levega krila Luke
Poglajna, težave pred tekmo je imel tudi
vratar Midhad Muratovič. Po izgubljeni
točki v Gorišnici so bili domačini odločni,
da to tekmo dobijo. Po zmago so prišli

tudi gostje. V prvih petnajstih minutah je
bila tekma popolnoma izenačena, nato pa
so domači začeli igrati precej boljše in ra-
zlika se je začela višati v domačo korist. V
drugem delu spet dobra predstava.
Vodstvo se je kontroliralo s strani domače
ekipe, ki je igrala še naprej dobro. Gostje
so zapretili, vendar niso imeli dovolj raz-
položenih igralcev za preobrat. V vratih
Herz Šmartna je bil kljub težavam dober
Muratovič, ki je zbral 13 obramb. Prvi
debi za člansko ekipo je ob velikem aplav-
zu okoli 350 ljubiteljev rokometa doživel
tudi Andraž Justin. Pri domačih sta se
strelsko izkazala Dejan Berglez z 11 in
Aleš Šmejc z 10 zadetki. Naslednji teden
je bilo na vrsti še eno dolgo gostovanje.
Šmarska ekipa se je na nedeljsko gostova-
nje v Veliko Nedeljo odpravila le s trinaj-
stimi igralci. Za nameček se je po dobrem
začetku v prvih minutah tekme poškodo-
val še Aljaž Sadar. Vseeno pa je šmarska
ekipa že v prvem polčasu pokazala precej
boljšo igro od gostiteljev ter povedla za vi-

ROKOMETNO DRUŠTVO

Šmarske ekipe zelo uspešne  v oktobru
Tudi to sezono v 1.B državni rokometni ligi ekipa igra odlično ter trenutno zaseda 2. mesto. Tudi mlaj-
še selekcije so začele s tekmovanjem zelo dobro, kadeti, starejši dečki A in mlajši dečki B so še brez po-
raza, dobro igrajo tudi ostale ekipe.

sokih 9 zadetkov prednosti. V prvem delu
je bil zelo efektiven Darjan Vojin. V dru-
gem polčasu je trener Jaka Keše dal pri-
ložnost vsem igralcem, kljub nižanju ra-
zlike domačih jim je zaupal do konca.
Prvi članski gol je dosegel tudi mladi
Andraž Justin, ki je tokrat odigral skoraj
20 minut. Tudi tokrat je dobro branil
Muratovič, proti koncu tekme tudi
Berdajs. Najboljši strelec tekme je bil
Darjan Vojin z 10 zadetki. Najbolj zani-
miva tekma meseca se je odigrala v petek,
25. oktobra 2013. Domača ekipa ni bila
kompletna, nastopila je brez Aljaža
Sadarja. Na drugi strani je pri Dolanih v
vratih stal domačin, Primož Cenkar.
Začetek prvega polčasa je pripadel igral-
cem Herz Šmartna, hitro vodstvo pa je
prebudilo goste, ki so ob dveh obranjenih
sedemmetrovkah Primoža Cenkarja pre-
šli v vodstvo. Domači so strnili vrste in
polčas dobili z zadetkom prednosti. Po
dobrem začetku v drugem polčasu pa šok
za domače, mišica kapetana Aleša Šmejca
ni zdržala, za njega je bilo tekme konec.
Gostje so rezultat poravnali na 19:19 in
obetala se je napeta končnica. Težave s
poškodbo je imel tudi Dejan Berglez.
Vendar so mladi domači igralci prevzeli
odgovornost, v vratih je bil odlični
Midhad Muratovič (skupaj 17 obramb),
pri Dolanih pa je zmanjkovalo moči. V
54. minuti je bil zaradi tretje izključitve

poslan v garderobo še Rok Novak, vendar
je ekipa zadržala vodstvo do konca. Na
koncu lahko rečemo visokih pet zadetkov
prednosti, lahko pa bi bilo tudi drugače.
Na tekmi sta za člansko ekipo debitirala
kadeta Urban Poglajen in Tilen Virant. Z
dobrimi igrami nadaljujejo tudi kadeti, ki
so brez izgubljene točke na 1. mestu. V
skupini JUG nizajo visoke zmage, skupaj
jih imajo že sedem. V zadnjih treh tek-
mah so premagali vse svoje glaven »riva-
le«, RK Dol TKI Hrastnik (42:39), RD
Rudar (39:31) in pa RK Krško (40:30), ki
je bil v tej generaciji vedno trn v peti naši
ekipi. Seveda to pomeni, da so si fantje
praktično že zagotovili napredovanje v
polfinalno skupino. Odlično so s tekma-
mi začeli tudi starejši dečki A, ki so zabe-
ležili štiri zmage ter mlajši dečki B, ki so
zabeležili tri zmage, oboji so seveda na 1.

