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ŽUPANOV KOTIČEK

Spoštovane in spoštovani,

Mesec dni je naokoli in vsi prav željno
pričakujemo najlepše dneve v letu.
Prav je, da si vzamemo ob tem tudi
čas za svoje bližnje in z njimi nazdra-
vimo prihajajočemu novemu letu.
V tem obdobju tudi radi pogledamo
nazaj v iztekajoče se leto. Za našo ob-
čino je bilo prav gotovo v neki meri
prelomno. Žal se srečujem(o) tudi z
veliko nerešenimi projekti, ki so zasta-
li iz tega ali onega razloga. Prav je, da
se ob vsem tem ne ustavimo, ampak se
okrepljeni z novimi spoznanji lotimo
zatečenih nalog. In prav to je moja
prva naloga v prihajajočem letu, ki je
pred nami. Dela nam torej ne bo
zmanjkalo.
Ob tej priložnosti bi vsem skupaj za-
želel miren Božič, prijazno praznova-
nje dneva samostojnosti in enotnosti
ter v novem letu veliko mero lepih
trenutkov.

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

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VINTARJEVEC

Prevzem novega gasilskega vozila
Za vintarjevške gasilce in krajane vasi Črni Potok, Kot, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec je
bil petek, 20. novembra 2014, praznik.

Po nekajletnih prizadevanjih članov in vodstva PGD Vintarjevec in ob znatni
finančni podpori občine Šmartno pri Litiji, Gasilske zveze Šmartno pri Litiji,
PGD GZ Šmartno pri Litiji,  podjetij Trgograd d.o.o. Litija, Šuštar trans d.o.o.
in Mesarstvo Frtica - Roman Smrekar ter ob prostovoljnih prispevkih vseh kra-
janov smo pridobili zmogljivo terensko vozilo znamka Ford, model vozila
Ranger Limited, dvojna kabina, 3,2TDCi . Na vozilu se je izvedla projektna
predelava z nadgradnjo po tipizaciji GZS  v  vozilo GVGP-1. Vrednost projek-
ta skupaj z nadgradnjo je 50,000 €.  Zmogljivo vozilo odslej omogoča hitro po-
sredovanje operativne gasilske enote  ob požarih, poplavah, naravnih in drugih
nesrečah tudi v hribovitem in težko dostopnem okolju. Slovesen gasilski krst, ki
je potekal že na trasi nove obvoznice v Šmartnem, je priredila operativna enota
GZ Šmartno pri Litiji ter nato skupaj z vodstvom slovesno pospremila novo
pridobitev v Gasilski dom Vintarjevec. Številni krajani in aktivni člani PGD
Vintarjevec smo na sprejemu izrazili zadovoljstvo s pridobitvijo, ki bo dodaten
motiv za načrtovano usposobitev novih gasilcev ter nadaljnji razvoj gasilstva v
naslednjih desetletjih. Gasilci PGD Vintarjevec bomo odslej z novo opremo, ko
bo  treba, nudili učinkovito in hitro  pomoč.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sponzorjem, donatorjem in vsem, ki ste
nas finančno podprli ter se obenem priporočamo tudi za v bodoče. Krajani to
najlaže storite z odstopom dela vaše dohodnine za PGD Vintarjevec, davčna
številka 47681632 z Izjavo za namenitev dela dohodnine za donacije DURS, ki
vam jo bomo vročili ob našem skorajšnjem novoletnem obisku. 

Upravni Odbor PGD Vintarjevec

ZDRUŽENJE ZA VREDNOTE SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE

Ustanovljen območni VSO
V mesecu oktobru smo ustanovili Območni odbor Združenja za vrednote slovenske osa-
mosvojitve – VSO  Litija - Šmartno pri Litiji. Prvi predsednik je postal Boris Doblekar. Člani
predsedstva so Miha Groznik in Martin Hostnik iz šmarske  ter  Jožica Jerin in Miran Parkelj
iz litijske občine. 

VSO je domoljubno društvo, ki združuje državljane republike Slovenije ter
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki imajo pozitiven odnos do svoje domovine
in slovenske osamosvojitve. Združuje vse, ki so sodelovali pri ustvarjanju politi-
čnih, kulturnih in gospodarskih temeljev osamosvojitve, v pripravah na osamos-
vojitev Slovenije, pri sami osamosvojitvi ter pri obrambi domovine v vojni za
Slovenijo. Združuje tudi vse, ki delijo vrednote slovenske osamosvojitve, ki želi-
jo krepiti domoljubje, narodno zavest in ohranjati pristni zgodovinski spomin
na dogodke iz obdobja osamosvojitve. Za včlanitev v VSO in ostale informacije
obiščite spletno stran www.vso.si, ali pišite na naslov: tajnistvo@vso.si
Drage občanke, spoštovani občani, lepo povabljeni v naše domoljubno združenje.

Predsedstvo VSO Litija-Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Nočni pohod na Gradišče
2. januarja 2015, na prvi petek ob prvi polni luni v novem letu, ste ob 20. uri vabljeni na tra-
dicionalni Nočni pohod v Gradišče pri Litiji.

Pohoda se lahko udeležite s treh začetnih zbirnih mest: ob 19.30 se bomo od-
pravili z Brega pri Litiji in Tenetiš (pri kolesarskem servisu v Tenetišah), ob 20.
uri iz Gradiških Laz (pri kapelici) ter prav tako ob 20. uri, iz Spodnje in
Zgornje Jablanice (pri kašči v Zgornji Jablanici). Pot bomo nadaljevali proti cer-
kvi svete Magdalene v Gradišče pri Litiji. Približno 1,5 urna hoja poteka skozi
gozd. Pri cerkvi se pohodniki iz več smeri snidemo okoli devetih zvečer in po-
nudimo drug drugemu, kar smo prinesli s seboj v nahrbtniku. V vasi Gradišče
boste pohodniki dobrodošli na dveh kmetijah - pr 'Kokol in pr' Vovk, kjer se bo
druženje nadaljevalo. Če noč ne bo jasna, je dobrodošla svetilka ali bakla. Pohod
promovira Društvo za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline, pohodniki se
pohoda udeležijo na lastno odgovornost.  Za dodatne informacije pokličite na
tel. številko 070 303 321, pišite na e-mail drustvo.laz@gmail.com ali poglejte na
spletno stran www.jablaniskadolina.si. Vljudno vabljeni.

Društvo LAZ
»Hvala, Prijatelj.

Dobil sem Tvoj dar.
Prižgal si ga v Betlehemu

in poskrbel,
da je prišel do mene.

Sprašujem se, zakaj sem ga dobil.«

»Dobil si priložnost.
Bodi odgovoren in pusti svoj pečat.

Poskusi.
Koliko ti je mar?«

LITIJSKI SKAVTI

Luč miru iz
Betlehema
Litijski skavti – steg Pojočih volkov vas v ne-
deljo 21. decembra vabimo na prireditev
Luč miru iz Betlehema, ki se bo pričela ob
18. uri pred litijsko cerkvijo.

