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ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane in cenjeni,

jesen, s svojimi bogatimi barvami, ko
se narava pripravlja na počitek, ko se
končuje spravilo pridelkov, ko se iz
dimnikov začne kaditi, ko je dan vsak
dan krajši, se v občini pripravljamo na
martinovo - občinski praznik.
Praznovanje je priložnost, da se ozre-
mo na prehojeno pot in naredimo na-
črte za naprej. Najprej je tu priložnost,
da se zahvalim dosedanjim članom
občinskega sveta in županu Milanu
Izlakarju za njihovo minulo delo.
Občina se je v zadnjem obdobju lotila
kar nekaj projektov, ki so pomembni
za razvoj našega območja in se, zave-
dajoč tega dejstva, tudi zadolžila do
leta 2032 za dobre tri milijone evrov.
Kakor koli, prehojena pot nas obvezu-
je tudi naprej in ne odvezuje od las-
tnih pobud in odgovornosti. Čakajo
nas izzivi na številnih področjih. Naše
želje in načrti so veliki, vendar izven
možnosti, ki si jih sami ustvarjamo, ne
bo mogoče živeti. Zato se zanašam na
večjo razsodnost, zmernost in odgo-
vornost sedanjega občinskega sveta.
Današnji čas je za našo občino velika
priložnost in prav je, da naredimo vse,
kar je v naši moči, da ga izkoristimo
za dobrobit vseh nas.
Naj bo praznovanje martinovega čim
lepše. 

Rajko Meserko, župan

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

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Energetska sanacija šolske stavbe
Priprave na energetsko sanacijo so se pričele že v letu 2012 z razširjenim energetskim pre-
gledom šolske stavbe. Temu je  sledila izdelava projektne dokumentacije. S projektom, ki
sta ga izdelala Gabarit, Ivan Sabari s.p., in Cerkovnik d. o. o., Borut Meke, je Občina Šmartno
pri Litiji kandidirala na razpisu za pridobitev sredstev. 

Na začaranem Valvasorjevem gradu so si z grajskimi čarovniki ogledali zname-
nito muzejsko zbirko vraževerja, na ogledu so spoznali Valvasorjev čas  in vero-
vanje v magične sile. Člani Mladinskega centra Litija so v grajski kleti pripravi-
li strašljivi labirint, poslikavo obraza in tekmovanje v kričanju, v atriju gradu pa
so vse popoldne potekale ustvarjalne delavnice, mala šola alkimije in izrezovanje
buč, pod vodstvom članov KUD Vajkard. Dogajanje so na grajski tržnici dopol-
nili ponudniki domače in umetnostne obrti. Najmlajše je navdušila predstava
Družinskega gledališča Kolenc, nastop plesalcev skupine NLP, strašna grajska
duhova iz Teatra Cizamo pa sta nasmejala staro in mlado. Ko se je noč spustila
na grad, so čarovnice pokazale svoje veščine in izbrale »naj coprnico
Bogenšperško« in razglasile najlepše izrezljano bučo. Kot kaže coprniška zalega
na Kranjskem še ne bo izumrla, saj je je na gradu Bogenšperk vsako leto več.

Joži Vovk

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

Noč čarovnic na gradu Bogenšperk
Pravo grajsko doživetje čarovnic, buč in drugih coprnij so na zadnji oktobrski večer izkusili
številni obiskovalci gradu Bogenšperk. 

Prvič ni bila uspešna, zato je bilo potrebno ponovno izdelati projektno doku-
mentacijo, ki ni vključevala spremembe energenta, in se ponovno prijaviti na
razpis. Na drugem razpisu je bila občina uspešna in je na ta način uspela zagoto-
viti dodatna sredstva za realizacijo projekta. Energetska sanacija je obsegala na-
slednja dela: toplotno izolacijo fasade, delno zamenjavo oken (večji del oken
smo zamenjali že v preteklih letih) in vhoda, toplotno izolacijo podstrešja, za-
menjavo strešne kritine, montažo dveh toplotnih črpalk za dogrevanje sanitarne
tople vode (šola in bazen), montažo novih termostatskih ventilov in barvno po-
slikavo fasade. Maja 2014 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, ki je
pričel z deli v začetku junija. V skladu s terminskim načrtom naj bi se dela kon-
čala do konca septembra. Zaradi objektivnih težav (izredno slabo vreme, ki je
oviralo dela, in težave z nekaterimi podizvajalci) so se dela končala približni en
mesec kasneje, vendar to na izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa ni imelo
posebnega vpliva. Najpomembnejši cilj sanacije je seveda večja energetska učin-
kovitost šolske stavbe, ki se bo odražala v manjši porabi kurilnega olja, kar po-
meni nižje stroške ogrevanja. Natančnejše podatke, kolikšen bo ta prihranek,
bomo lahko podali v naslednjih letih. Ocene strokovnjakov  se gibljejo od 25 %
do 35 %. Pogodbena vrednost vseh del je znašala 335.000 EUR. Od tega naj bi
približno polovico sredstev zagotovila EU, ostalo pa občina. K temu znesku je
potrebno prišteti še stroške idejne zasnove fasade, izdelave in priprave projektne
dokumentacije ter zamenjave ventilov na radiatorjih, kar je zneslo približno
65.000 EUR.  Zahvaljujemo se Občini Šmartno pri Litiji z županom Milanom
Izlakarjem, ki je prepoznala potrebo po energetski sanaciji ter sodelovala pri
pripravi in realizaciji projekta. Zahvaljujemo se tudi projektantoma Ivanu
Sabariju in Borutu Meketu, izvajalcu, Tipo Investicijske gradnje d. o. o., delo-
vodji gradbišča Tomažu Konestabu) in Pino inženiringu, Jožetu Poglajnu, ki je
izvajal nadzor nad omenjeno investicijo.

Albert Pavli

Program:
Ob 12. uri, gasilsko tekmovanje
Ob 15. uri, Martinov sejem
Ob 18.30 uri, razglasitev rezultatov gasilskega tekmovanja
Ob 19. uri, Krst mošta
Ob 20. uri, Martinovanje z ansamblom Pogum

Vstop je prost, vljudno vabljeni

Vinogradniško društvo Štuc, Gasilska zveza Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk

Martinovo popoldne

Ob prazniku občine Šmartno pri Litiji
vas v soboto, 15. novembra 2014, vabimo na

Martinovo popoldne
v športno dvotrano Pungrt

RAZSTAVA ŠMARSKIH VEZILJ OB OBČINSKEM PRAZNIKU PETEK 14.11. 17.00 Kulturni dom Šmartno

Z GOSTJAMI IZ ŽELEZNIKOV, VRHNIKE IN TRSTA

POLJSKI VEČER – sproščeni petek PETEK 14.11. 19.00 MC Litija

OTROŠKA MATINEJA: ŠPORTNA PRAVLJICA SOBOTA 15.11. 10.00 Kulturni center Litija

GLEDALIŠČE SMEJČEK

ŠIVILJSKA DELAVNICA ZA ZAHTEVNEJŠE UPORABNIKE SOBOTA 15.11. 16.00 MC Litija

30. LETNICA MePZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV Litija SOBOTA 15.11. 18.00 KC Litija

ZAPOSLITVENA PISARNA PONEDELJEK 17.11. 18.00 MC Litija

URA PRAVLJIC TOREK 18.11. 18.00 Knjižnica litija

STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI LITIJA - posvet SREDA 19.11. 19.00 MC Litija

URA PRAVLJIC ČETRTEK 20.11. 16.00 Knjižnica Gabrovka

URA PRAVLJIC ČETRTEK 20.11. 18.00 Knjižnica Šmartno

PRIREDITEV OB DNEVU SPLOŠNIH KNJIŽNIC ČETRTEK 20.11. 19.00 Knjižnica litija

AVSTRIJSKI VEČER – sproščeni petek PETEK 21.11. 19.00 MC Litija

UDAR PO MOŠKO 2 PETEK 21.11. 20.00 Kulturni center Litija

VARNA POT – PRIREDITEV O PROMETNI VARNOSTI SOBOTA 22.11. 9.00 Športna dvorana Litija

KONCERT OB 40-LETNICI MOPZ POLŠNIK SOBOTA 22.11. 19.00 Dvorana na Polšniku

VEČER PO DOMAČE V GABROVKI SOBOTA 22.11. 19.00 Dvorana OŠ Gabrovka

ŠIVILJSKA DELAVNICA ZA ZAHTEVNEJŠE UPORABNIKE SOBOTA 22.11. 16.00 MC Litija

ZAPOSLITVENA PISARNA PONEDELJEK 24.11. 18.00 MC Litija

OTVORITEV RAZSTAVE U3 PONEDELJEK 24.11. 19.00 Kulturni center Litija

POTOPIS - ANDREJA AVBERŠEK - KOSTARIKA TOREK 25.11. 19.00 Knjižnica litija

LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA LIPA LITIJA PETEK 28.11. 19.00 Kulturni center Litija

OTROŠKA MATINEJA: RDEČA KAPICA - LG PUPILLA SOBOTA 29.11. 10.00 Kulturni center Litija

Mešani pevski zbor CUM ANIMA razširja svoje vrste
in vabi moške in ženske glasove, da se pridružijo prijetnemu druženju
in skupnemu muziciranju vsak petek med 19. in 22. uro.
Vsi, ki bi radi ustvarjali skupaj z nami, se  prijavite preko kontaktnega
obrazca na naši spletni strani: http://cumanima.weebly.com

ZANIMIVOSTI IZ NAŠIH KRAJEV

Mandarine iz
Gradišča

Navkljub letošnjem bolj kislem pole-
tju in nižjim temperaturam kot je
običajno za  zadnja leta, so pri nas v
Gradišču na Primskovem, mandarine
vseeno dozorele v sladke in okusne
sadeže. 

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

Občina Šmartno pri Litiji

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB 3,  45/08-ZLV-H in št. 83/12)

je Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji
na svoji seji dne 9. 10. 2014 ugotovila

REZULTATE GLASOVANJA
V  OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 

NA LOKALNIH VOLITVAH DNE, 5.10. 2014

Na lokalnih volitvah, 5.10.2014, je imelo pravico glasovati 4347 volivcev. 
Glasovalo je 2424 volivcev ali 55,76 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

I.
Za volitve župana Občine Šmartno pri Litiji je bilo oddanih 2424 glasovnic.
Veljavnih je bilo 2378 glasovnic, 46 glasovnic je bilo neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 Milan Izlakar 1059 44,53
2 Rajko Meserko 1319 55,47

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana Občine Šmartno
pri Litiji na volitvah, 5.10.2014, izvoljen kandidat Rajko Meserko,
roj. 16.9.1971, stanujoč Valvazorjeva ulica 13-, 1275 Šmartno pri Litiji.

II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji je bilo oddanih
2425 glasovnic.
Veljavnih je bilo 2317 glasovnic,  108 glasovnic je bilo neveljavnih.

Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šmartno pri Litiji
dobile naslednje število glasov:

Ime liste št. glasov % glasov

SLS - Slovenska 660 28,49
ljudska stranka
SDS - Slovenska 482 20,80
demokratska stranka
SD 136 5,87
Socialni demokrati
SNS - Slovenska 30 1,29
nacionalna stranka
LISTA za občino Šmartno 548 23,65
DESUS Demokratična stranka 212 9,15
upokojencev Slovenije
NSI - Nova Slovenija - 220 9,50
Krščanski demokrati
IDS - Iniciativa za 29 1,25
demokratični socializem
Skupaj 2317 100%

Razdelitev mandatov po volilnih enotah 

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6

Zap.št. Ime liste število % število
glasov glasov izvoljenih

5 LISTA za občino Šmartno 260 31.36 2
1 SLS - Slovenska 244 29.43 2

ljudska stranka
2 SDS - Slovenska 189 22.80 2

demokratska stranka
7 NSI - Nova Slovenija - 73 8.81 0

Krščanski demokrati
6 DESUS - Demokratična 63 7.60 0

stranka upokojencev Slovenije

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5

Zap.št. Ime liste Število % glasov Število
glasov glasov izvoljenih

1 SLS - Slovenska 194 28.40 1
ljudska stranka

5 LISTA za občino Šmartno 150 21.96 1
2 SDS - Slovenska 117 17.13 1

demokratska stranka
6 DESUS - Demokratična 96 14.06 1

strankaupokojencev Slovenije
3 SD 64 9.37 1

Socialni demokrati
7 NSI - Nova Slovenija - 33 4.83 0

Krščanski demokrati
8 IDS - Iniciativa 29 4.25 0

za demokratični socializem

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5

Zap.št      Ime liste Število % Število
glasov glasov izvoljenih

1 SLS - Slovenska 222 27.58 2
ljudska stranka

2 SDS - Slovenska 176 21.86 1
demokratska stranka

5 LISTA za občino Šmartno 138 17.14 1
7 NSI - Nova Slovenija - 114 14.16 1

Krščanski demokrati
3 SD 72 8.94 0

Socialni demokrati
6 DESUS - Demokratična 53 6.58 0

stranka upokojencev Slovenije
4 SNS - Slovenska 30 3.73 0

nacionalna stranka

Na rednih lokalnih volitvah, 5.10.2014, so bili za člane občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji izvoljeni naslednji kandidati.

Volilna enota št. 1

Igor Možina, roj. 22.2.1964, Velika Kostrevnica 37a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Veronika Jesenšek, roj. 2.1.1963, Lupinica 1, 1275 Šmartno pri Litiji,
Janez Vidgaj Ivan, roj. 23.3.1949, Poljane pri Primskovem 6, 1276 Primskovo,
Peter Avbelj, roj. 15.5.1972, Dvor 44, 1275 Šmartno pri Litiji,
Petra Kovačič Pancar, roj. 27.3.1982, Sevno 11, 1276 Primskovo,
Miroslav Berčon, roj. 18.2.1960, Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litiji 

Volilna enota št. 2

Srečko Vavtar, roj. 27.2.1958, Ustje 49, 1275 Šmartno pri Litiji, 
Simon Povše, roj. 12.1.1968, Cerkovnik 2a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Igor Soršak, roj. 27.7.1958, Prečna ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji,
Franc Adamčič, roj. 1.2.1962, Mahovna 4, 1275 Šmartno pri Litiji
Jože Repovš, roj. 1.10.1951, Mala Kostrevnica 18, 1275 Šmartno pri Litiji

Volilna enota št. 3

Marko Slapničar, roj. 6.1.1968, Zavrstnik 51b, 1275 Šmartno pri Litiji,
Janko Končar, roj. 25.3.1953, Koške Poljane 1, 1129 Zalog,
Janez Tomažič, roj. 22.12.1963, Dragovšek 10, 1275 Šmartno pri Litiji,
Sašo Goršek, roj. 8.9.1983, Vintarjevec 15a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Martin Fortuna, roj. 27.8.1977, Velika Štanga 16, 1275 Šmartno pri Litiji

Šifra: 008-005/2014

Datum: 9.10.2014
Predsednica občinske volilne komisije

Rosana Lemut Strle l.r.

V okviru svetovnega dneva hrane,
smo tudi letos organizirali akcijo
"Drobtinica", v sredo, 15.oktobra
2014 so  naši prostovoljci in mladi
člani Rdečega križa iz OŠ Gradec,
OŠ Litija in OŠ Litija Podružnica s
prilagojenim programom,  med 9. in
13. uro, zbirali prostovoljne prispevke
v zameno za kruh, ki so nam ga veli-
kodušno podarili: Spar, Mercator,
Društvo podeželskih žena in deklet
Dole pri Litiji, ter prostovoljke iz KO
RK Dole in KO RK Gradišče pri
Dolah, ki so spekle kruh, piškote, pe-
civo… Z odzivom občanov na akciji
»Drobtinica« smo zadovoljni in jo
načrtujemo tudi za prihodnje leto.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA

Drobtinica
V okviru svetovnega dneva hrane, smo tudi
letos organizirali akcijo "Drobtinica"

Rdeči križ slovenije in Slovenska
Karitas sta kot edini humanitarni or-
ganizaciji, ki lahko prevzameta hrano
iz »viškov«, ki se bodo oz. se pojavlja-
jo na slovenskem trgu zaradi embarga
Rusije. Do tega trenutka je pristojno
ministrstvo zbralo podatke, da so slo-
venski pridelovalci prijavili 982 ton,
ki bo na razpolago humanitarnima
organizacijama. Rdeči križ Slovenije
je  Območnemu  združenju RK Litija
odobril večjo količino jabolk, kar 11
ton, ki jih je razdelilo  socialno šibkim
družinam.  

Oktober je že nekaj let namenjen os-
veščanju o raku dojk. To je najpogo-
stejši rak žensk v razvitem svetu in
tudi v Sloveniji. Pri nas letno zboli
okoli 1100 žensk. Predvsem zaradi
poznega odkrivanja bolezni je preži-
vetje naših bolnic žal še vedno slabše
od evropskega povprečja. Natančen
vzrok za nastanek raka dojk še ni
znan, obstaja pa nekaj dejavnikov tve-
ganja, ki so povezani z njim. Kljub
večjemu obolevanju se zadnja leta
smrtnost zaradi te bolezni v razvitem
svetu zmanjšuje. Razloga za to sta or-
ganizirano iskanje raka, pri najbolj
ogroženih ženskah in uvajanje novih
učinkovitejših načinov zdravljenja. 
Zgodaj odkrit rak dojk je v večji meri
ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima po-
membno vlogo tudi redno mesečno
samopregledovanje. 

Danica Sveršina

Razdeljevanje
jabolk

Rožnati oktober



Skupaj za 
čisto Savo

Dela na kanalizacijskem sistemu in cen-
tralni čistilni napravi

Dela na kanalizacijskem sistemu so se se-
daj preselila v center Šmartnega pri Litiji 
in bodo z vmesnimi prekinitvami potekala 
preko jesenskega in zimskega obdobja. 
Trenutno se odkopava regionalna cesta v 
območju cerkve. Dela na tem območju so 
zelo zahtevna, saj se v cestnem telesu na-
hajajo številni infrastrukturni vodi, ki pa so 
tudi zelo poškodovani in terjajo zamenjavo.  
Prav tako dela nadzira tudi arheolog.

Gradbena dela na objektu čistilne naprave 
so v zaključni fazi. V teh dneh se zaključuje 
tudi montaža strojnih instalacij; lovilec ka-
menja, oprema vhodnega črpališča in grobe 
grablje, oprema za deževni bazen in me-
hansko predčiščenje, oprema SBR bazenov, 
merilniki pretokov. V izvedbi je vodotestno-
stni preskus SBR bazenov.
Upravni prostori objekta so zgrajeni, v njih  
se izvajajo zaključna dela. V prihodnjih me-
secih se bo vgradila oprema za laboratorij, 
kompresorsko postajo,  prostor za sprejem 
gošč iz MČN in greznic.

Dostop do čistilne naprave je izveden iz 
glavne ceste Litija - Zagorje.  Mostna kon-
strukcija je zabetonirana, v prihodnjih dneh 
izvajalec del  prične z razopaženjem.
Poskusno obratovanje čistilne naprave se 
prične januarja 2015. Z objektom in kana-
lizacijo bo upravljalo Javno podjetje Komu-
nalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
V času poskusnega obratovanja objekt še 
vedno upravlja in nadzira izvajalec projekti-
ranja in gradbenih del ter ga preda občini po 
izvedenih  meritvah, ki morajo izkazovati, da 
je čiščenje odpadne vode ustrezno.
Hkrati se v mestu Litija intenzivno gradi 
kanalizacija in ostali vzporedni komunalni 
vodi. Ob Ponoviški cesti je v gradnji zadr-
ževalno razbremenilni bazen velikosti 250 
m3 , v sklopu objekta je tudi črpališče, ki 
prečrpava odpadno vodo pod Savo in naprej 
na glavni dovodni kanal do čistilne naprave. 
Gradi se tudi kanalizacija na Savski cesti, v 
prihodnjem mesecu pa se bo gradnja pre-
selila na Ponoviško cesti in ob objekt OMW.

Več na: www.cista-sava.si.
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POHOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA
Za nas je letošnje leto zelo pomembno, saj zaključujemo praznovanje 25 letnice
delovanja našega društva, zato smo se namenili da pohod ob svetovnem dnevu
diabetesa obeležimo malo drugače. Dobimo se v nedeljo 16.11.2014 ob 8. uri
pred društveno pisarno, kjer nas bo čakal avtobus, ki nas bo zapeljal do
Kostrevnice, nato pa bomo peš nadaljevali pot do Jelše. Pohod bomo zaključili v
gostilni Rozi ob čaju in kratkem druženju. 
PREDNOVOLETNO SREČANJE
Zelimo si, da bi tudi letos preživeli prednovoletno srečanje v naši družbi, ki ga
tokrat organiziramo v prenovljeni gostilni Krznar, v petek 5.12.2014 s pričet-
kom ob 18. uri. Prispevek za člane je 20€, za nečlane pa 22€. Prijave in akonta-
cijo zbiramo v društveni pisarni do 28.11.2014. Kot vsako leto bomo tudi letos
organizirali avtobusni prevoz v obe smeri. Če boste prevoz potrebovali, nam to
sporočite ob prijavi. Za dobro razpoloženje bo poskrbel ansambel Naš tamlad.
Sladke domače dobrote so tudi letos zaželjene.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 3.12.2014 od 8. do 10. ure.
KOPANJE V DOLENSKIH TOPLICAH
Se vedno vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo tudi ob vi-
kendih in praznikih).
TELOVADBA
Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko ponedeljek in sreda
ob 19. uri. 
POHODI
13.11.Zagorica- Slatna Lojze Hauptman
20.11.Stanga- Janče Ivan Lamovšek
27.11.Trojane- Limbrska gora avtobus Lojze Hauptman
4.12.Sava- Leše-Tirna- Sava Ivan Lamovšek
11.12.V neznano avtobus Ivan Lamovšek

Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob 8.
uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali.
Hodite na lastno  odgovornost v primerni obutvi in opremi. Prosimo vas, da se
za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan
pred pohodom! Za ostale pohode kot na primer Šmarna gora, Trojene-
Limbrska gora, neznano, kjer je zanimanje večje bo organiziran avtobusni pre-
voz, zato se prijavite teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

V okviru druženja so bila izvedena tekmovanja: streljanje z zračno puško, meta-
nje podkev in ribolov na pivo. Piknika se je udeležilo 106 veteranov in njihovih
družinskih članov, ki so se aktivno vključili v športna tekmovanja. Bilo je zaba-
vno, prijetno in veselo, skupaj pa smo se odločili, da takšno družabno srečanje s
piknikom organiziramo tudi v letu 2015. V mesecu septembru pa so člani naše-
ga veteranskega združenja aktivno sodelovali tudi na raznih športnih tekmova-
njih, ki so jih organizirala veteranska združenja in naša zveza: 6. 9. na teniškem
prvenstvu dvojic v Hrastniku, 7. 9. na ribiškem tekmovanju (lov s plovcem) v
ribniku Mačkovna – Ponoviče, 13. 9. na pohodu, ki ga je organiziralo veteransko
združenje iz Ribnice in 27. 9. na spominskem pohodu »po poteh vojne za
Slovenijo 1991«, ki ga je organiziralo veteransko združenje iz Domžal. 6. sep-
tembra 2014 pa so praporščaki našega združenja sodelovali na usposabljanju, ki
ga je organizirala zveza veteranov Slovenije in je potekalo v Mariboru.

Franci Mali

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Obvestila društva

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Veterani se radi družijo
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno je v soboto, 20. 9. 2014, pri
lovski koči v Moravčah pri Gabrovki izvedlo prvo družabno srečanje – piknik na prostem za
svoje člane in njihove družine. 