mestu v svojih starostnih kategorijah.
Mlajši dečki A so trenutno na 2. mestu,
mladinci pa so trenutno na 3. mestu v 2.
ligi vzhod. V imenu društva vas vabimo,
da si ogledate tekme 1.B lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v gosteh.
Hvala navijaški skupini Krokarji, ki nas
tudi v novi sezoni spremlja doma in na
gostovanjih! Seveda vas vabimo tudi na
tekme mlajših selekcij, ki so na sporedu
skoraj vsak vikend. Vse bralce tudi vabi-
mo, da si ogledate našo novo internetno
stran: www.rdherzsmartno.si, ter seveda
našo Facebookstran: www.facebook.com/
Rokomet.Smartno in Twitter stran
http://twitter.com/#!/rdsmartnoherz, kjer
lahko spremljate veliko zanimivih novičk,
fotografij ipd. 

RD Herz Šmartno
Aleš Hauptman

MOTOKROS

Uspešen zaključek sezone
Gal Hauptman je odlično zaključil letošnjo sezono z zmago na zadnji dirki in dvakrat skupno osvojenim
4. mestom na državnem in pokalnem tekmovanju v motokrosu.

V Prilipah pri Brežicah, se je v nedeljo, 13. oktobra odvijala še zadnja dirka za pokalno
prvenstvo Slovenije v motokrosu. Kljub slabemu vremenu prejšnjega dne, ki je dodobra
namočilo progo, se je tekmovanja udeležilo veliko število tekmovalcev, ki so se pomerili v
vseh devetih kategorijah. Med najmlajšimi vozniki s 65 kubičnimi motorji, je bil tudi 9-
letni Gal Hauptman iz Vintarjevca, ki je na koncu dirke stal na najvišji stopnički.
Osvojeni pokal ob koncu sezone,  je bil odlična nagrada za marljivo delo med letom in
motivacija za naslednjo sezono, katere cilj je tekmovati tudi na evropskih dirkah. Gal je v
letošnji sezoni vozil za domači klub MK ZAI na Husqvarni, pod vodstvom uspešnega
trenerja Aleša Zajca. Med devetindvajsetimi klubi v državnem prvenstvu je MK ZAI
dosegel zavidljivo 4.mesto. Za tako dobro uvrstitev so točke prispevali še Jaka Završan, ki
je tudi pokalni prvak v MX 85, ter Borut in Vojko Križan.  Ob tej priložnosti se zahva-
ljujemo sponzorjem ter vsem, ki ste nas vspodbujali in  navijali za naše fante. 

MK ZAI

V Tržiču je 26. in 27. oktobra potekala tekma za državno prvenstvo v težavnostnem ple-
zanju za vse kategorije, na kateri je tekmovalo pet plezalcev DPČ Šmartno. Za najboljši
rezultat je v kategoriji kadetov poskrbel Urh Tomažič, ki je zasedel 2. mesto. V kategoriji
kadetinj sta tekmovali Veronika Meke, ki je zasedla 4. mesto, in Sara Moškon, ki je
tekmo končala na 8. mestu. Vsi trije so nastopili tudi v članski konkurenci. V kvalifikacij-
skem nastopu sta Veronika Meke in Urh Tomažič z 9. oziroma 11. rezultatom, le za eno
mesto zgrešila finale. Sara Moškon je v svojem prvem članskem nastopu zasedla 13.
mesto. Med starejšimi deklicami je tekmovala Zoja Anžur in dosegla 12. mesto. Tinkara
Meke je v kategoriji mlajših deklic zasedla 18. mesto. Do konca državnega prvenstva ča-
kajo tekmovalce še tri tekme v težavnostnem in ena v balvanskem plezanju.                  