OTROŠKA MATINEJA SOBOTA 13.12. 10.00 KULTURNI CENTER LITIJA

JELENČEK RUDOLF PRAZNUJE BOŽIČ GLEDALIŠČE KOLENC

ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE PONEDELJEK 15.12. 15.00 – 20.00 MC LITIJA

KAKO NAPISATI DOBER CV PONEDELJEK 15.12. 18.00 MC LITIJA

DELAVNICA V OKVIRU ZAPOSLITVENE PISARNE

PRIBLIŽEVANJA PONEDELJEK 15.12. 19.00 KULTURNI CENTER LITIJA

VALENTINA SMEJ NOVAK IN LUKA NOVAK

PRAVLJIČNA URA TOREK 16.12. 18.00 KNJIŽNICA LITIJA

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GŠ LITIJA-ŠMARTNO SREDA 17. 12. 18.30 KULTURNI CENTER LITIJA

PRAVLJIČNA URA ČETRTEK 18.12. 16.00 KNJIŽNICA GABROVKA

PRAVLJIČNA URA ČETRTEK 18.12. 18.00 KNJIŽNICA ŠMARTNO

OTVORITEV ČETRTEK 18.12. 19.00 MESTNI MUZEJ 

PRVI KORAKI NOVEGA MESTNEGA MUZEJA LITIJA - v stavbi stare sodnije

DIY – NAREDI SAM: ČETRTEK 18.12. 17.00 MC LITIJA

IZDELAVA BOŽIČNIH OKRASKOV IN OKRASITEV DNEVNEGA CENTRA

PREDPRAZNIČNI KONCERT ODDELKOV ZA ORGLE  PETEK 19. 12. 18.00 GRAD BOGENŠPERK

GŠ LITIJA ŠMARTNO - SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENJUR

PREDNOVOLETNO SREČANJE PROSTOVOLJCEV SOBOTA 20.12. 19.00 MC LITIJA

OBISK DEDKA MRAZA V MESTU LITIJA TOREK 23.12. 17.00 PRED ŠP. DVORANO LITIJA

SVETA MAŠA NA PROSTEM SREDA 24.12. 16.30 GASILSKI DOM JAVORJE

PREDSTAVITEV ŽIVIH JASLIC ČETRTEK 25.12. 17.00 GASILSKI DOM JAVORJE

NIKOLAJEV BOŽIČNI KONCERT ČETRTEK 25.12. 19.30 CERKEV. SV. NIKOLAJA

BOŽIČNI KONCERT, MEŠANI PEVSKI ZBOR CUM ANIMA PETEK 26.12. 19.00 CERKEV SV. MARTINA

NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA SOBOTA 27.12. 19.00

Vabi na

Božicni koncert
v petek, 26. decembra, ob 19. uri, v cerkev Sv. Martina, Šmartno pri litiji

Mešani pevski zbor CUM ANIMA

ˆ

Vošcimo vam
mirne in zadovoljne praznike

ter  uspešno leto 2015
Uredništvo Martinov glas

ˇ



2 DECEMBER 2014 • ŠT. 10DRUŠTVA

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 - December 2014

LOVSKA DRUŽINA ŠMARTNO PRI LITIJI

60 let lovske družine
S fanfarami lovskih rogistov iz prijateljske Lovske družine Ivanjkovci in pesmijo Pozdrav,
Okteta Valvasor se je v soboto, 6. 9. 2014 pričelo slavnostno praznovanje Lovske družine
Šmartno pri Litiji. Slavnostna proslava je potekala  pred prenovljenim lovskim domom na
Grilovcu, kjer so bili prisotni člani domače lovske družine, prijateljskih - pobratenih lov-
skih družin iz Šentvida pri Stični, Ivanjkovcev, Iga vasi in Velike grede iz Banata ter sosed-
njih lovskih družin.

Kot gostje so se slavnosti udeležili
predsednik Lovske zveze Slovenije
mag. Felix Srečko Krope, nekdanji
župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar in župan Občine Litija
Franci Rokavec, ki so med slavnos-
tnim programom imeli pozdravne
nagovore.  S kratkimi nagovori so naš
jubilej počastili tudi predstavniki so-
sednjih in prijateljskih lovskih družin
ter naši družini izročili spominska
darila. Uvodoma  je prisotne nagovo-
ril predsednik Lovske družine
Šmartno pri Litiji Andrej Poglajen, ki
je predstavil ustanovitev, razvoj ter
nadaljnjo vizijo  lovske družine.
Po ustnih virih nastanek Lovske dru-
žine Šmartno pri Litiji sega nazaj v
davno leto 1947, vendar je bila kmalu
po ustanovitvi tudi ukinjena ter pri-
ključena Lovski družine Polšnik.
Dokumentarni viri pa izkazujejo roj-
stni dan Lovske družine Šmartno pri
Litiji 10. oktober 1954, ko je bila na
pobudo 25 lovcev na ustanovnem ob-

čnem zboru ponovno ustanovljena.
Od 25 ustanovnih članov danes živita
le še dva,  85 letni Božo Mostar in 95
letni Janez Strmec, ki sta se udeležila
proslave, ostalim pa smo žal položili
zeleno vejico na grob. Med nagovo-
rom je predsednik lovske družine naj-
večji poudarek namenil dejavnostim
prehojene poti šestdesetletnega delo-
vanja, kjer so se člani prizadevali za
uspešno gojitev divjadi, varovanju na-
rave, dobrim tovariškim odnosom,
medsebojnemu spoštovanju, sodelo-
vanju s kmeti in lastniki zemljišč in
gozdov ter sodelovanju s prijateljski-
mi in sosednimi lovskimi družinami.
Predvsem pa bo šestdesetletna tradi-
cija tudi v bodoče temeljila na ohra-
njanju in varstvu divjadi in njihovega
naravnega življenjskega okolja, nego-
vanju lovskega tovarištva in poštenja,
kar bo prispevalo k ustvarjanju in do-
grajevanju homogene lovske družine
tudi v prihodnje. Številne zbrane je
nagovoril tudi predsednik Lovske

zveze Slovenije mag. Felix Srečko
Krope, ki je v svojem nagovoru izre-
kel čestitko slavljencem ob jubilejni
letnici ter nazorno orisal bistvo po-
slanstva slovenskega lovstva. Ob za-
ključku govora  je poudaril, da je
danes čas, da se zahvalimo drug dru-
gemu, predvsem pa tistim, ki so naj-
več truda prispevali k investiciji pre-
novljenega lovskega doma, novi zbi-
ralnici divjačine  s hladilnico, novo
zgrajeni brunarici ter ureditvi in as-
faltiranju okolice lovskega doma.
Tako bo lovski dom poleg osnovne
temeljne funkcije postal tudi  točka
druženja in srečevanja lovcev s kraja-
ni. Za šestdesetletnico in novo prido-
bitev lovske družine na Grilovcu sta v
pozdravnih nagovorih čestitala  in
pohvalne besede izrekla tudi župana
Milan Izlakar, Občina Šmartno pri
Litiji in Franci Rokavec, Občina
Litija, ki je poudaril, da je celovita
prenova lovskega doma lahko v
ponos kraju, okolici in obema občina-
ma. Lovska družina naj bo tudi v pri-
hodnosti  tvorec oblikovanja sožitja
pri ohranjanju  narave skupaj s kmeti,
gozdarji  in okoljevarstveniki.
Poslanstvo lovstva pa morajo spozna-
ti tudi mlajše generacije. Zunanji
videz lovske družine  s pridobitvami v
objektih pa je vsekakor tudi populari-
zacija lovstva v domačem okolju.
Jubileji in obletnice so zelo primeren
čas, da se najzaslužnejšim in preda-
nim članom za dolgoletno požrtvo-
valno in nesebično delo v lovski dru-
žini tudi javno  in formalno izpostavi
ter zahvali. Na slavnostnem bisernem
praznovanju lovske družine  so za
dolgoletno uspešno delovanje in izva-
janje nalog varstva narave in gojitve
divjadi ter ostalih dejavnosti na po-
dročju lovstva od Lovske zveze
Slovenije prejeli znak za lovske zaslu-
ge: Primož Dobravec, Damjan
Groznik, Anton Jamnik, Oton
Muzga,  Alojz Osredkar, Anton
Perme, Andrej Poglajen, Alojz Rogelj
in Janez Vrbinc. Zlati znak za lovske
zasluge so prejeli: Viktor Baš, Rudolf
Jere, Andrej Muzga, Jože Perme,
Martin Poglajen, Milan Povše, Janez
Primc, Stane Smrekar in Robert
Zajc. Red za lovske zasluge II. stop-
nje sta prejela: Branko Pintar in
Martin Podlesnik. Za 40 let članstva
v lovski organizaciji so bronasti jubi-
lejni lovski znak prejeli: Janez
Merzel, Rafael Lindič, Gregor
Smrekar in Ivan Kramžar. Za 50 let
članstva v lovski organizaciji sta sre-
brni jubilejni lovski znak prejela:
Vincenc Groznik in Janez Strmec.
Za 60 let članstva v lovski organizaci-
ji je zlati jubilejni znak prejel Božo
Mostar. Poleg naštetih lovskih odli-
kovanj sta Boštjan Železnik in Anton
Pipan prejela srebrni znak, Marija
Lesjak in Stanislav Lesjak zlati znak
ter Vincenc Groznik red I. stopnje za
zasluge na  kinološkem področju. Za
posebne zasluge v jubilejnem letu,
kjer so se izredno izpostavili, izkazali
in bili nosilci pri idejnih zasnovah,
organizaciji, izvedbi ter finančno ma-
terialni podpori pri obnovi lovskega
doma s prizidkom, novi zbiralnici
divjačine s hladilnico, novi brunarici,
asfaltni prevleki in ureditvi okolice
lovskega doma se je Lovska družina
Šmartno pri Litiji s posebnimi listi-
nami zahvalila Andreju Poglajnu,
Stanetu Smrekarju in Alojzu Roglju.
Ob zaključku proslave smo preno-
vljen lovski dom z zbiralnico uplenje-
ne divjadi s hladilnico na Grilovcu
tudi uradno predali svojemu namenu.
Člani lovske družine smo lahko
upravičeno ponosni na šestdesetletno
delo in prehojeno pot ter na vse pri-
dobitve zgrajene v jubilejnem letu. Pri
vstopu v sedmo desetletje obstoja bo
lovska družina delovala na temeljih
ohranjanja in varstva divjadi, narav-
nega bogastva in čistega okolja, lov-
skega tovarištva, medsebojnega sode-