27.11.2014 Spoznavanje, nabiranje in shranjevanje zelišč, priprava čajnih mešanic. Delavnico vodi Pavla
Rozina, zeliščarka iz Gradišč pri Litiji.

22.1.2014 Stebri zdravja za uravnotežen življenjski slog. Delavnico vodi Karla Klander, nutricistka,
svetovalka za prehrano.

19.2.2015 Sajenje, presajanje, nega rož, zelenjave, grmovnic, borovnic.. . Delavnico vodi Tone Klinc, 
vrtnar iz Moravč pri Gabrovki

18.4. 2015 Ekskurzija – biodinamika, permakultura
14.5. 2015 Ogled zeliščnega vrta v Zelencu. Ogled vodi Pavla Rozina, zeliščarka iz Gradišč pri Litiji

Predavanja so brezplačna, program sofinancira Občina Šmartno pri Litiji.
Svojo udeležbo potrdite na društven mobitel 070 303 321 ali po mailu drustvo.laz@gmail.com.
Spremljajte našo spletno stran www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz.

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Vabilo na predavanja in delavnice
Društvo za razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline je za vas pripravilo vrsto predavanj in
delavnic, ki bodo ob četrtkih, ob 17. uri v prostorih gostilne Pustov mlin v Cerovici.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z MDI nadaljujemo plavanje
in vadbo v bazenu Pungart v Šmart-
nem od 16. do 17. ure. Vljudno va-
bljeni.
USTVARJALNE DELAVNICE
Z ustvarjalnimi delavnicami nadalju-
jemo ob četrtkih ob 17. uri.
DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007
uvrščeno med upravičence, kateremu
lahko namenite del dohodnine za do-
nacije – to je do 0,5 % . Gre za do-
hodnino, ki je obračunana državi in jo
lahko namenite društvu. S tem nam
boste omogočili, da bo naše delovanje
programsko še bogatejše. Obrazce za
0,5% dohodnine lahko dobite v dru-
štveni pisarni. Lahko jih tudi posre-
dujete svojim družinskim članom ali
prijateljem. Vsem, ki ste to že storili
se najlepše zahvaljujemo. 
PLAČILO ČLANARIN
Po pregledu naših evidenc ugotavlja-
mo, da nekateri še niste poravnali čla-
narine za leto 2014 zato vas prosimo,
da to poravnate v najkrajšem mož-
nem času. Članarina za leto 2014
znaša 12 EUR. V kolikor ste članari-
no že poravnali, se vam najlepše za-
hvaljujemo. 
RAZNA OBVESTILA
Brezplačna zamenjava merilnikov
sladkorja je še možna. Vsi, ki imate
merilnike za sladkor, ki so stari ali  v
okvari, katerekoli znamke, jih lahko
prinesete v društvo in vam jih bomo
brezplačno zamenjali  z  novimi  me-
rilniki. 
Uradne ure so v ponedeljek in sredo
od 8. do 11. ure.

Rudolfa Pogačar

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

O delovanju društva invalidov
TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO SREČANJE
bo v Gostilni Kovač v petek, 12. 12.
2014  ob 17. uri. Srečanje bomo orga-
nizirali ob zaključku leta za vse člane,
podporne člane in vaše najbližje.
Vabimo tudi invalide, ki še niso včla-
njeni v naše Društvo. Prispevek za
člane ter podporne člane je 13 EUR,
za nečlane pa 16 EUR. V ceno je
všteto: hrana in pijača pri večerji in
seveda tudi živa glasba  z ansamblom
Zimzelen. Za hrano, pijačo in glasbo
bo poskrbljeno, dobro voljo in sladke
dobrote je zaželeno, da prinesete s
seboj. Rezervacija velja z vplačilom
prispevka v Društveni pisarni. 
EVIDENCA ČLANSTVA
Iz razpoložljivih evidenc opažamo, da
se posamezni osebni podatki oz. sta-
tus članov -  invalidov spreminjajo.
Zato naprošamo vse člane , da nam
ob vsaki spremembi osebnih poda-
tkov ( sprememba priimka, telefonske
številke, naslova, upokojitev, spre-
membe kategorije invalidnosti ali na

novo pridobljene odločbe ZPIZ- a,
CSD itd.) to sporočite  ( osebno v
društvo, pisno ali po telefonu).
Obdelava in uporabo osebnih poda-
tkov je izključno namenjena vodenju
Evidenc članstva, ki so pogoj ter pod-
laga za sofinanciranje  socialnih pro-
gramov iz občinskih sredstev in sred-
stev FIH- a. V kolikor se vam je sta-
tus v zadnjih letih  spremenil ter nam
še niste sporočili novih podatkov, vas
naprošam, da nam čim prej te podat-
ke tudi pošljete. 
KOPANJE V LAŠKEM
Še vedno pa lahko vsi invalidi z
odločbo po znižani ceni kupijo 10
kart za 3-urno kopanje v Laškem
(cena 5,50 EUR) in 10 kart za 3-urno
kopanje v Rimskih termah (cena 5
EUR). Karte veljajo od ponedeljka do
petka. 
USTVARJALNE DELAVNICE
Vse, ki si želite druženja vabimo, da se
pridružite ustvarjalnim delavnicam
(izdelki iz ličja, pletenje, kvačkanje,

izdelovanje vizitk, izdelki iz das mase,
suhe rože…), ki potekajo v društveni
pisarni vsak torek ob 16 uri.
Pričakujemo vas z novimi idejami in
dobro voljo. V društvu so na voljo
ročno izdelane božično novoletne vo-
ščilnice.
VESELI DAN KULTURE IN MEDNARODNI DAN
INVALIDOV
V sodelovanju z Knjižnico Litija vas
ob Prešernovem rojstnemu dnevu in
hkrati tudi mednarodnem dnevu in-
validov, vabimo na predstavitev pes-
niške zbirke invalidne pesnice in pi-
sateljice Nuše Ilovar, znane po števil-
nih pesniških zbirkah. Literarni večer
bo pisateljica in pesnica popestrila z
glasbeno interpretacijo svojih del ter
osebno predstavitvijo. Poleg predsta-
vitve, si boste lahko ogledali tudi li-
kovno razstavo Društva Lila, zato
vljudno vabljeni v sredo 3. Decembra
ob 19. uri v knjižnico Litija.
GLEDALIŠKI ABONMA
Za oglede gledaliških predstav v Litiji
se lahko prijavite v pisarni društva,
kjer sestavljamo vrstni red za brezpla-
čno abonmajsko karto.

Mojca Bajc

V dvajsetih letih je društvo organizi-
ralo številna predavanja, strokovne
ekskurzije, delavnice in tečaje s po-
dročja sadjarstva. S pridobljenim zna-
njem so člani lahko primerneje oskr-
beli svoje sadovnjake in obrali lepše
ter obilnejše plodove. Njihovo na
novo pridobljeno znanje in spretnosti
ima že vidne posledice. Lepo urejeni
in oskrbovani sadovnjaki ter posami-
čna drevesa dajejo svoj prispevek k le-
poti kulturne krajine v naših občinah.
Zastavljen program društva ima
hkrati namen okoljskega osveščanja
članov, da bodo s svojim odgovornim

delovanjem prijazni do narave, skrbeli
za njeno ohranitev in to misel širili
tudi med sokrajani. Predvsem pa je
delovanje društva usmerjeno tudi v
navezovanje stikov in sodelovanje z
ostalimi sorodnimi društvi znotraj re-
gije in med ostalimi regijami. Postati
želimo prepoznavni na širšem sloven-
skem prostoru ter tako vzpostavili
pretok znanj in izkušenj. Zato smo
tudi letos med 4. in 7. novembrom, v
avli Občine Litija pripravili sadjarsko
razstavo na temo »Jablana v vsakem
vrtu«. K sodelovanju smo povabili
vzgojno izobraževalne ustanove, saj se

zavedamo, da je potrebno že otroke
naučiti, kako prepoznati zdravo do-
mače jabolko. Naše veselje ob takš-
nem jubileju smo tako delili tudi z
širšo javnostjo, katera je prikazala za-
dovoljstvo nad predstavljenim.

Vesna Velikonja

20. obletnica sadjarskega društva
Letos Sadjarsko društvo Litija praznuje 20. obletnico delovanja. Od ustanovitve je število
članov naraslo na preko 220. Člani so iz občin Litija in Šmartno pri Litiji  pa tudi iz sosednjih
občin in regij (Zasavske).

Krvodajalska 
akcija

20.11.2014
v Zdravstvenem domu Litija

KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo

lahko le ljudje med seboj.
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V 74. letu starosti se je po težki bolezni od nas poslovil
dragi mož, oče, dedek, brat, stric in svak

ALOJZ KASTELIC
(1941 - 2014)

iz Zgornje Jablanice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem
za izrečena sožalja, prijazne besede in darove. Posebna zahvala patronažni službi ZD Litija,

domačim gasilcem in komunalni službi. Za lepo opravljen obred smo hvaležni župniku g. Janezu Kvaterniku,
pevcem in g. Milanu povšetu za besede slovesa. Še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali

in se od njega poslovili v tako velikem številu.
Žalujoči: žena Vera, sinova z družinama in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Eno samo trpljenje,
tvoje je bilo življenje.

Zdaj v grobu spiš
in nič več ne trpiš,

v naših srcih še živiš.

Od nas se je poslovil
dragi mož, oče, stari ata in brat

MARTIN VUKŠINIČ
(18.10.1934 - 10.10.2014) iz Valvazorjeve ul. 9, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in svete maše. Posebna zahvala dr. Pavlu Pajntarju, dr. Nikolaju Benedičiču in osebju ZD Litija,

za skrb zanj v času njegove bolezni. Iskrena zahvala za nesebično pomoč na domu patronažnima sestrama
Viki in Tini, kateri sta dajali tudi vso osebno podporo. Hvala duhovniku g. Vinku Malovrhu za obiske na domu

in pogrebni obred z mašo. Zahvala nosilcem prapora, pevcem Lipa za čustvno zapete pesmi,
trobentaču in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Pavla, hčerki Zdenka in Mateja z dužinama in sin Marko z družino

ZAHVALA

21. oktobra 2014,
smo se poslovili od nosilca partizanske spomenice NOB

IVANA PONEBŠKA - MATIJE
(8.12.1924 - 17.10.2014)

po domače Selanovega iz Zavrstnika 16

Zahvala velja vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot, darovali cvetje, sveče in izrekli sožalje.
Posebna zahvala g. Mirku Kaplji za poslovilni govor, g. Žanetu Savšku za nošenje odlikovanj

in vsem praporščakom.

Žena Mici in vsi njegovi

ZAHVALA

Bolečino lahko skriješ,
tudi solze zatajiš,

a praznino, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

Ob smrti naše drage

ZLATE ŠTEFANEC
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,

sveče in podarjeno cvetje. Zahvaljujemo se pogrebni službi, gospodu župniku, pevcem in ministrantom.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

DOM TISJE

Aktualno iz našega doma
Ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga praznujemo 1. 10. je tudi letos konec septembra,
potekal 14. Festival za tretje življenjsko obdobje. Že na preteklih festivalih smo sodelovali
predvsem z različnimi strokovnimi predavanji (Živeti z demenco, Vpliv bolečine na kvaliteto
življenja starostnika, Podpora za samostojnost, predstavitvijo naše knjige Zgodbe in recepti
naših babic), ki so jih pripravile in izvedle strokovne delavke doma.

Na letošnjem festivalu smo se v »živo« predstavili  s sodobno organizacijo oz.
modelom bivanja uporabnikov v institucionalnem varstvu – gospodinjsko sku-
pino. Predstavitev je potekala 29. 9 , v ponedeljek, od 9 h do 14 h. V skupini je
sodelovalo 9 stanovalk in stanovalcev. Skupaj z gospodinjami, fizioterapevtka-
ma, delovno terapevtko in socialno delavko so obiskovalcem festivala prikazali
kako poteka življenje v njej, pravzaprav zagotavlja normalizacijo življenja upo-
rabnikov – potek dneva je takšen kot so ga živeli tudi doma. 