Jernej Peterlin

DRUŠTVO PROSTI ČAS - ŠPORTNO PLEZANJE

Urh Tomažič na stopničkah v Tržiču
V Tržiču je 26. in 27. oktobra potekala tekma za državno prvenstvo v težavnostnem plezanju za vse ka-
tegorije, na kateri je tekmovalo pet plezalcev DPČ Šmartno.

TAEKWONDO

Rok ponovno na stopničkah
19. oktobra , se je v Zagrebu zgodilo mednarodno prvenstvo taekwondoja  Croatia Open v tehniki. Na
tekmovanju se je pomerilo 223 tekmovalcev iz 34 klubov in 5 držav. Med favorite so na tekmovanju
spadali reprezentanti Češke in Slovaške. Barve Slovenije sta pod nazivom Slovenia team zastopala
člana domačega kluba Šmartno – Litija, Sara Rozina in Rok Mohar. 

Sara, črni pas 1. dan, je nastopila v kategoriji mladink, črni pasovi in v finalu osvojila 6.
mesto. To je odlična uvrstitev, saj je Sara prvič nastopila v kategoriji črnih pasov v med-
narodni konkurenci. Rok, črni pas 5. dan, je nastopil v kategoriji članov 2, črni pasovi in v
finalu moral priznati premoč predstavnika Češke reprezentance. Po zaostanku (v skup-
nem seštevku) za le 0.5 točke je na koncu osvojil 2. mesto. Čestitamo obema za dobre re-
zultate!
O tekmovalcema: Sara Rozina: aktualna državna prvakinja v tehniki, pred tem tekmova-
njem je prejela diplomo iz Koreje, ki potrjuje uspešno opravljen izpit za črni pas 1.dan.
Rok Mohar: aktualni državni prvak v tehniki, nosilec črnega pasu 5. dan, je pred kratkim
prejel potrditev iz Koreje, da je pooblaščen instruktor, ki lahko vodi in »podeljuje« izpite za
črne pasove za stopnje od 1-4.dan. To je najvišji naziv v slovenskem taekwondo prostoru.

Janja Repina Sara in Rok

TAEKWONDO

8. Kondor open Hrvaška
Na deževno soboto, 5. oktobra se je 6 tekmovalcev Taekwondo kluba Šmartno- Litija  po počitnicah od-
pravilo na prvo tekmo, vključno z  Domnom in Tadejem Pirc, ki sta bila dejavna celo poletje. Kondor
Open je eno izmed večjih hrvaških tekmovanj, saj je na njem sodelovalo okrog 700 tekmovalcev iz 89
klubov. 

Naši borci so kljub temu, da so imeli prvo
tekmovanje v novi sezoni bili dobro pri-
pravljeni, saj so dosegli kar nekaj zmag ter
domov odnesli eno zlato ter 2 srebrni me-
dalji. Naš reprezentant Tadej Pirc je po
prvi zelo dobri ter prepričljivi borbi,
drugo izgubil z hrvaškim reprezentantom
v četrtfinalu. Njegov starejši brat, Domen,
pa je prvič tekmoval eno kategorijo višje
kot na evropskem ter po treh zmagah in
izenačeni finalni borbi, v zadnjih sekun-
dah kljub rahli poškodbi gležnja pokazal
premoč ter prvič osvojil kolajno v katego-
riji do 68 kilogramov.  Pohvaliti je potre-
bno tudi Saro ter Aleksandro Rozina, saj
sta ne glede na to, da sta izgubili borbi
pokazali napredek ter da v prihodnje še
lahko računamo nanju. Po živčno prežive-
tem sobotnem dnevu v dvorani smo se
zadovoljni z rezultati vračali v Slovenijo.
Rezultati:
Domen Pirc – 1. mesto  junior -68 kg
ter najboljši junior na tekmovanje
Timotej Bučar – 2. mesto kadeti B -49 kg
Patricija Matoz – 2. mesto juniorke B +
68 kg.              

Franci Šircelj

Nogometni klub Litija in otroška nogometna šola
Otroška nogometna šola (ONŠ) se izvaja v naslednjih terminih:

Športna dvorana Litija: sreda in petek od 14.30 do 15.30 ure. Športna dvorana OŠ Gradec: torek in petek od 17. do 18. ure
Športna dvorana Pungrt: torek in četrtek od 14.15 do 15. ure

Za vsa morebitna vprašanja pokličite 070 744 716 (Robi).  

Vsakega, ki se nam pridruži, smo veseli. Naj ti ne zmanjka poguma!