lovanja, poštenja in spoštovanja ter
izvajanja vizije nadaljnjega razvoja
lovske družine. Pogled na nekajmese-
čno delovanje lovske družine od spo-
mladanskega volilnega občnega
zbora, ko smo dobili prenovljeno
vodstvo lovske družine s novim pred-
sednikom,  šmarske lovce zaznamuje
velika ustvarjalnost in delovna zavze-
tost, ki  se vidi v rezultatih investicije,
na katero smo v lovski družini lahko
resnično ponosni in veseli. Aktivnosti
pri investiciji, ki so potekale od veli-
konočnega časa do svečane proslave
obletnice so člane medsebojno še bolj
povezale in utrdile. Pred lovsko dru-
žino so pri vstopu v novo sedemletno
desetletje novi izzivi, predvsem pri
nadaljevanju izvajanja načrtov v ob-
novi notranjosti lovskega doma in pri
drugih vsakodnevnih načrtovanih
lovskih opravilih. Nekajmesečni re-

zultati delovanja lovske družine so
lahko vzorčni primer dobrih praks v
slovenskem lovstvu. Slavnostne pro-
slave so se poleg že naštetih vabljenih
predstavnikov lovskih družin in do-
mačih lovcev ter njihovih partnerk
udeležili tudi številni krajani in dona-
torji, ki so s svojimi prispevki pripo-
mogli k odlični organizaciji in izvedbi
našega jubileja in izvedbi naštetih in-
vesticiji. Zato se jim ob tej priložnosti
v imenu naše lovske družine najlepše
zahvaljujem. Zahvala velja tudi vsem
nastopajočim v kulturnem programu,
moderatorki programa, kakor tudi
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k
uspešni organizaciji in izvedbi  naše-
ga častitljivega jubileja. Po končani
slovesnosti je lovska družina ob pri-
jetnem druženju in glasbi za ples po-
gostile vse prisotne.

Jože Perme

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO

Zgodovinsko leto 2014
V letu 2014 je Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Litiji praznovalo 130. obletnico
ustanovitve in delovanja. Zvrstili so se številni dogodki  v počastitev častitljivega jubileja.
Praznovanje in spremljajoči dogodki, kljub odlični in zahtevni organizaciji, niso bili najpo-
membnejša aktivnost našega društva v letu ki se izteka.

Naši plani so vedno ambiciozni in nenehno stremijo k napredku društva. V le-
tošnjem letu se nam je pokazala odlična zgodovinska in edinstvena priložnost.
Sprejeli in zgrabili smo jo z odprtimi rokami, kljub slabim finančnim razmeram
na področju gasilstva. Projekt, ki ga smo ga speljali po hitrem postopku in ga
lahko imenujemo zgodovinski, je nakup zemljišča poleg našega gasilskega doma.
Možnost za nakup sosednjega »Lekanovega« zemljišča, se je našemu društvu po-
kazala že pred desetletjem, a so se načrti izjalovili in dobili smo nove sosede.
Sanje o gradnji prizidka in širitvi gasilskega doma na sosednjo parcelo so se v tre-
nutku razblinile. Zaradi prostorske stiske smo se pred leti odločili, da obstoječi
gasilski dom povečamo v drugo smer, oziroma podaljšamo garaži. S tem projek-
tom bi sicer pridobili dve novi garaži, izgubili pa bi kar nekaj prostora na že tako
majhnem obstoječem dvorišču. Zaradi finančnih razmer in določenih težav na
področju birokracije, se ta projekt ni realiziral in je bil na čakanju.
Med čakanjem na boljše čase se nam je nasmehnila sreča. V začetku leta 2014
smo izvedeli, da je naprodaj sosednja parcela. Zato smo na zasedanju Občnega
zbora 1. februarja 2014 soglasno potrdili sklep, da pristopimo k javni dražbi za
nakup zemljišča in nepremičnine. Denar za vplačilo kavcije smo imeli prihra-
njen, za preostanek kupnine smo najeli kredit. 6. februarja 2014 so se trije po-
oblaščeni člani udeležili javne dražbe in s pomočjo nasprotnega kupca, ki se je
tudi potegoval za nakup istega zemljišča, uspeli, ter kupili sosednjo parcelo.
Nasprotni kupec je bil gospod s Ptuja in je od dražbe odstopil, ker gasilci preveč
dobrega naredimo za skupnost in nas ni hotel ovirati pri našem napredku, če-
prav je za parcelo že imel kupca. Za njegovo veličastno gesto smo mu neizmer-
no hvaležni. Več ljudi bi se lahko zgledovalo po njem in bi v svojem življenju na
prvo mesto kdaj postavili tudi moralne vrednote. Sedaj je naše društvo novi last-
nik sosednje parcele in vsi naši cilji so usmerjeni v gradnjo novega prizidka na
tem zemljišču. Z novim prizidkom bomo pridobili potrebne garažne prostore in
ostale kapacitete. Pred objektom bomo uredili dvorišče in tako rešili problem
parkiranja in predvsem izvažanja na glavno cesto. Čeprav je idejni projekt za
prizidek že izdelan, bomo z izgradnjo morali počakati, dokler ne poplačamo
kredita in pridobimo ostalih potrebnih sredstev. Trenutno je naše društvo obre-
menjeno z mesečnim kreditnim obrokom v višini 660,00 EUR, na naš obstoje-
či gasilski dom je vpisana hipoteka. Drugih možnosti za pridobitev kupnine v
tako kratkem času nismo imeli. Potrebnih sredstev ni na voljo. Vemo, da bomo v
teh časih te načrte težko izvedli, zato se bomo za pomoč pri doseganju teh ciljev
tudi tokrat šmarski gasilci obrnili na lokalno skupnost in krajane. V drugi polo-
vici decembra se bomo člani PGD Šmartno podali na obhod. V okviru tradicio-
nalnega obiska s koledarjem, bomo trkali na vrata  gospodinjstev in krajane pro-
sili za pomoč. Glede na dosedanje izkušnje, je prosjačenje in pobiranje prosto-
voljnih prispevkov najboljša možna rešitev za pridobivanje sredstev. Žalostno, da
se moramo financirati na tak način. Gasilci smo vedno pripravljeni pomagati
kraju in krajanom, zato upamo, da se nam dobrota ob našem obisku povrne.
Vemo, da ne moremo zahtevati, da nam krajani financirajo našo odločitev in
projekt, pa vendar bi želeli, da je letošnja koledarska bera obilnejša. Tokrat lahko
zamenjamo vloge in krajani pomagate gasilcem. Navsezadnje je ta projekt nepo-
sredno povezan z vašo varnostjo in uspešnostjo šmarske gasilske enote.  Kdor
naših tradicionalnih decembrskih obiskov ne podpira in ugaša luči, ko mi trkamo
na vrata, nam lahko donacijo nakaže na  TRR društva: SI56 0311 0100 0818
838, odprt pri SKB, z sklicem ''donacija parcela''. Naši načrti za prihodnost niso
skromni in bodo zahtevali veliko dela, volje in predvsem sredstev. Tukaj nam
lahko pomagate tudi krajani in se odzovete na naše prošnje. Upamo, da se bo
kdaj tudi na področju gasilstva v naši državi kaj spremenilo in bomo v prihodnje
gasilci lažje dosegali cilje naših projektov. Ne glede na dogodke in kreditno spos-
obnost, ne bomo pozabili na naše primarno poslanstvo in bomo še naprej vestno
skrbeli za varnost našega kraja in krajanov ter posredovali ob vseh nesrečah in te-
žavah, ki se nam utegnejo pripetiti. Naši načrti za prihodnost so ne obstati v raz-
voju, doseči zastavljene cilje, sodelovati s krajani in lokalno skupnostjo ter poma-
gati pomoči potrebnim. Krajankam, krajanom, vsem občankam in občanom, čla-
nicam in članom našega društva in vsem ostalim, se iskreno zahvaljujemo za po-
trpežljivost, ustrežljivost, vso pomoč in sodelovanje v iztekajočem letu.
Zahvaljujemo se vam za vse prispevke, donacije in ostale oblike pomoči, ki ste
nam jih namenili v tem letu, priporočamo se seveda tudi za prihajajoče leto.
V letu, ki prihaja, vam vsem skupaj želimo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva, uspe-
hov in naj vas občutek varnosti spremlja na vsakem koraku.
Z gasilskim pozdravom, Na pomoč! Domen Merzel