V začetku septembra so se začela gradbena dela v gradu – gradimo dvigalni
jašek in dvigalo, ki bo    povezalo dve etaži, do sedaj te notranje povezave  ni
bilo. Dela bodo potekala predvidoma do sredine novembra. 

Kongruentni negovalni model – v letošnjem letu smo se pridružili še 9 sloven-
skim domovom, ki smo začeli dveletno izobraževanje in usposabljanje za izvaja-
nje kongruentnega negovalnega modela. Ta model je bil formuliran v začetku
devedesetih let v Nemčiji (po R. Bauer), kjer se je uveljavil v številnih domovih
za starejše.  Pri kongruentni negi je človek neločljiva bio-psiho-socialna celota,
ki deluje interaktivno z drugimi bio-psiho-socialnimi celotami, kar pomeni, da

le skladnost v teh interakcijah zagota-
vlja zdravje, če skladnosti ni dosežena,
se poveča nevarnost za obolenje. 
Temelji na spoznanju konstruktiviz-
ma, psihodinamike odnosov in ugo-
tovitev nevrobioloških raziskav.
Kongruentna nega uporablja za načr-
tovanje več instrumentov, najpo-
membnejša je biografija stanovalca,
načrtovanje skladnega odnosa in bio-
psiho-socialna hipoteza. Biografske
podatke nam lahko zaupajo stanoval-
ci sami, vendar so nepogrešljivi tudi
svojci, ki so pomembni nosilci infor-
macij. Negovalci lahko z načrtnimi
pozitivnimi dražljaji v vsakdanjih od-
nosih bistveno vplivajo na motivacijo
stanovalcev in na njihovo bio-psiho-
socialno zdravje.  Z vzdraženjem po-
zitivnih spominov (dogodkov v ži-
vljenju - biografija) se sproščajo razli-
čni hormoni (oksitocin, dopamin),
zaradi česar so  stanovalci bolj moti-
virani, uravnoteženi in zadovoljni, kar
povratno deluje tudi na negovalce
(Bauer). Dom bo po usposabljanju
pridobil certifikat za ta model, ki že
sam po sebi pomeni permanenten
razvoj doma in ljudi v njej

Obveščamo vas, da je oktobra začela
delovati Skupina za podporo stano-
valcem, svojcem in zaposlenim v
zvezi s paliativno oskrbo in žalova-
njem - skupina se srečuje 1 x mese-
čno, vsak prvi četrtek v mesecu ob 14.
uri, vodijo jo strokovne delavke doma
in domska zdravnica, vsi imajo prid-
obljeno ustrezno strokovno izobraz-
bo. Skupina se bo sestajala vsak prvi
četrtek v mesecu ob 14. uri. Vljudno
vabljeni!

Dogodki v novembru:

• Četrtek, 13. november, ob 14. uri,
sestanek domske skupnosti z obdarit-
vijo jubilantov.
• Četrtek, 20. november, ob 13. uri,
bralna ura z višjo knjižničarko gospo
Aleksandro Mavretič.

Vida Lukač
direktorica Doma Tisje

V oktobrskem izvodu časopisa Martinov glas smo pod prispevkom
Prehranjevanje pri osebah, ki imajo težave zaradi demence, napačno navedli
avtorico prispevka. Prispevek je avtorsko delo ga. Leonide Razpotnik, dipl. de-
lovne terapevtke, univ. dipl. soc. delavke in ne delo ga. Renate Ozimek, kot je
bilo napačno navedeno. Za napako se avtorici opravičujemo. Uredništvo

Zgodilo se je …
V mesecu oktobru smo bili na dveh
rekreacijskih pohodih: v Jazbinah in v
Rakovniku. Udeležili smo se tudi
posveta prostovoljcev v Trbovljah,
kjer smo prisluhnili predavanju
»Kako poskrbeti za izboljšanje
bivanja starejših doma«. 
V četrtek, 9. oktobra, smo organizirali
celodnevni izlet na Madžarsko. Zanj
ni bilo prevelikega zanimanja, saj nas
je bilo samo 36. V Gornjem Seniku
nas je pričakala in pozdravila naša
vodička – Slovenka iz Porabja – ga.
Marijana Sukič. Najprej nas je
popeljala v župnijsko cerkev, kjer se še
sliši slovenska beseda, nato pa še v
muzej – spominsko hišo nekdanjega
zavednega župnika Janoša Kúharja,
porabskega Čedermaca. Po prihodu v
Monošter smo si najprej ogledali
mogočno župnijsko cerkev sv.
Gotarda, nato pa smo imeli eno uro
prosto za obisk tržnice. Pred kosilom
smo obiskali še muzej, kjer sta bili na
ogled dve razstavi: o življenju
Porabskih Slovencev in o lončarstvu.
Sledilo je kosilo v slovenskem hotelu
Lipa, po njem pa so nam v dvorani

Aktivnosti društva upokojencev

Območno združenje rdečega križa Litija
Trg na Stavbah 1, 1270 Litija

Zavod Levstikova pot
Sevno 44, 1276 Primskovo

HUMANITARNA AKCIJA ZBIRANJA DENARJA ZA 
SOCIALNO OGROŽENE OTROKE 

V OSNOVNI ŠOLI LITIJA,  PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

V imenu učiteljev in učencev vas prosimo za pomoč. Svojo pomoč so že nakazali domačini, ki ob 
Levstikovi poti na dan množičnega pohoda prodajajo hrano in pijače. Pomoč so prispevala tudi 

nekatera podjetja. Pomagajte tudi vi!

Pošljite SMS s ključno besedo LITIJA na številko 1919 in darovali boste 1 € za socialno ogrožene 
otroke. Akcija poteka od 1. novembra do 15. decembra 2014.

SMS lahko pošljete tudi večkrat. Za vsak poslan SMS boste prejeli povratno sporočilo z zahvalo Območnega 
združenja rdečega križa Litija. Podrobnosti o zbiranju sredstev so na naslovu

 http://donacije.levstik.si. 

Vsi operaterji mobilnih telekomunikacij Telekom Slovenije, Izimobil, Debitel, Si.mobil in Tušmobil se v dobrodelni namen odrekajo vsem 
prihodkom povezanih z SMS sporočili, poslanimi s strani naročnikov in uporabnikov predplačniških sistemov mobilne telefonije.

zavrteli še film »Porabje nekoč in
danes«. Pred odhodom domov nas
je vodička popeljala še v Števanovce
na ogled muzeja »Železna zavesa
med nekdanjo Jugoslavijo in
Madžarsko«. Tu smo se poslovili od
prijazne gostiteljice, ki je bila z nami
ves dan in se čez nekdanji mejni
prehod Čepinci vrnili v Slovenijo. V
Šmartno smo se vrnili v večernih
urah.
V torek, 14. oktobra, smo sodelovali
na balinarskem srečanju v Litiji, kjer
so se pomerile ekipe Litije, Jevnice
in Šmartna pri Litiji. Naše društvo
je sodelovalo samo z žensko ekipo.
Naslednji dan smo imeli za naše
prostovoljke in prostovoljce, ki
sodelujejo v projektu »Starejši za
starejše«, strokovno usposabljanje.
Najprej smo poslušali predavanje
predstavnice Tosame o
inkontinenci, nato pa je ga. Marjana
Bajda, zasavska koordinatorka,
izvedla še delavnico o kakovostnem
staranju. Uprava občine nam je
odstopila svojo sejno sobo, za kar se
jim zahvaljujemo.
V četrtek, 16. oktobra smo se tudi

Društvo upokojencev Šmartno naproša vse
člane, ki še niste poravnali članarine za leto
2014, katera znaša še vedno 8 EUR, da to storite
najpozneje do konca novembra. Hvala!

Šmarčani udeležili enodnevnega
izleta  zasavskih prostovoljcev.
Obiskali smo Terme Topolšica,
rudarski muzej v Velenju in si
ogledali zanimive zbirke na
velenjskem gradu. Druženje smo
sklenili z  večerjo v kolodvorski
restavraciji v Velenju.
V soboto, 19. oktobra,smo bili na 3.
Zorčevem pohodu Veliki Gaber –
Temenica- Mišji Dol – Primskovo –
Veliki Gaber, kjer nas je spremljalo
izredno toplo vreme. Dan pozneje, v
nedeljo 19. oktobra, pa smo obiskali
3. mednarodni festival vezenja, kjer
razstavlja svoje izdelke 9 držav, med
razstavljalkami pa so bile tudi naše
šmarske vezilje. Sekcija Nove
korenine Primskovo je imela v
oktobru dva pohoda: Zorčevega in
pohod k Posilnc, v Laze pri
Gabrovki. Za vse pohodnike
Zorčevega pohoda je organizirala
malico na Primskovem.

Boris Žužek

LATINO MARTINI 6

Kulturno društvo TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO pod vodstvom Štefana Vidica

vabi na koncert

LATINO MARTINI 6
v soboto, 22. novembra 2014, ob 19. uri, v športno dvorano Pungrt, Šmartno pri Litiji.

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,

spomnite se kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.
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V vrtcu Ciciban se strokovne delavke
zavedamo dejstva, da je igra za otroka
prijetna dejavnost, ki sama sebe krepi
in nagrajuje. V Tednu otroka je bilo v
našem vrtcu še posebej igrivo,
ustvarjalno, gibalno… Dejavnosti, ki
smo jih načrtno izbrali, so popestrili
tudi zunanji izvajalci. S plesnim
programom so nas v Kulturnem
domu razveselile učenke in učenci
Podružnične šole Šentlambert. Po
njihovem nastopu smo se sladkali s
palačinkami in se preizkušali v
likovni delavnici. Še posebej pa nam
bo ostalo v spominu ustvarjanje z
gospo Barbaro Dacar, ki nas je
popeljala v svet ustvarjanja z glino na
lončarskem vretenu. V tem tednu
smo se v knjižnici Šmartno udeležili
pravljične urice. To je bila prav
posebna pravljična urica, saj je na
urici potekala predstavitev knjige
Miška Metka, najpametnejša miš
daleč naokoli. Slikanico so skupaj
ustvarili vzgojiteljici Melita Peskar in
Urša Čopar, s pomočjo staršev in
otrok lanskoletne skupine Mišk. S
tem smo dokazali, da bralna kultura v
našem vrtcu še kako živi.

USTVARJALNO IN RAZIGRANO OTROŠTVO

Teden otroka v vrtcu Ciciban
“Otroci imajo velike odprte oči in veliko odprto srce. Zato je za njih vsaka stvar dar, čudež in
čas. Ves svet je ena sama čarovnija. Dokler imajo otroško srce, so očarani nad stvarmi.
Odrasli pa so razočarani, ker izgubijo oči za čas in stvari, zato nikoli ne pustite, da bi
popolnoma odrasli! Zmeraj naj v vas ostane tisti deček ali deklica, ki se z velikimi očmi čudi
neštetim čarovnijam sveta.”

Zadnji dan v Tednu otroka so nas v
vrtcu obiskali policisti. S seboj so
pripeljali službena psa in konja.
Predstavili so nam naloge, ki jih
morajo psi in konji opravljati v službi
ter njihovo dresuro. Ogledali smo si
tudi policijski avto in slišali sireno.
Vse dejavnosti so obogatile naš
program, zaposlene se bomo tudi
naprej trudile, da bodo otroci očarani
nad stvarmi in da bo njihov svet kar
najdlje ostal ena sama čarovnija.

Mojca Dragar

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Oktober v šoli
V dneh od 6. do 10. oktobra je potekal teden otroka. Na mednarodni otroški dan so učence
od prvega do četrtega razreda obiskali mladinski delavci in prostovoljci Mladinskega centra
Litija, ki so otrokom predstavili delo prostovoljcev.