Skupaj za 
čisto Savo

Dela na kanalizacijskem 
sistemu v Šmartnem pri Litiji

Trenutno se dela izvajajo na območju Ustja, 
po regionalni cesti R2 416 v dolžini 100 m. 
Dela obsegajo izgradnjo tako fekalnega kot 
tudi meteornega kanala. Prav tako se bo 
pričelo z gradnjo dveh razbremenilnikov vi-
sokih voda, ki bosta sprejela mešane vode 
iz obstoječe kanalizacije v severnem delu 
Šmartnega pri Litiji, in z gradnjo črpališča 
pri mostu na meji z občino Litija.

Več na: www.cista-sava.si.
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V začetku meseca avgusta smo bolj ali manj uspešno spravili pod streho organi-
zacijo vaške gasilske veselice. Predvsem se moram najprej zahvaliti mojemu so-
sedu in lastniku prostora ter kozolca, pod katerim se veselica dogaja, da nam je
spet velikodušno odstopil svoje dvorišče za organizacijo prireditve. Hvalevredno
je tudi prostovoljno delo vsakega posameznika, ki si je vzel čas in tako ali druga-
če sodeloval pri organizaciji. Hvaležni smo tudi vsem vaščankam in vaščanom,
ki so nas na različne načine podprli in nam tako pomagali! Veselica je uspela.
Čas je tekel naprej in po zaključnem računu veselice smo se odločili, da za
mesec požarne varnosti – oktober organiziramo interno gasilsko vajo, s katero
bi se preizkusili v ukrepanju, ko zagori. Interno gasilsko vajo smo uspešno izpe-
ljali 11.10.2014 in si dokazali, da zmoremo pogasiti požar, ki smo si ga zastavili
skozi elaborat gasilske vaje. Čas jeseni je tudi čas gasilskih tekmovanj in zato
smo sodelovali na tekmovanju gasilske zveze Šmartno pri Litiji za mlade in ob
občinskem prazniku še z ekipo v športno gasilski disciplini Sestavljanje sesalne-
ga voda. O navedenem lahko več izveste tudi s »klikom« na spletno stran našega
prostovoljnega društva: www.pgdzavrstnik.si!
S pogledom pa se že obračamo v prihodnost in novo leto 2015. Leta 2015 bo
naše društvo praznovalo svojo 90-letnico obstoja. Glede na to vas vse vaščanke
in vaščane prosim, da nam posredujete eventualno gradivo o zgodovini gasilstva
v naši vasi, da bi ob praznovanju 90-letnice lahko pripravili zgibanko, ki bo po-
novno osvetlila gasilstvo v naši vasi. Člani upravnega odbora že razmišljamo in
pripravljamo aktivnosti s katerimi bi ustrezno poudarili pomen gasilstva v vasi
Zavrstnik. Poleg tega vas vaščanke in vaščane prosim, da ponovno razmislite o
namenu dela dohodnine društvu. V skladu z Zakonom o dohodnini – Zdoh-2
(Ur.l. RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08) imate namreč pravico, da do 0,5% dohod-
nine namenite tudi za financiranje delovanja društev po vaši izbiri. Zahtevo za
namenitev dela dohodnine za donacije lahko podate kadar koli prek sistema e-
davki, lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnemu organu. Tako na-
tančno veste, kam vaš denar gre in za kaj bo porabljen, saj je delovanje društva
transparentno in vam ga tudi vsakoletno predstavimo na občnem zboru društva
v začetku tekočega leta. Pa naj bo dovolj za konec tega leta.
Spoštovane gasilke, gasilci, sovaščanke, sovaščani in vsi ostali bralci tega članka,
želim vam zdravo, prijetno in srečno Novo leto 2015!

Hvala in na pomoč!
Bogomir Bučar

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAVRSTNIK

Ob koncu letošnjega leta
Za začetek svojega petega članka v tem letu 2014  moram zaradi določenih bojazni poudari-
ti, da v člankih, katere napišem, izražam svoje mnenje o delovanju Prostovoljnega gasilske-
ga društva Zavrstnik in ne mnenje celotnega društva. Gotovo ima mnenje o delovanju dru-
štva vsak član oziroma vaščan za sebe in ga tako ali drugače lahko izrazi. Moje mnenje pa je,
da se lahko v drugi polovici leta pohvalimo in izpostavimo dogodke, ki smo jih uspeli s skup-
nimi močmi izpeljati.

IZ DELA POLITIČNIH STRANK - DESUS

Obisk Karla Erjavca v območni
organizaciji DeSUS - a 
Na povabilo Območne organizacije DeSUS-a Šmartno pri Litiji in Litija, je dne 10. 11. 2014,
Šmartno obiskal zunanji minister Republike Slovenije in predsednik DeSUS-a g. Karl Erjavec.
Druženja z njim, ki je potekalo v gostilni Krznar, se je udeležilo veliko članov obeh območnih
organizacij stranke DeSUS, ter njenih simpatizerjev. V imenu obeh združenj je visokega
gosta pozdravil predsednik OO DeSUS Litija, g. Leopold Žnideršič.