Učenci prvih in drugih razredov so
skozi igro spoznavali države Evrope,
tretješolci in četrtošolci pa so spoznali
prostovoljki iz Španije in Poljske, ki
sta jim predstavili državi, iz katerih
prihajata, jih učili šteti po baskovsko
in pomagali odkrivati razlike med
slovenskim in poljskim jezikom.
Druženje je bilo zanimivo in poučno,
vendar prekratko. Teden otroka smo
zaključili z mavričnim petkom, ki je
bil letos posvečen branju. Učenci, ki
so se ga želeli udeležiti, so morali
prebrati eno od priporočenih knjig in
tako so si prislužili vstopnico. Petek
popoldan so preživeli v šoli, kjer so v
skupinah risali in prepoznavali
pravljične junake, sestavljali
tangrame, igrali pantomimo in
poslušali pravljico. Poiskali so tudi
zaklad – geslo mavričnega petka, ki se
glasi: Branje je potovanje v mavrične
sanje. Za nagrado so si ogledali
risanko Khumba. Tudi letos so imeli
učenci, ki obiskujejo oddelke
podaljšanega bivanja, svoj
tradicionalni kostanjev piknik. Na
šolskem igrišču so preživeli lepo,
sončno popoldne: pomerili so se v
štafetnih igrah, ustvarjali v
ustvarjalnih delavnicah in se
posladkali s pečenim kostanjem.
Prvošolci so v oktobru opravili
plavalni tečaj prilagajanja na vodo v
šolskem bazenu.
Tretješolci so imeli naravoslovni dan
o čutilih: okusu, otipu, vonju, sluhu in

vidu. Izvedeli so, kako nam čutila
pomagajo spoznavati svet, kako jih
uporabljamo in kako se morajo ljudje,
ki imajo okvarjena čutila in slabše
zaznavajo okolje, prilagajati. Sadje in
zelenjavo so prepoznavali s pomočjo
otipa, jo okušali in vonjali, jo risali po
opazovanju in poslušali ter
prepoznavali različne zvoke.
Petošolci so v oktobru, mesecu
požarne varnosti, obiskali člane PGD
Šmartno, ki so jim pokazali gasilsko
opremo in stroje ter prikazali način
gašenja požara. Učenci petih razredov
so imeli tudi prvi športni dan, pohod
na Mamolj. Do Gradiških laz so se
popeljali z avtobusom, nato pa jih je
pot vodila do Spodnjega Mamolja,
cerkve sv. Janeza Krstnika in do
Zgornjega Mamolja.
Sedmošolci so se na ekskurzijo
odpeljali v Šaleško dolino, spoznali
Velenje in njegovo okolico in se
spustili v rudniški rov.  Na poti so si
ogledali tudi rimsko nekropolo v
Šempetru v Savinjski dolini.
Osmošolci so imeli naravoslovni dan
na temo odraščanja in spolnosti. Pri
učiteljicah Lei Štajer in Vidi Krajnc
so se seznanili s pastmi odraščanja v
času pubertete, soočili s problemi
telesnega in psihološkega razvoja
pubertetnika ter pogovorili o
spolnosti na način, ki je primeren za
mladostnike. Del naravoslovnega dne
je vodila tudi medicinska sestra ga.
Lidija Jeršin, ki jim je razložila še o

primerni intimni higieni, spolno
prenosljivih boleznih in predstavila
različna kontracepcijska sredstva.
Devetošolci  so pričeli z zbiranjem
starega papirja. Zbrana sredstva bodo
porabili za delno plačilo stroškov ob
koncu šolskega leta.

Na šoli v letošnjem letu v okviru
projekta prehrana potekajo različne
dejavnosti. V četrtek, 16. oktobra, na
svetovni dan hrane, so učenci 7.
razredov na svojevrsten način
opozorili na pomen uživanja sadja.
Pripravili so ponudbo sezonskega
sadja iz domačih sadovnjakov, s čimer
so poudarili pomembnost zdrave,
domače, ekološko pridelane hrane.
Zdrav sadni prigrizek (jabolka,
grozdje, orehe, kostanj) so si vsi
učenci lahko privoščili po 4. šolski uri
v avli. Obisk stojnice je bil velik,
učenci so bili nad ponudbo
navdušeni. Istega dne popoldan smo
na šoli gostili predavateljico, gospo
Vido Fajdiga Turk, uni. dipl. živ. teh.,
svetovalko za prehrano na
Nacionalnem inštitutu za javno
zdravje, ki nam je povedala nekaj o
zdravi prehrani, predvsem pa o
škodljivih učinkih sladkorja in drugih
dodatkov v prehrani na razvoj otrok.
Učenci predmeta NPH pa so, pod
mentorstvom učiteljice Lee Štajer,
pripravili vrsto zdravih prigrizkov
(domači beli in polnozrnati kruh,
grisini), namazov (domač čokoladno-
lešnikov namaz, guacamole, skutin
namaz z zelišči, liptaver namaz ...) in
sladkih priboljškov (smoothie,
milkshake ...) za vse udeležence
predavanja. 

Vanja Adamlje

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Mavrični petek
Petek, 10.oktober 2014, je bil na OŠ Šmartno obarvan z mavričnimi barvami.

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI

Dediščina gre v šole
OŠ Šmartno je prvič sodelovala v projektu Dnevi evropske kulturne dediščine, ki so letos
potekali pod geslom DEDIŠČINA GRE V ŠOLE.

Za učence 8. in 9. razreda smo v četrtek, 2. oktobra, organizirali srečanje z gospo
Ido Dolšek, raziskovalko ljudskega izročila. V pogovoru je predstavila svojo
zadnjo knjigo Niti življenja, v kateri je zbrala življenjske zgodbe 20
pripovedovalcev iz Šmartna, Litije in okolice. Pripovedi ponujajo dragocen
vpogled v življenje naših prednikov, ki se je bistveno razlikovalo od današnjega.
Pomenijo vez s preteklostjo, ki se je v zadnjih desetletjih zaradi neslutenega
razvoja tehnologije in nenehnega hitenja močno zrahljala. Hkrati pa prinašajo
pomembna sporočila za današnji čas: učijo o skromnosti, poštenju, pomenu
vrednot, spoštovanju, običajih … Učenci so z zanimanjem prisluhnili zgodbam
o šoli nekoč, o higieni in tabu temah, o odnosu med otroki in starši ter o
otroških igrah in veselju. Gospa Ida je prinesla stare predmete, s katerimi je
popestrila pripoved (lanena brisača, punčke iz cunj, žensko perilo), devetošolci
pa so prebrali nekaj odlomkov iz knjige. To srečanje je bilo eden od prispevkov
k seznanjanju učencev z dediščino in ohranjanju tega izročila za prihodnje
rodove. Da je bil cilj srečanja dosežen, priča tudi zamisel, ki se je porodila ob
poslušanju pripovedi. Dve učenki 8. razreda sta predlagali, da bi v šoli izdelovali
punčke iz cunj, takšne kot jih je pokazala gospa Ida.

Skorajda šestdeset učencev si je
namreč z branjem knjig na temo
strpnosti v mesecu septembru
prislužilo vstopnico za mavrično
popoldne, ki je potekalo v duhu lova
na zaklad ter nagradnega ogleda
risanke Khumba. 
Pesnik Feri Lainšček v eni od svojih
pesmi pravi, da mavrica ni le zaradi
sonca, pa tudi ne zaradi dežja, temveč
je stezica, po kateri se v srce pripelje
žarek upanja. Žarek upanja petkove
šolske mavrice je znanje, so zamisli
ter pozitivne vrednote, ki jih
pridobivamo z branjem knjig. Po
prijetno preživetem popoldnevu si
želimo, da bi naši učenci tudi v
prihodnje negovali svojo ljubezen do
branja in krepili svoj notranji zaklad,
ki jim ga vsakič znova podarjajo
prebrane knjige. 

Iris Korošec Kocjan

Te bi prodali na Martinovem sejmu v mesecu novembru, z izkupičkom pa bi
kupili material za izdelavo punčk iz cunj za UNICEF-ov projekt pomoči
otrokom v državah v razvoju. (Sredstva, zbrana s prodajo punčk, so namenjena
za cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim.) Ideja za izdelavo punč iz cunj za
UNICEF je nastala že lani, ko so učenke 7. razreda pri pouku domovinske in
državljanske kulture in etike predstavile organizacijo UNICEF. Z omenjeno
akcijo želijo lansko predstavitev te mednarodne človekoljube organizacije
nadgraditi. Z uspešno izpeljavo akcije bo ohranjanje naše dediščine
oplemeniteno z dobrim delom za otroke, ki jih v 21. stoletju zaznamujeta
revščina in zaostalost. Dediščino smo povabili v šole še z eno dejavnostjo.
Učenci od 6. do 9. razreda so prinesli preko 40 starih fotografij, opremljenih z
ustreznimi podatki. Fotografije smo poskenirali in jih dodali na spletno stran
Kamra. Tam nastaja Album Slovenije – osebni spomini 20. stoletja. Hvala vsem
družinam, ki so prispevale fotografije iz svojih albumov in delile z otroki
spomine na dogodke iz družinskega življenja. Za ogled objavljenih fotografij
sledite spletni povezavi http://www.kamra.si/Default.aspx?module=uc. 

Danica Sedevčič

Temo o starih slovenskih voščilnicah jim je osvetlil g. Jože Žlaus, ki je poleg
ljubiteljskega zbirateljstva dejaven še na mnogih področjih. Učencem je
predstavil svojo zbirko starih božičnih in novoletnih voščilnic, ki so bile
razstavljene v slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju v času od 10.

OSNOVNA ŠOLA LITIJA, PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Božične in novoletne voščilnice
Na Osnovni šoli Litija, Podružnici s prilagojenim programom, smo izvedli kulturni dan z
naslovom Stare božične in novoletne voščilnice. Kulturni dan je del evropskega projekta, ki
ga je razpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Dnevi evropske kulturne dediščine,
Dediščina gre v šolo.

decembra 2009 do 10. januarja 2010.
S svojo predstavitvijo in zanimivim
pripovedovanjem je bil dan še
bogatejši. Sledile so delavnice, kar
šest različnih je bilo, kjer so učenci z
novimi, modernejšimi tehnikami
poustvarjali stare voščilnice. Slikali in
risali so, uporabljali pa so tudi bolj
zahtevne tehnike, kot so Decoupage
tehnika, lak za pokanje, laviranje…
Delavnice so vodili pedagoški delavci
podružnice, eno izmed delavnic pa je
pripravil g. Jože Žlaus, v njej pa so
učenci spoznali grafično tehniko -
jedkanico. Dan je bil čudovit,
popestren s strokovnostjo in znanjem
g. Žlausa in ustvarjalnostjo učencev,
ki so izdelali čudovite »stare«
voščilnice.
Razstava ustvarjenih del in starih
voščilnic je v mesecu novembru
postavljena na ogled v prostorih
Osnovne šole Litija, Podružnice s
prilagojenim programom. Vabljeni!

Barbara Klanšek
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Dijaki šole v mestu Dholphur, Indija,
so meritev dolžine sence opravili isti
dan. Z združenimi podatki smo prišli
do podatka o obsegu Zemlje. Od
vrednosti, ki jo izračunamo s
povprečnim polmerom Zemlje, se
razlikuje le za 1,1 %. Čestitke
dijakom za uspešno meritev!

Lidija Babič

GIMNAZIJA LITIJA

Ponovljena
Eratostenova
meritev
Skupina dijakinj in dijakov Gimnazije Litija
je 23. septembra opoldan merila dolžino
sence. Ponovili smo Eratostenovo meritev,
ki jo je ta opravil okoli leta 240 pr. n. št., in
tako med prvimi določil obseg Zemlje.

Dijaki šole iz Indije med čakanjem na
najkrajšo senco.

Dijaki Gimnazije Litija označujejo
trenutno dolžino sence.