Karl Erjavec se je v svojem nagovoru navzočim, dotaknil vseh aktualnih zadev
pa tudi tistih, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujemo upokojenci.
Predstavil nam je svoj pogled na prodajo državnega premoženja, težave v zdrav-
stvu in sodstvu. Dotaknil se je tudi vedno aktualne teme prevzemanja podjetji s
stani tako imenovanih »tajkunov«, ter neučinkovito ukrepanje pristojnih orga-
nov, kar povzroča nemalo slabe volje med državljani in slabi zaupanje v pravno
državo. Vsi navzoči smo se strinjali s predsednikom, da je za izhod iz t. i. krize

potrebno varčevati, vendar ne na
račun nas upokojencev, še posebej ti-
stih z najnižjimi pokojninami. Zato je
g. Karl Erjavec, poudaril, da se bo še
naprej boril za dostojno življenje vseh
upokojencev, pri čemer bodo nadalj-
nje aktivnosti usmerjene v pogajanja
za ohranitev regresa upokojencev, ter
zvišanje meje do njegove upravičeno-
sti. Omenil je še, da ima naša stranka
dober progam, žal pa premalo podpo-
re pri drugih političnih strankah, da
bi ga lahko bolje uresničevala, zaradi
česar je potrebno žal sklepati kom-
promise. Ob koncu so svoja mnenja
na aktualne zadeve so podali tudi
ostali navzoči. Srečanje se je nadalje-
valo v prijetnem in sproščenem dru-
ženju, kjer ni manjkala niti zdravica
Sv.  Martinu. Gospod Karl Erjavec se
je v naši družbi dobro počutil, zato se
je strinjal, da se ponovno srečamo. 
Naj se vam ob tej priložnosti iskreno
zahvalim vsem, ki ste na lokalnih vo-
litvah dne 5. 10. 2014, oddali svoj glas
naši stranki in našim kandidatom. Z
vašo pomočjo smo v Občinskem
svetu Občine Šmartno pri Litiji do-
bili enega člana. Zavedamo se, da je
pred nami velika odgovornost, saj
bomo soustvarjali našo lokalno politi-
ko. Delovali bomo v dobro naših ob-
čanov in upamo, da bomo upravičili
vaše zaupanje. Vsi, ki bi želeli s svoji-
mi predlogi in idejami soustvarjati lo-
kalno politiko z našo stranko pa ste
vabljeni da se nam pridružite. 

Jože Repovš

Tekmovalo se  je v malem nogometu,  v streljanju z zračno puško – ekipno in
posamezno ter v kegljanju – ekipno. Ekipe v malem nogometu so svoj turnir
odigrale v športni dvorani v Litiji. Sodelovalo je 5 ekip. Udeleženci so z izredno
zavzetostjo poskrbeli, da je tekmovanje potekalo v prijetnem vzdušju.

Priznanja (pokal) za prva tri mesta so prejeli:
l. mesto – ekipa OZVVS  Litija-Šmartno, 10 točk
2. mesto – ekipa OZVVS Logatec, 7 točk
3. mesto – ekipa OZVVS Kočevje, 6 točk

Tekmovanje v streljanju z zračno puško - ekipno in posamezno je bilo izvedeno
v Strelskem domu v Šmartnem pri Litiji. Sodelovalo je 9 ekip in 38 posamezni-
kov. V streljanju z zračno puško ekipno je dosegla (pokal):
l. mesto – ekipa OZSČ Litija-Šmartno, 490 krogov
2. mesto – ekipa OZVVS Grosuplje, 488 krogov
3. mesto – ekipa OZVVS Ribnica, 478 krogov

Med posamezniki so prva tri mesta dosegli:
1. zlata medalja: Edvard Goršič, OZVVS Grosuplje, 168 krogov
2. srebrna medalja: Jože Gorjanc, OZVVS Grosuplje, 166 krogov
3. bronasto medaljo: Uroš Kneževič, OZSČ Litija-Šmartno, 165 točk.
Kegljanje je potekalo v prostorih Kegljaškega kluba Litija. Sodelovalo je 5 ekip. 

Pokale so prejele:
l. mesto – ekipa OZVVS Litija-
Šmartno (1. ekipa) s 1149 podrtimi
keglji.
2. mesto – ekipa OZVVS Ribnica s
1131 podrtimi keglji.
3. mesto – ekipa OZVVS Kočevje s
1076 podrtimi keglji.
Skupni zmagovalec VII. Memoriala
Riharda Urbanca je OZVVS Litija-
Šmartno, ki je prejelo nadomestni
prehodni pokal. Na zaključni sloves-
nosti je spregovorila tudi podžupanja
občine Litija ga. Liljana Lovše, ki je
pohvalila delo veteranskih organizacij
in poudarila, da je obujanje dogodkov
iz zgodovine ena od odlik vsake
družbe. Podpredsednik Pokrajinskega
odbora zveze veteranov vojne za
Slovenijo Ljubljana-okolica g. Janez
Gregorčič pa je v svojih besedah iz-
postavil druženje veteranov vojne za
Slovenijo kot pogoj za utrjevanje
njene organiziranosti in uveljavljanje
v družbi. Predsednik OZVVS Litija-
Šmartno g. Ivan Lovše se je vsem
udeležencem zahvalil za sodelovanje.
Posebna delegacija pa je na grob
Riharda Urbanca odnesla cvetje.
Udeleženci so enoglasno izrazili
željo, da bi bilo takih srečanj več in da
se v letu 2015 ponovno vidimo na
tem memorialu.

Karlo Lemut

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Iz dela združenja OZVVS
V soboto, 15. novembra 2014, je v Litiji v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Litija-Šmartno potekalo VII. pokrajinsko športno tekmovanje za memorial
Riharda Urbanca. Udeležili so se ga člani območnih združenj veteranskih organizacij iz ob-
močja Ljubljana okolica, člani Območnega združenja slovenskih častnikov Litija-Šmartno in
člani odbora Sever Litija.

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavno v mesecu v novembru

Našo 25 letnico delovanja smo zelo uspešno zaključili v mesecu novembru, saj
smo 14. novembra, ob svetovnem dnevu diabetesa, v modro odeli naš grad
Bogenšperk.

Prav tako smo imeli izredno srečo ob
lepem vremenu, da smo 16.11. opra-
vili vsakoletni pohod, tokrat na Jelšo.
Veseli smo bili da sta se nam ob za-
ključku našega praznovanja na poho-
du pridružila ga. podžupanja ga.
Lijana Lovše in pa novi župan občine
Šmartno pri Litiji, g. Rajko Meserko.

Rudolfa Pogačar
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Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je v svojem 83. letu
zapustil naš dragi oče, stari ata, brat in stric

STANE ZAMAN
(22.7.1932 - 29.10.2014) iz Preske nad Kostrevnico 16 (Tisja)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, denarno pomoč, druge darove in darovali svete maše.

Posebno zahvalo izrekamo župniku g. Janezu Kvaterniku za lepo opravljen cerkveni obred, moški vokalni
skupini Lipa za lepo zapete žalostinke, g. Petru Avblju za ganljive besede ob odprtem grobu, PGD Liberga
za izreden trud in organizacijo, enaka zahvala velja tudi vsem ostalim gasilcem za sodelovanje pri pogrebu.

Hvala tudi praporščakom, PD Litija, vinogradnikom iz Preske in vinogradniškemu društvu ŠTUC Šmartno.
Hvala vsem, ki ste posvetili delček spomina našemu dragemu očetu in ga v tako velikem številu

pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: sinova Slavko in Janez z družino ter brat Lojze z družino

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem,
ki so ga pospremili na zadnjo pot, darovali cvetje, sveče in nam stali ob strani.