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

Klišejev
halloween party
Že peto leto zaporedoma se je zadnji
vikend pred nočjo čarovnic odvijal 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 Šmartnem 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 popestrili
svoj žur z neonskimi dodatki. Po
uvodnih znanih ritmih se je dvorana
napolnila in Klišejev žur je presegel
mejo 450 obiskovalcev. Lady M. DJ
ter DJ Sylvain sta s svojim
fantastičnimi in dovršenimi ritmi
house glasbe obiskovalce zabavala do
jutranjih ur, ko je mešalno mizo
prevzel ter zabavo popeljal do
končnega vrhunca, nam že vsem
znani, DJ Sinart. Med zabavo pa smo
žurerjem z najbolj izvirnimi
Halloween  maskami podelili tudi
kar nekaj nagrad. Ob tem se moramo
za odlično izvedbo zabave zahvaliti
vsem, ki so sodelovali pri organizaciji
ter izvedbi tega dogodka. Seveda pa
gre zahvala tudi sponzorjem, ki nam
že peto leto zaporedoma s svojo
podporo pomagate ter omogočate
organizacijo Halloween zabave.
Vsem obiskovalcem zabave pa vabilo
na vsa prihajajoča druženja.
Spremljajte našo spletno ter facebook
stran, kjer bomo prav tako objavili
vtise in slike Halloween zabave in vas
obveščali o naslednjih dogodkih ter
projektih. Se vidimo na naslednji
zabavi.

Anamarija Kamin

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Slikarska razstava J. Prašnikarja

V oktobru je v Knjižnici Litija nastal
dokumentarni film o prvi svetovni
vojni na tleh Litije in Šmartnega.
Film so si ogledali litijski gimnazijci
in učenci OŠ Gradec. Litija in
Šmartno sicer neposrednih vplivov
vojne nista čutila, je pa v litijski
bolnišnici svoje rane zdravilo veliko
vojakov, ki so jim domačini ostali v

lepem spominu. Ogled
dokumentarnega filma bomo
povezali s predstavitvijo treh knjig
proze, dramatike in poezije iz tega
obdobja, ki jih je uredila Marjeta
Žebovec. V kulturnem programu
bodo nastopili Fantje od fare.
Prireditev je posvečena dnevu
splošnih knjižnic. 

Razstava vezenin ob prazniku
občine Šmartno

Ta veseli dan kulture
Kulturne ustanove in umetniška društva se na veseli dan kulture, 3. decembra,
predstavijo javnosti. V Knjižnici Litija bodo v sodelovanju z Medobčinskim
društvom invalidov Litija in Šmartno pri Litiji pripravili večer poezije in slike,
društvo Lila bo pripravilo pregledno razstavo, v goste pa bo prišla pesnica
Nuška Ilovar. Prireditev bo v sredo, 3. 12. 2014, ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Aleksandra Mavretič

100-letnica I. svetovne vojne

Janez Prašnikar je zelo aktiven član
DU Litija. Sodeluje v Me PZ in je v
tem mandatu tudi njegov predsednik.
Je član odbora Kulturne sekcije
društva in aktiven član literarne
skupine. In prav tu se je ob risanju
kaligrafskih črk znova odkril njegov
slikarski talent. Risal je že v vrtcu in
že takrat izstopal. Šele ko se je
upokojil, je na pobudo družine

ponovno začel slikati. Otvoritev prve
razstave je bila 16. septembra 2013. In
le malo več kot leto pozneje se
predstavlja v šmarski knjižnici.
Najraje slika naravo, ker je v njej več
svobode. Posebna ljubezen sta morje
in barka, zato je med slikami veliko
morskih motivov. Razstava bo na
ogled od 13. novembra 2014 dalje, v
Knjižnici Šmartno. 

Že šest let se šmarske vezilje  zberejo
ob občinskem prazniku na pregledni
razstavi vezenin. Tradicija vezenja  je v
občini izjemno bogata, bogastvo se
prenaša iz roda v rod. Skupina vezilj, ki
se redno srečuje dva torka na mesec v
Knjižnici Šmartno, je letos vezla  tudi
na oblačila. Bluze, ki jih krasijo
natančni vbodi bodo popestrile
bogato razstavo, ki jo bodo dopolnile
vezilje iz društva Zlata nitka iz Boršta
pri Trstu in klekljarice Turističnega
društva iz Železnikov.
Razstava bo na ogled že v petek
dopoldan, 14. 11., od 9. ure dalje.
Prireditev ob odprtju bo ob 17. uri, v
kulturnem programu bodo sodelovali
Tamburaški orkester Šmartno, otroška
folklorna skupina OŠ Šmartno in
harmonikar Miha Skubic.

Fotografija vojakov v bolnici Litija, prvič objavljena v Iustriranem glasniku l. 1914

Obletnica Badjurove krožne poti
V torek, enaindvajsetega oktobra smo v Knjižnici Litija s spominsko slovesnostjo obeležili
štirideseto obletnico Badjurove krožne poti, ki v dolžini približno sto kilometrov objame
Litijsko področje. Tedaj so planinski zanesenjaki iz PD Litija imeli željo, da z novo planinsko
potjo, ki bo lahko dostopna in bo približala lepote narave, ki jih je že v svojih vodnikih
opisoval domačin, Rudolf Badjura.

Bili sta dve ideji, prva bi imela
zvezdasto obliko z izhodiščem za vse
smeri v Litiji in druga, ki bi bila
krožna. Vse te začetne ideje nam je
predstavil Vinko Damjan s svojim
glasom posnetim pri njemu doma, saj
se zaradi bolezni slovesnosti žal ni
mogel udeležiti. Iz njegovih besed
smo spoznali, kako je na terenu
preučeval krožno pot, ki jo je objavil
najprej v rokopisni obliki in je bila
tudi osnova za izdajo Vodnika leta
1974.Sedaj je v izdelavi nova knjižica
Vodnika, ki bo zaradi izredne
kvalitete prvega le toliko popravljena,
torej le opis sprememb na sami poti.
Zaradi zapore visečega mostu preko
reke Save in ukinjene železniške
postaje v Renkah, kjer se je prvotno
začela Badjurova krožna pot je
predviden začetek od železniške
postaje Laze. Vendar na pot se lahko
odpravimo iz različnih smeri, kakor je
komu najbolj primerno. Slovesnost je
s svojo harmoniko popestril Matjaž
Hostnik in seveda tisti, ki so to pot
največkrat prehodili, to so Viktor
Čebela, Lojze Hauptman in Vinko
Jamnik. Idejo za prehojeno pot v
enem dnevu je dal in prvič s skupino
izvedel Lojze Hauptman, kar je
zavidljiv športni podvig. Alojz Kotar
in Sandi Jerant sta jo do sedaj v
štiriindvajsetih urah prehodila že
desetkrat  in na ta način slovesno
popestrila letni občni zbor na Jančah.
Pavle, Marija in Darja Smolej so dali
svoj prispevek v obliki slikarske

razstave akvarelov nastalih po motivih
na poti in vedute. Sklenjeno je bilo, da
se uporabijo v novem vodniku
namesto fotografij. Pavle Smolej je
stalni opremljevalec slikovnega dela
naših planinskih obvestil, s soprogo
Marijo pa vodita slikarsko kolonijo na
naših planinskih mladinskih in
družinskih taborih. Predsednik PD
Litija, Roman Ponebšek nam je podal
svoje misli ob tem jubileju. Pred tem
je posnel pogovor z Vinkom
Damjanom, ki ga je s svojim vložkom
zanimive zvočno slikovne predstavitve
naredil Domen Mrzel. Do sedaj je
bilo potrjenih 4429 dnevnikov BKP,
izdane so bile tri plakete za stokrat,
trinajst zlatih plaket za petdesetkrat,
39 srebrnih za petindvajsetkrat in 144
bronastih za petkrat. Marjan Omerzel
jo je pretekel v sedemnajstih urah.
Najmlajši rekorder BKP v
štiriindvajsetih urah je bil lansko leto
Žan Obreza pri sedemnajstih letih, ki
se je letošnje leto spet podal na pot.
Ohranimo to planinsko dediščino
naših predhodnikov, uživajmo
čudovite razglede iz okoliških vrhov,
spremljajmo zgodovinska znamenja
ob poti in lepa narava nam podarja
mirne trenutke v tem času, ko se nam
v življenju vse preveč mudi. Zahvalo
za uspešno izvedbo moramo izreči
Andreji Štuhec za vso pomoč,
Knjižnici Litija za prostor in
Aleksandri Mavretič za uspešno
vodenje večera.

Jože Sinigoj

Konec avgusta so bile na
tradicionalnem Vaškem dnevu
razstavljene slike katerih nosilni
motiv so bile preše.  Razstavljali so:
Nubia Anžel, Marko Begić, Jelka
Jantol, Danijela Kunc, Marjeta
Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Darja
Smolej, Marija Smolej, Pavel Smolej
in Jelka Zajc. Razstava je bila
ponovno postavljena v septembru v
Knjižnici Šmartno in konec oktobra v
pisarni Srce Slovenije. V Knjižnici
Šmartno je bila avgusta na ogled
razstava EX Tempore Kresnice 2014.
V 29. Septembra je JSKD Litija v avli
litijske občine odprla medobmočno
razstavo Rimski imperij - Zrcalo
sodobnega globaliziranega sveta.
Sodelovali so likovniki Območne
Izpostave Litija:  Nubia Anžel, Darja
Bernik, Milena Dimec, Gabrijela
Hauptman, Jelka Jantol, Danijela
Kunc, Aleksander Lavrenčič, Marjeta
Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Marija
Smolej, Pavel Smolej, Anita Vozelj  in

Območne izpostave Trbovlje: Majda
Drnovšek, Andrej Uduč, Branko
Železnik, Kaja Železnik in Marjeta
Železnik. Na regijsko razstavo, ki je
od 24. oktobra do 16. novembra v
Stični, so se uvrstili Danijela Kunc,
Marija Smolej, Pavel Smolej in Anita
Vozelj. Ex tempora Sladka Istra sta se
v oktobru udeležili  Darja Bernik in
Anita Vozelj, ki je prejela drugo
nagrado. 18. oktobra je bil na povabilo
Srca Slovenije na Valvazorjevi ulici v
Litiji odprti slikarski atelje. Namen
srečanja je bil predstaviti ljubiteljsko
slikanje in ustvarjanje mimoidočim.
Slikali so člani Lila:  Gabrijela
Hauptman, Danijela Kunc, Marjeta
Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Jelka
Polak,  Marija Smolej, Pavel Smolej
in slikarji, ki delujejo v drugih
društvih: Milena Dimec, Mira
Uličevič, Milena Kostrevc,  Dušan
Jere in mladi slikarki Mia Mlakar ter
Maša Jere.

Joža Ocepek

LIKOVNO DRUŠTVO LILA

Barvita jesen
Delo v likovnem društvu LILA tudi v počitniškem času in po njem ni zastalo. Vrstile so se
številne dejavnosti in razstave.
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Preživeli smo lep družinski dan
V športnem društvu Dolina posvečamo posebno pozornost družinam, družinski rekreaciji in
s tem tudi otrokom. Že pred leti smo v sodelovanju z Zavodom za šport Planica za vse člane
družine organizirali športne popoldneve in športne vikende v ŠRC Reka, kasneje tudi brez
njihove podpore. Tako se nam je porodila ideja, da enkrat letno pripravimo dogodek, kjer
bomo posebno pozornost namenili družinam.

Zato smo tudi letos v ŠRC Reka povabili družine iz naše in litijske občine. To
prireditev običajno organiziramo prvi vikend v septembru, letos pa smo jo
zaradi dežja prestavili za dober mesec. Kljub hladnemu vremenu se je prireditve
udeležilo kar nekaj družin z otroki. Za otroke smo imeli postavljeni dve
napihljivi igrali, tobogan in grad. Na ustvarjalnih delavnicah so otroci lahko
izdelovali jesenske krožnike in zapestnice. Na športnih delavnicah so se igrali z
žogami, premagovali poligon, izdelovali loke in puščice, s katerimi so nato ciljali
tarče. Obiskovalci so se lahko okrepčali z obaro in posladkali s palačinkami.
Med prireditvijo smo nekaj pozornosti namenili tudi štiridesetletnici društva. V
svojem govoru nam je g. Anton Mele st. povedal nekaj o začetkih rekreacije na
mestu, ki ga danes imenujemo športnorekreacijski center Reka. Za zaključek so

Novo študijsko
leto U3
Knjižnica Litija v sodelovanju z
Društvom Univerza za tretje
življenjsko obdobje Litija – Šmartno
pripravlja brezplačne računalniške
delavnice za starejše »Znanje in
izkušnje nas povezujejo«, ki bodo
potekale ob četrtkih dopoldan v
osrednji knjižnici v Litiji. Prijave
zbiramo v Knjižnici Litija do 21.
novembra 2014. Izobraževanje bodo
izvajali prostovoljci knjižnice in
društva U3. Obenem vabijo vse, ki
želite postati član univerze, vpis še
vedno poteka. 25. 11. vas ob 17. uri
vabijo na delavnico polstenja/filcanja
volne, prijave so obvezne. Delavnica
bo v Kulturnem centru Litija. 

Po odločitvi organizacije Rdečega
križa za območje Kranjske, so
bolnišnico s stotimi posteljami uredili
v 4 učilnicah osnovne šole, v
telovadnici sokolskega doma, 30
ranjenih vojakov pa je bilo
nameščenih v gradu Ponoviče. V
začetku avgusta 2014 so bile vse
predpriprave za sprejem ranjencev
končane. Transport z njimi je prispel
v Litijo 3. 10. 1914. Za prevoz iz
železniške postaje so poskrbeli gasilci
iz območja Litija in Šmartno ter
prostovoljci Rdečega križa pod
nadzorstvom zdravnika Ivana
Premrova. To je bilo obdobje, ki je
zahtevalo neizmerno požrtvovalnost
vseh ki so delali v bolnišnici med
katerimi je vsekakor potrebno
izpostaviti Terezijo Svetec kot
upravnico bolnišnice, doktor Ivana
Premrova kot zdravnika, Ano
Planinšek (po vojni kar 32 let, edino

babico na širšem območju Litije) in
Martino Štok, ki je sodelovala pri
pripravi prehrane za ranjence. Iz
pisnih virov arhivskega gradiva je
razvidno, da je podružnica Rdečega
križa za Litijski okraj s pomočjo
županovih uradov litijskega okraja
naslovila prošnjo na širše občinstvo,
da naj bi se za praznike spomnili
ranjenih vojakov v bolnišnici. Odziv
je bil daleč nad pričakovanjem. Z
zadovoljstvom so v bolnišnici
ugotovili, da je postala ta bolnišnica
skupna stvar celotnega litijskega
okraja (vir Slovenski narod, 10. 04.
1915). Iz tega sledi, da smo že takrat
spoznali kaj pomeni čut odgovornosti
do sočloveka, ki je v stiski in nujno
potreben pomoči. To je solidarnost
»Tebi v pomoč, človek«. Naj nas ta
oblika odgovornosti do sočloveka
krasi in bogati tudi v bodoče.

Karlo Lemut

KULTURNA DEDIŠČINA

Bolnica Rdečega križa med
I. svetovno vojno v Litiji
Ko se v letu 2014 spominjamo na dogodke iz prve svetovne vojne, od nje je minilo že sto let,
moramo še posebno pozornost nameniti bolnišnici Rdečega križa, ki je v letih 1914 do 1916
delovala v Litiji. V njej so se zdravili ranjeni vojaki iz soške fronte, poleg Slovencev so bili
med njimi tudi Bolgari, Bosanci, Čehi, Hrvati, Madžari, Romuni, Slovaki in še vojaki raznih
drugih narodnosti.

otroci kostrevniške in jablaniške
doline odigrali nogometno tekmo. V
imenu ŠD Dolina se zahvaljujemo
vsem, ki ste podarili dobitke za
srečelov, pomagali pri pripravi in
izvedbi prireditve, ter vsem, ki ste po
končani prireditvi pomagali pri
pospravljanju. Že sedaj vas vabimo,
da se udeležite naslednjega
družinskega dne, ki ga bomo člani
ŠD Dolina pripravili septembra
2015.

Tomaž Rozina

Konec meseca aprila smo domačini
priredili na športnem parku Komun,
tradicionalno prvomajsko kresovanje
na katerem pričakamo Prvi maj,
praznik dela. V mesecu juniju smo
organizirali Zaključni turnir
medobčinske lige v balinanju. Na
njem je sodelovalo sedem ekip. Prvo
mesto je zasedla ekipa Š.D. Golišče,
drugo D.U. Litija in tretje ekipa
M.D.I. Litija. Prav tako smo se junija,
na povabilo organizatorja, udeležili
dveh balinarskih  turnirjev v Zalogu
in Kamniku, kjer je naša ekipa med
osmimi, zasedla peto in šesto mesto.
Augusta smo se na povabilo
balinarskega društva Topolščica
udeležili turnirja, kjer smo dosegli
izvrstno četrto mesto. V temu mesecu
so naši nogometaši organizirali turnir

z osmimi sodelujočimi ekipami. Za
pomoč pri organizaciji lahko
izpostavim Mateja Juga. Rezultati
turnirja: Frape bar Sale trans - prvo
mesto, Š.D. Sava - drugo mesto, Bife
pri Justinu - tretje mesto. Istega dne
so se balinarji udeležili turnirja v
sosednjem Golišču, vendar nam je
šporna sreča obrnila hrbet, saj smo
ostali brez uvrstitve. Prav tako smo se
v avgustu na povabilo športnega
društva Ivančna Gorica, udeležili
dvodnevnega turnirja šesnajstih ekip
v balinanju, kjer smo zasedli zlato
sredino. Tudi sami smo organizirali že
4. tradicionalni balinarski turnir, kjer
je bilo prijavljenih osem ekip. Med
njimi so bili veliki zmagovalci: Dare
Avsec, Lado Černe in Viktor
Obolnar. 2. mesto - Tine Fortuna st.,

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA

Malo nogometa,  več balinanja
Na področju športa, je Kulturno športno društvo Velika Štanga, od meseca junija naprej
sodelovalo v ligi malega nogometa na travi O.L.M.N. in občinski rekreativni balinarski ligi.
Ob tem, smo se na povabila  udelaževali tudi najrazličnejših turnirjev v balinanju.

Jože Železnik in Simon Grm. 3.
mesto - Tatjana Čampa, Jože Čož in
Brane Groznik. Septembra smo
organizirali Antonov turnir v
balinanju, za katerega želimo, da
postane tradicionalen, saj smo
zmagovalcu namenili velik in lep
prehodni pokal. V trajno last ga dobi
ekipa, katera ga osvoji trikrat.  Prvo
mesto in osvojitev prehodnega pokala
za leto 2014: Š.D. Ivančna Gorica, 2.
mesto D.U. Kamnik in 3. mesto D.U.

Zalog. Oktober naj bi nam postregel
z kostanjem, katerega je v naših krajih
ponavadi v izobilju in udeležbo na
Kostanjevem balinarskem turnirju.
Na povabilo Š.D. Golišče smo se
turnirja tudi udelžili. Priznati moram,
da je bilo kostanja malo, uspeha v
balinanju pa ravno tako. Ker smo pri
nas v Veliki Štangi vstrajni in
pomalem tudi trmasti ljudje, smo
meseca oktobra, kljub hladnejšemu
vremenu, organizirali balinarski

turnir prijateljstva z šestimi
sodelujočimi ekipami. Na veliko
veselje ob dobrih igrah obeh domačih
ekip, smo dosegli največ. Rezultati: 1.
mesto ekipa Velika štanga 1, drugo
mesto je pripadlo ekipi D.U. Litija 2
in tretje ekipi Velika Štanga 2. Največ
zaslug za to, da je ostal pokal za “Naj
bližalca” doma v Veliki Štangi, ima
Jože Čož, kateri je izvedel “briljantna
bližanja” trikrat v krog po pet, kar je
petnajst točk od možnih
enaindvajsetih. V imenu K.Š.D. in
mojem  imenu čestitam vsem, ki so se
trudili za lep uspeh med in ob koncu
balinarske sezone. Da smo društvo, ki
veliko vlaga v šport, rekreacijo in
razvoj kraja, nam pritrjujejo
spoznanja, da se družimo z balinarji
iz cele države. Navdušeni so nad
našim športnim parkom, k nam pa se
radi vračajo kot gostje, tekmovalci in
prijatelji. Vsi, ki bi radi občutili
podobno ste vabljeni, da se nam
pridružite in skupaj bomo doživljali
lepote našega kraja in uživali v športu
in medsebojnem prijateljstvu.

Marjan Lukančič

TEAKWONDO

2. odprto prvenstvo Hrvaške 2014
V soboto, 27. septembra 2014, se je v Zagrebu odvijalo mednarodno prvenstvo WTF
Taekwondoja. Zbrali so se vsi najboljši tekmovalci v tehniki iz države gostiteljice (turnir je
hkrati veljal tudi za njihovo državno prvenstvo) ter sosednjih držav. 

Skupno se je udeležilo 27 klubov iz
petih držav. Za absolutne favorite je
veljala reprezentanca Srbije, ki se tudi
pripravlja za udeležbo na letošnjem
svetovnem prvenstvu v Mehiki.
Slovenske barve je na tekmovanju v
Zagrebu zastopal pod okriljem kluba
TKD Šmartno-Litija, Rok Mohar, ki
je nastopil v članski kategoriji črnih
pasov, od 30-39 let.
V finalu je po dveh predstavljenih
poomsae z rezultatom 13,13 točke
zasedel 3, mesto. Boljša sta bila
korejski predstavnik kluba Karlovac
in reprezentat Srbije. Rokov nastop je
imel namen uvajati novitete v
izvedbi, kar je pozitivno pohvalil tudi
njegov mentor in bivši selektor, ki je
bil prisoten na tekmi.

Franci Šircelj

TEAKWONDO

Kadetsko svetovno prvenstvo
Prvič v zgodovini Taekwondoja so se na svetovnem prvenstvu pomerili kadeti. Kraj
dogajanja je Baku, glavno mesto Azerbajdžana. Svetovnega prvenstva se je udeležilo 65
držav, 574 mladih borcev v starosti od 12 do 14 let. V to azijsko mesto je odpotovala pet
članska slovenska reprezentanca, ki jo sestavljajo trije tekmovalci in dva trenerja. Slovensko
reprezentanco sta spremljala reprezentančna trenerja Tomaž Zakrajšek in Goran Divkovič. V
Baku je odpotoval tudi naš najboljši kadet Tadej Pirc.

Tadej je bil dobro pripravljen za to
svetovno prvenstvo, saj je predhodno
opravil veliko treningov z klubskim
trenerjem Francijem Šircljem,
reprezentančnim trenerjem
Tomažem Zakrajškom in ne
nazadnje tudi z bratom Domnom. V
borbi mu je nasproti stal predstavnik
Gruzije, Daviti Zurabashvili,
katerega se Tadej ni ustrašil in je prvo
rundo dobro kljuboval nasprotniku.
Po izenačeni prvi rundi je v drugi
dobil Tadej udarec v glavo, kar je
Gruzijca potisnilo tri pike naprej.
Tadej je v zadnjih trenutkih napadel
na vse ali nič, in posledično dobil še
en udarec v glavo, ki pa je po mnenju
trenerjev bil sporen. Tadejeva borba
se je končala z rezultatom 8:4 za
nasprotnika. Nismo razočarani, saj
vemo za vsa odrekanja Tadeja, brata
Domna in staršev za priprave, ki so
bile vložene za to svetovno prvenstvo.
Ves ta vložen trud pa se bo obrestoval
na kateri od prihajajočih tekem. 

Franci Šircelj
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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.