Vsi njegovi

V 63. letu starosti nas je zapustila naša draga

FANI BAŠ
po domače Čermaževa Fani

iz Jablaniških Laz

Iskrena hvala za izrečena sožalja in vspodbudne besede.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Tako kot reka v daljavi se izgubi,
odšel si tiho, brez slovesa.

Za seboj pustil si spomine,
na naša skupna srečna leta.

Le srce in duša vesta kako boli,
boli , ko več te ni.Po dolgi in mučni bolezni nas je za vedno zapustil

dragi mož, oče, brat, stric in svak

ALOJZ MIGLIČ
iz Leskovice 20

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ji ste mu na domu izkazali zadnje spoštovanje,
darovali cvetje in sveče ter nam finančno pomagali. Posebna zahvala družinam Groznik, Plut, Props,

Kamnenovič, Dolšek in Premk. Iskrena hvala Heleni in Nataši za vso njuno pomoč in podporo v težkih dneh.
Srčna hvala vsem, ki ste ga obiskovali v času njegove bolezni, ga bodrili in mu vlivali upanje,
čeprav je slutil, da se mu bliža zadnja ura. Zahvala tudi zdravstvenemu osebju, Dr. Kokotovi,

patronažnim sestram, reševalcem ter Danetu in Gašperju za njihov prispevek na pogrebu.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot slovesa.

Žalujoči: žena Vera, sinova Bogdan in Izidor z Nino, sestri Marija in Roza ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

Zgodilo se je …
V drugi polovici oktobra smo se udeležili srečanja koordinatorjev Zasavja, ki
sodelujejo v projektu Starejši za starejše; potekalo je v Domu Tisje. Direktorica
Vida LUKAČ nam je najprej predstavila institucionalno varstvo –
gospodinjsko skupino, kar je novost v delovanju doma; tu življenje poteka tako
kot doma. V prvi polovici novembra smo izvedli dva rekreacijska pohoda v
okolico; zaradi razmočenosti zemljišča sta potekala po cestah in sicer Šmartno –
Črni Potok – Šmartno in Šmartno – Zagorica – Breg – Tenetiše – Šmartno. V
sredo, 5. novembra, smo organizirali v gostilni Maček tradicionalno srečanje
letošnjih jubilantov; od vseh vabljenih jih je prišlo dve tretjini. Po podelitvi
nageljčkov in čestitkah smo se z njimi zadržali v dveurnem pogovoru ob zakuski
in pijači. Tri dni pozneje, 8. novembra, smo bili v novi sezoni prvič v gledališču.
V mestnem gledališču ljubljanskem si je 26 ljubiteljev gledališke umetnosti
ogledalo komedijo Jere Ivanc »Prevare«, kjer so se poldrugo uro prijetno
zabavali. V petek, 14. novembra, je potekala v kulturnem domu že 6. razstava
šmarskih vezilj z gostjami iz Železnikov in Trsta. Več o razstavi in njenih
organizatorjih lahko preberete v posebnem sestavku. Na seji odbora smo se
dogovorili, da bodo v prednovoletnem času naši prostovoljci  obiskali vse
občane, starejše od 80. let. Člani odbora pa bodo obiskali vse bolne člane
društva in jih skromno obdarili.

Aktivnosti društva upokojencev Sekcija Nove Korenine Primskovo je
v novembru izvedla srečanje pod
primskovško lipo, nato pa je
sodelovala pri sveti maši v župnijski
cerkvi, ki jo je namenila  vsem
pokojnim članicam in članom. 
Napovedujemo …
Na seji odbora smo se dogovorili, da
bodo v prednovoletnem času naši
prostovoljci obiskali vse občane, ki
sodelujejo v projektu »Starejši za
starejše« in so starejši od 80 let. Prav
tako pa bodo člani odbora obiskali
vse bolne člane društva in jih
skromno obdarili. Obiskali bodo tudi
naše člane v Domu Tisje.

V petek, 12. decembra 2014,
pripravljamo prednovoletno srečanje
članov društva v gostišču Krznar, kjer
se bomo po večerji zavrteli ob živi
glasbi.

Boris Žužek

DOM TISJE

Delovna terapija v Domu Tisje
V Domu  Tisje letos praznujemo oseminšestdeseto letnico delovanja. Že v  letu 1971 so priče-
li prihajati delovni terapevti iz Klinične bolnišnice za psihiatrijo Ljubljana. Pričeli so organi-
zirati zaposlitveno terapijo za stanovalce. Motivirali in usposabljali so stanovalce za različne
ustvarjalne tehnike, predvsem različne tehnike risanja, vezenja in drugih ročnih del.  V pre-
teklosti so stanovalci skupaj z delavci obdelovali  zemljo, gojili zelenjavo in domače živali za
preskrbo doma.

Od prvih začetkov do danes se je organizacija ter vsebina službe delovne terapi-
je v domu zelo spremenila. Smisel delovne terapije je izboljšanje ali vsaj ohra-
njanje kvalitetnega življenja posameznega stanovalca na treh področjih:
- področje skrbi zase
- področje dela
- področje prostega časa.
Življenje v domovih se spreminja, koncepti, ki so nekdaj veljali v njih in so bili
predvsem medicinski se zamenjujejo s socialnimi, kjer je stanovalcem dana mož-
nost izbire. Socialni model se osredotoča na prepoznavanje in preštevanje ovir, ki
preprečujejo ljudem polno participiranje in kakovostno življenje v skupnosti
(Škerjanc, 2005).  Za dobro delovanje službe delovne terapije je pomembno tim-
sko delo, ki združuje vse profile v domu. Delovni dan se v domu začne z jutra-
njim organizacijskim sestankom,  nadaljuje z  jutranjo predajo službe za zaposle-
ne v zdravstveni negi, kamor sodimo tudi zaposlene v fizioterapiji in delovni te-
rapiji. Dobra informiranost in sodelovanje med timi je pogoj za dobro delo.
Oblike dela  s stanovalci doma so:
• Individualne aktivnosti (ohranjanje samostojnosti v dnevnih aktivnosti, tera-
pevtski pogovori s stanovalcem, individualne zaposlitvene aktivnosti, kreativne
tehnike, sproščanje mišic z uporabo masatorja zlasti pri stanovalcih po preboleli
možganski kapi (predpriprava na terapijo), literarne aktivnosti( zbiranje pri-
spevkov za domsko glasilo), biblioterapija, aktivnosti v bivalnem okolju (zasadi-
tve gredic v parku, vrtnarjenje, trgatev, nabiranje spomladanske zelenjave in je-
senskih plodov, edukacija stanovalca (učenje uporabe pripomočkov).
Pri individualno izbrani aktivnosti ima stanovalec več vpliva na terapijo, saj
lahko neodvisno od drugih izbere aktivnost, ki mu je všeč, mu zagotavlja napre-
dek ali le ohranja obstoječe sposobnosti. 
• Skupinske aktivnosti (aktivne vaje skupinske(jutranja telovadba), terapevtska
smiselna in namenska aktivnost (tesno sodelovanje s službo fizioterapije), muzi-
koterapija (domski pevski zbor), skupina za stanovalce obolele za demenco,
skupina za trening kognitivnih funkcij, skupine za samopomoč, plesna skupina,
žoga bend, skupina za sestavo jedilnika, sestanki domski skupnosti, praznovanje
rojstnih dni stanovalcev skupaj z njihovimi svojci, bralne ure v povezavi s knjiž-
nico Litija, obiski razstav, sodelovanje na prireditvah izven doma, kulturne
aktivnosti (Dan odprtih vrat doma, sodelovanje na Festivalu za 3. življenjsko
obdobje, domski letni izlet, izlet za stanovalce, ki za svoje gibanje uporabljajo
invalidske vozičke, gospodinjske aktivnosti , skrb za obujanje in negovanje sta-
rih običajev( izdelava butaric, nabiranje mahu za postavitev jaslic, jasličarstvo v
domu, postavljanje novoletnih jelk skupaj s svojci stanovalcev, medgeneracijska
srečanja(obiski predšolskih, šolskih otrok in raznih društev v domu, mednarod-
ne povezave (obisk prostovoljcev  in koordinacija njihovega dela s stanovalci v
domu, obiskovanje sejma vsakega desetega v mesecu v Litiji…)
Pri skupinskih aktivnostih je potrebno več prilagajanja tako med člani skupine,
kot delovne terapevtke  članom skupine. Delovna terapevtka  mora dobro po-
znati  dinamiko dela v skupini, kot tudi imeti posluh za posameznega člana
skupine in njegove želje.
Organizacija in koordinacija prireditev v domu. Navezava stika z gostujočimi
(pobuda od zunaj ali naša). Prireditve, ki jih organiziramo v domu so večinoma
za dom brezplačne, saj  različna društva, zbori ali posamezniki na svojo željo z
veseljem pripravijo kulturni program za stanovalce doma. 
Vzpostavljanje stika z novo sprejetim stanovalcem - Prvi stik delovne terapevt-
ke z bodočim stanovalcem je pred sprejemom stanovalca v dom, v kolikor
zdravstveno stanje bodočemu stanovalcu dopušča si pred odločitvijo o vselitvi v
dom pride dom in aktivnosti, ki so v domu na voljo tudi ogledati. Bodočega sta-
novalca in njegove svojce se povabi k izpolnitvi obrazca Življenjska zgodba ter
obrazca za Vključevanje svojcev pri  življenju stanovalca  v domu. Izpolnjena
obrazca Življenjska zgodba ter Vključevanje nam stanovalec prinese v dom že
ob sprejemu. Kopijo življenjske zgodbe stanovalca z njegovim soglasjem posre-
dujemo v naslednje službe socialna, delovna in fizioterapija  ter enota, kamor bo
stanovalec vseljen.  Obrazec za vključevanje svojcev ostane v socialni službi, z
željami svojcev  socialna delavka  seznani tudi enoto in delovno terapijo. Ži-
vljenjska zgodba stanovalca je zelo pomembna, še posebej to velja za stanovalce

obolele z demenco, saj na ta način
lahko ovrednotimo izjave in obnaša-
nje stanovalca. Novo sprejetemu sta-
novalcu se izbere osebo za pomoč pri
prilagajanju na življenje v domu.
Izbrana oseba je lahko kdorkoli
izmed osebja. Zaželeno je, da ima po-
sluh za sočloveka in njegovo stisko. O
prilagajanju stanovalca na življenje v
domu  in njegovih izraženih željah se
po tednu dni obvesti tim na timskem
sestanku. Nekateri stanovalci potre-
bujejo nekoliko več časa, da se prila-
godijo na življenje v domu, spet drugi
se prilagodijo mimogrede. Največ
prilagajanja potrebujejo stanovalci, ki
so živeli doma. Najtežje  je sprejemati
spremembe in se prilagajati v starosti,
življenje v domu pa vsekakor zahteva
določeno mero prilagajanja. Indivi-
dualen pogovor delovne terapevtke  s
stanovalcem je topel, človeški, v
pomoč nam je obrazec Polstruktu-
riran intervju, ki služi bolj za oporne
točke pogovora, kot  za ocenjevanje.
Želja in zanimanje stanovalca sta za
nas prednostni, pogosto se  želje svoj-
cev zelo razlikujejo od želja stanoval-
ca. V takem primeru je potreben tak-
ten in spoštljiv pogovor s svojcem,
najboljše je v prisotnosti stanovalca. V
domu so na vseh enotah urejene  ku-
hinje, ki služijo stanovalcem pri pri-
pravi obrokov, če le to želijo. Stano-
valce veseli smiselno delo, zato uvaja-
mo gospodinjske skupnosti na enote.
Skupno delo, priprava hrane, vonj po
kuhanju, pečenju, stimulira čute sta-
novalcem in jih povezuje v nadome-
stno družino, ni nujno, da stanovalec
aktivno sodeluje pri ponujeni aktiv-
nosti, lahko je samo opazovalec.
Pomembno je, da ima stanovalec
možnost izbirati med sodelovanjem
pri pripravi hrane, si  pripraviti obrok
zase ali pa se pustiti postreči  v dom-
ski jedilnici. Včasih si ženske, ki so
bile celo življenje vpete v gospodinj-
ska opravila, prav oddahnejo in se po-
hvalijo z ugotovitvijo, da zdaj drugi
strežejo njim.
Stanovalci z demenco v domu so
izziv za delovno terapevtko, saj potre-
bujejo njim prilagojen način dela.
Vsakemu izmed zaposlenih morajo
biti poznani načini dela z osebami
obolelimi za demenco. V ta namen so
bila v domu izvedena izobraževanja
tako o validaciji kot o drugih načinih
dela z osebami z demenco. Stanovalci
z demenco so tako integrirano kot se-
gregirano nastanjeni. Delovna tera-
pevtka  skrbi tudi za organizacijo
aktivnosti za stanovalce nastanjene
na enoti za demenco, kjer aktivnosti
izvajajo varuhinje, animatorke. Gre
predvsem za kratkotrajne deset mi-
nutne aktivnosti.
Za enoto Spominčice je narejen
urnik aktivnosti, ki pa se glede na
željo in počutje stanovalk dnevno
spreminja in prilagaja. Kako je posa-
mezni stanovalec z demenco vključen
v dogajanje in življenje posamezne

enote je odvisno od posameznika in
njegovega značaja, stadija demence v
katerem se nahaja ter drugih zdrav-
stvenih posebnosti in omejitev.
Povezovanje doma z okoljem, koor-
dinacija številnih prireditev, prosto-
voljcev, seznanjanje javnosti z življe-
njem v domu(redne mesečne objave
Novic iz Doma Tisje v lokalnih časo-
pisih Martinov glas in Občan), vse to
spada v področje dela delovnega tera-
pevta v Domu Tisje.
Arhiviranje – utrip življenja v domu,
številni pomembni dogodki, ki so se
zgodili. Delovna terapevtka zbira do-
kumente(pisne, fotografije) in  sesta-
vlja kroniko doma. 

Dokumentiranje dela – v elektronski
obliki (vnos storitev v aplikacijo), vo-
denje pisnih zabeležk, kartona delo-
vne terapevtske obravnave. Včasih se
premalo zavedamo pomembnosti
dobre dokumentacije, saj nam je le ta
lahko v dokaz, da se je določena
obravnava zgodila.

Literatura je na voljo pri avtoricah
članka.

Renata Ozimek, dipl. delovna
terapevtka, višja svetovalka

Leonida Razpotnik, dipl. delovna
terapevtka, univ. dipl. soc. delavka

ZAHVALA

Premalo je besed,
da bi tolažile.
Ostanejo nam

samo lepi spomini.

Od nas se je nenadoma in prezgodaj poslovil

ZVONKO KURETIČ
(1964 - 2014)

Zgornja Jablanica

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin,
bo večno ostal.
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Franc Jaklič
IN MEMORIAM

Poznala sva se ves čas, pobliže spoznavala zadnjih petindvajset let, zadnje
leto pa vsak s svoje strani sprejemala odhod – on od znotraj, jaz od zunaj. 