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

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

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

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

V soboto 4. oktobra se je v Gorišnici
odvijala tekma 3. kroga 1.B DRL.
Šmarska ekipa je imela v zadnjih
sezonah v Gorišnici vedno težka
gostovanja, to se je pričakovalo tudi
tokrat. V prvem polčasu smo videli
zelo izenačeno tekmo, kjer nobena
ekipa ni resneje povedla (polčas
14:14). V drugem delu pa se je že na
začetku začela podjetnejša igra RD
Herz Šmartno. Stopnjevala se je
kvaliteta predvsem v obrambi in proti
koncu tekme se je začeli višati razlika.
Ko je bilo nekaj minut do konca

srečanja na semaforju prednost šestih
zadetkov, se je vedelo, da bosta to novi
dve točki za gostujočo ekipo. Končni
rezultat je bil 25:31 za Herz Šmartno,
najboljši strelec tekme Aleš Šmejc z 9
zadetki, na tekmi je zelo dobro branil
vratar Midhad Muratovič. Teden dni
kasneje je šmarska ekipa tekmo proti
Veliki Nedelji Carrera Optyl začela
zelo dobro, po nekaj minutah je bil
rezultat že 4:0. Gostje so zelo težko
spremljali tempo prve postave, ki je
višala razliko že v sredini prvega
polčasa na 11:4, na polčasu pa je bilo

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

Članska ekipa še brez poraza
Do konca oktobra je bilo v 1.B državni rokometni ligi odigranih 6 tekem. Šmarska ekipa je
vknjižila 5 zmag in 1 neodločen izid in je trenutno na 2. mestu lestvice. Edini poraz je
doživela v 1/16 finala pokala proti Črnomlju.

že 8 zadetkov razlike, 18:10. V
drugem delu se je dobra igra
nadaljevala, več priložnosti pa so
dobivali tudi ostali igralci. Dobrih 15
minut pred koncem je trener Jaka
Keše dal priložnost prav vsem
igralcem s klopi. Gostje so sicer
znižali rezultat, ampak so poraz na
koncu le ublažili. Končni rezultat
36:31. V petek, 17.10.2014, se je na
Ptuju odvijal pravi derbi 1.B DRL.
Domača ekipa RK Drava Ptuj je
zasedala 4. mesto, ekipa RD Herz
Šmartno pa 3. mesto na lestvici.
Domači so začeli silovito ter povedli s
5:0. Po minuti odmora Jake Kešeta,
pa se je šmarska ekipa pobrala in
začela igrati precej bolje, ter povedla
10:12. Do konca prvega polčasa so
domačini le prišli do vodstva z 17:16.
V drugem polčasu se je nadaljevala
izredno izenačena tekma, ki je do
zadnjih minut bila zelo napeta. v
zadnji minuti je ekipa RD Herz
Šmartno še enkrat povedla, domačini
pa so rezultat 2 sekundi pred koncem
poravnali na 31:31. Razigran je bil
kapetan Šmartnega Aleš Šmejc, ki je
dosegel 10 zadetkov. Med petim in
šestim krogom 1.B DRL je v torek je
v Črnomlju potekala tekma 1/16
finala pokala Slovenije. Ekipa RD
Herz Šmartno je na gostovanje
prispela močno oslabljenja. V prvem
polčasu so domači odigrali precej
bolje in visoko povedli. Po dogovoru
v garderobi, pa so mladi Šmarčani
zaigrali precej bolje, ter rezultat tudi
uspeli znižati, za kaj več pa je
zmanjkalo tudi malo sreče. RK
Črnomelj - RD Herz Šmartno
34:28. Zadnja tekma v oktboru je bila
tudi prava poslastica za gledalce.
Ekipa Herz Šmartna je pred

V petek 3. in soboto 4. oktobra sta ekipi starejših deklic in kadetinj odigrali
tekmi v gosteh. Starejše deklice so svojo prvo letošnjo tekmo igrale v Novem
mestu proti ŽRK Krka, vendar so jo, zaradi prevelikega števila tehničnih napak
in malce nezbranosti, izgubile  z rezultatom 16:20. Tudi kadetinje še niso našle
prave forme – v Žalcu so proti ekipi RK Zelene doline Žalec namreč izgubile z
izidom 30:19. V naslednjem tednu je sledila prva zmaga starejših deklic v
letošnji tekmovalni sezoni. V soboto 11. 10. so naša dekleta gostovala v Kočevju
pri RK Kočevje. Po malce slabšem prvem polčasu, ko so na odmor odšle z
dvema goloma zaostanka, so se v drugem polčasu zbrale in tekmo dobile z
razliko 8 golov – bilo je 19:27! Naslednji dan, v nedeljo 12. 10. sta se v domači
športni dvorani odigrali dve tekmi – obe sta se na žalost končali s porazoma
domačih ekip. Najprej so na igrišče stopile kadetinje ŽRD Litija in se pomerile
s favorizirano ekipo ŽRK Krka, ki je pokazala boljšo igro v napadu in obrambi
ter tekmo dobila z rezultatom 18:34. Sledila je tekma članske ekipe ŽRD Litija,
ki je svojo drugo prvenstveno tekmo odigrala proti ŠD Jadran Bluemarine.
Članice so tekmo sicer začele borbeno, še posebej v napadu, kjer so prikazale
čvrsto igro in kar nekaj časa držale korak z nasprotnicami, vendar so v drugem
delu tekme popustile, kar je gostujoča ekipa izkoristila in zmagala z izidom
18:29. Naslednji konec tedna, natančneje v soboto 18. 10. je svojo prvo tekmo
odigrala še ekipa mlajših deklic B in sicer proti RK Krim. Trema je naredila
svoje in punce so tekmo žal izgubile. V nedeljo 19. 10. je kadetska ekipa ŽRD
Litija v gosteh odigrala tekmo proti DRŠ Alen Mihalj iz Slovenj Gradca. Kljub
kvalitetni, borbeni in napadalni igri v prvem polčasu, je ekipi v drugem delu
zmanjkalo moči, pojavilo pa se je tudi kar nekaj nepotrebnih tehničnih napak,
zaradi česar so dekleta tekmo izgubile – bilo je 24:19. Ekipa starejših deklic pa
je naslednji dan, 19. 10.,  remizirala z ekipo DRŠ Vrhnika. Skozi celoten prvi
polčas so naša dekleta zaostajale za vrstnicami iz Vrhnike, vendar so v drugem
polčasu naša dekleta zaigrala bolje, povedle celo za 4 gole, vendar je končnica
pripadla gostjam. Tekma se je končala brez zmagovalca, rezultat je bil 21:21.

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Po začetni zmagi trije porazi
V oktobru so se nadaljevale tekme vseh ekip ŽRD Litija v ligaškem tekmovanju.

V soboto 25. 10.  je sledil nov uspeh
starejših deklic, saj so premagale RK
Sava Kranj. Dekleta so uspela, kljub
velikemu številu izključitev na naši
strani, ohraniti borbenost in
napadalno igro, kar se je poplačalo z
razliko 6 golov v našo korist – končni
izid 16:21. V nedeljo,  26. 10.,  sta se v
domači športni dvorani ponovno
odigrali dve tekmi. Najprej so na
parket stopile kadetinje domačega
rokometnega društva ŽRD Litija in
se pomerile z ŽRK Tenzor DP -
Logik Ptuj. Začetna nervoza, zaradi
velike želje po prvi zmagi v letošnji
sezoni, se je v prvem polčasu pokazala
v kar nekaj nepotrebno izgubljenih
žogah, vendar so dekleta trdno igrala
v obrambi in na odmor odšle z
rezultatom 13:9 v našo korist. V
drugem polčasu so domače
rokometašice še bolj strnile
obrambne vrste in popravile igro v
napadu ter na koncu slavile prvo
zmago z rezultatom 25:20!  Tekma
članic pa se na žalost ni odvila v našo
korist. Rokometašice domačega
kluba ŽRD Litija so, kljub borbeni in
srčni igri izgubile proti ŽRK Tenzor
DP - Logik Ptuj z rezultatom 22:31
Zadnjo tekmo v oktobru so odigrale
članice in sicer v gosteh pri ŽRK
Brežice. Kljub kvalitetni igri tako v
prvem kot tudi v drugem polčasu, so
nasprotnice v končnici tekme
pokazale več borbenosti in želje po
zmagi ter tako tehtnico prevesile v
svojo korist. Končni rezultat tekme je
tako bil 24:17. 
Tudi v mesecu novembru bomo
dekleta iz ŽRD Litija nadaljevala z
ligaškimi tekmami. Želja po
zmagovanju je pri vseh ekipah iz
tekme v tekmo večja, k temu pa v
veliki meri pripomorete gledalci, ki
vas je na tribunah vedno več.
Zahvaljujemo se vam za vse vaše
spodbude in srčno navijanje ter vas
hkrati vabimo, da nas pridete podpret
tudi na prihajajoče tekme v domačo
športno dvorano v Litijo.

Petra Komat

MOTO KLUB ZAI TEAM

Zaključek motokros sezone
Zaključek državnega in pokalnega tekmovanja v motokrosu, je letošnje leto potekalo 11. in
12. oktobra na stezi Prilipe pri Brežicah. 

Sončno in izredno toplo vreme za ta čas ter odlično pripravljena proga je v dveh
dneh privabila številne domače in tuje tekmovalce.  V soboto, je potekala finalna
dirka za pokalno prvenstvo, kjer so se pomerili tako profesionalni kot amaterski
oz. rekreativni vozniki. V nedeljo pa je potekala zadnja skupna dirka Unior MX
državnega prvenstva Slovenije in Hrvaške. Obeh dirk se je udeležil tudi naš
mladi tekmovalec, 10. letni Gal Hauptman iz Vintarjevca, ki vozi za domači
moto klub ZAI Team. Gal, ki se z motokrosom ukvarja od svojega 6. leta dalje,
je že drugo sezono vozil na  65 kubični Husqvarni.

domačim občinstvom proti gostom iz
Brežic začela precej oslabljena,
poškodovanim igralcem pa sta se
pridružila tudi brata Berglez. Po
začetnem vodstvu 2:0 so bolje začeli
igrati gostje, ki so narekovali visok
tempo, z nekaj dobrimi potezami
prišli do vodstva 8:12, ter prvi polčas
tudi dobili z 17:18. V drugem delu
izenačen začetek, zelo dobra igra
obeh ekip, vendar so domači izkušeni
igralci le našli način, kako preobrniti
tekmo. Po približno 40ih minutah
prvo vodstvo 23:22 za Šmarčane, ki so
nato z agresivno obrambo pričeli
višati vodstvo. Vratar Muratovič je v
50. in 56. minuti obranil še dve
sedemmetrovki, ki sta dokončno
prevesili tekmo. Domačo ekipo so v
zadnji minuti gledalci zasluženo
pričakali na nogah, saj so si novi dve

točki izborili z veliko borbenostjo. Na
koncu zaslužena zmaga s 32:27. 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
vabimo, da si ogledate našo
prenovljeno internetno stran:
www.rdherzsmartno.si.

Domača članska tekma v mesecu oktobru: 
Petek 21.11.2014, ob 18:30 uri,
RD Herz Šmartno : RK Damahaus Cerklje

Aleš Hauptman

Foto: Žan Obreza

V letošnjem letu je odpeljal vse dirke državnega in pokalnega prvenstva
Slovenije in v skupnem seštevku obeh prvenstev dosegel tretje mesto. Odpeljal
je tudi nekaj tekem za odprto državno prvenstvo Hrvaške. Najbolj zanimiva
izkušnja v letošnji sezoni, je bila udeležba na evropskem tekmovanju, kjer se je
kot najmlajši voznik uvrstil med deseterico in s tem  dokazal, da se lahko
pomeri tudi z najboljšimi mladimi vozniki  Evrope. V prihodnjem letu, si Gal
želi odpeljati dirke v domačem prvenstvu z željo postati najboljši in tako nabrati
čim več izkušenj za mednarodne dirke. Ob uspešnem zaključku sezone, se bi
radi zahvalili vsem sponzorjem in zvestim navijačem, ki ste spodbujali  mladega
motokrosista na njegovi športni poti. MK Zai Team