Ko je pred mašo v Breznici, kamor sem ga pred letom povabil, meni in
Marjanu zaupal, da mu je od trenutka, ko se je začel priporočati svojemu
birmovalcu Vovku, mnogo lažje, je od enkrat odleglo tudi meni. Najina
pogosta srečanja v zadnjem letu so bila morda prav zato nenavadno
sproščena, vedra in nemalokrat humorna. 

Takšna kot vsa leta prej, ko sva ob primernih letnih časih in priložnostih
vandrala sama ali v prijetni družbi do Vodnjana, do Sv. Križa, do Koprive,
vmes do kakšne osmice, do Zgoš, do Grajskega krojača, do Stanka in
Angel`ce na Gorci, do Benedikta in Razkrižja, do .... 

Razpravljala sva praktično o vsem. Občudoval sem njegovo tehniško in
splošno razgledanost, izvrsten spomin za dogodke in ljudi ter smisel za
analizo prehodov in oceno razpok v družbi.

Krasile so ga mnogotere značajske odlike: skromnost, zadržanost,
marljivost, preudarnost, doslednost, dobronamernost, poštenje,
odgovornost, empatija, dobrodelnost. Predan je bil družbi, narodu, družini,
poslu, kraju in stanu.

Svoj križ na Kalvarijo je nosil pokončno in dostojanstveno. Ni tarnal in ni
se pritoževal. Čeravno se mu je življenje postavilo na glavo, je ohranjal
notranji mir in do zadnjega blago spokojnost.

Mnogi so mu lajšali tegobe. V največji meri Cveta in Tomaž, zatem
patronažne sestre in negovalke, sorodniki, sosedje, sodelavci, prijatelji in
nepogrešljivi gospod Ciril s svetimi popotnicami.

Frančišek: REQUIESCAT IN PACE
ars

Razstava je bila odprta od 4. do 7. novembra, razstavljena pa je bila paleta jabolk
starih sort in njihove sadike, katere se še danes lahko kupijo v nekaterih dreves-
nicah. Prav lepo je bilo pogledati razstavno mizo, ki je ponudila obiskovalcem
enkraten pogled na številčnost in raznovrstnost razstavljenih jabolk. Lahko bi jo
imenovali “Mizica pogrni se” in marsikateremu obiskovalcu so se uresničile
želje , da je po dolgem času zopet videl  jabolka, ki so nekoč polnila naše kleti in
mize. Na drugem paviljonu so se predstavili člani sadjarskega društva iz Litije in
Šmartnega pri Litiji in razstavili svoje jablane, nešplje, kakije in proizvode, ki jih
pridelujejo iz sadja. Poleg pridelkov so tudi predstavili najrazličnejšo opremo, ki
jo uporabljajo v sadjarstvu. Zelo poučno so se na temo sadjarstva predstavili s
svojimi  risbami otroci iz litijskega vrtca Medvedek. Poleg bogate in zanimive
razstave, ki se jo je ogledalo kar lepo število obiskovalcev, šolarjev in najmlajših
iz vrtca, so se starejši lahko udeležili strokovnih predavanj na temo, »Kako posa-
diti jablano tudi v manjšem vrtu«, »Jabolko v kulinariki - od sadeža do jedi in
»Uporaba jabolk v prehrani« z degustacijo različnih jedi in pripravo sokov ter
kisa. Na razstavi ste lahko videli sorte jabolk, ki so v zadnjih letih izginjale iz
naših  miz, danes pa se ponovno vračajo. Torej sorte, ki so jih vzgajali naši dedje

SADJARSKO DRUŠTVO

Sadjarska razstava
Sadjarsko društvo Litija je ob praznovanju 20. obletnice delovanja Sadjarskega društva pri-
pravilo razstavo sadja v avli Občine Litija.

in starši. Tudi oprema in orodje, ki se
uporablja v sadjarstvu se še najde po-
nekod, mnogo tega pa je že žal uniče-
nega. Ljudje so  s prihodom nove
tehnike stare stvari zavrgli (mlini za
sadje - polh, mlin na kamne, preše...)
tako, da si moramo danes te zbirke
ogledovati drugod.  Le redki posa-
mezniki jih imajo ohranjene v zaseb-
ni zbirki. Primer je Zbirka Kimovec
na Sp. Slivni. Zato vas naprošamo
spoštovane občanke in spoštovani
občani, ne zavrzite teh predmetov,
temveč jih obvarujte pred uničenjem.
S tem jih boste ohranili za zanamce
kot del sadjarske kulture. Veseli nas,
da se je v času razstave kar nekaj obi-
skovalcev včlanilo v sadjarsko društvo
in s tem povečalo članstvo, ki sedaj
šteje preko 200 članov društva. Hvala
vsem, ki ste obiskali razstavo in v knji-
go vtisov napisali svoje pozitivno mne-
nje o takšnih in drugačnih predstavit-
vah društva z željo, da z uspešnim
delom nadaljujemo tudi v bodoče. Za
vse videnona razstavi, se imamo za-
hvaliti vodstvu društva in sadjarjem, ki
bodo tudi v bodoče skrbeli za razvoj
sadjarstva in prenašali svoje znanje na
mlajše rodove. Ob koncu pa na žalost
ugotavljamo, da smo društva v Litija
razdvojena in nepovezana, čeprav smo
v srcu Slovenije. Žal ne znamo “stopiti
skupaj”. Manjka koordinator - pove-
zovalec, kateri bi uskladil enotno pro-
mocijo sadjarjev, turističnega društva,
društva kmetic, ostalih sodelujočih,
tudi vrtcev, šol in društev, katera še de-
lujejo na področju obeh občin.

Ciril Golouh

POPOTOVANJE PO LEVSTIKOVI POTI

Hoja ni samo brezglavo tekanje
v naravo
Letošnje popotovanje po Levstikovi poti je bilo nekoliko manj množično, zato pa toliko
bolj prijetno v večidel sončnem vremenu med Litijo in Čatežem pri Trebnjem. Na pohodu
je bil tudi Borut Pahor, predsednik države, ki se je na poti srečal z dijakinjami 4. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, gasilci PGD Liberga in gasilci najmlajšega gasil-
skega društva v Sloveniji PGD Primskovo. V Sevnem sta v Levstikovem sadovnjaku z
Marjanom Kelvišarjem, direktorjem podjetja IMP Armature, d.o.o. tudi zasadila češnjo
brusniško hrustavko. 

Že v jutranjem mraku so se prvi po-
hodniki odpravili iz Litije in Šmart-
nega pri Litiji, pot pa jih je vodila
skozi Slatno in Jelšo do Liberge in
naprej do Preske nad Kostrevnico,
kjer se pot loči na severno traso skozi
Gobnik in Moravče ter južno prek
Primskovega do skupnega cilja na
Čatežu. Prireditelj Zavod Levstikova
pot je letos za obiskovalce pripravil
nekaj posebnosti.
Namesto dosedanjih knjig so udele-

ženci ob prijavi prejeli prvo številko
revije Levstikova pot (www.revija-
levstik.eu), ki vsebinsko temelji na
strokovni predstavitvi zgodovine in
dediščine na območju Levstikovih
občin in tudi nekoliko širše, na drugi
strani pa ima za cilj promocijo te de-
diščine, ki je glede na izpričan interes
javnosti zelo zanimiva. Levstikova
pot je tradicionalno namreč pojmova-
na, to izpričuje tudi delo Frana
Levstika Popotovanje iz Litije do Ča-

teža, kot kulturno-zgodovinska pot.
Potopis kot literarna zvrst je v 19. sto-
letju pomenil možnost za okvirjenje
drugih, ne ravno potopisnih sporočil.
Na prvi pogled je potopisec sicer go-
voril o tem, kar naj bi med potjo
videl, v resnici pa je bilo bistveno vse
kaj drugega. Pri Levstiku npr. t.i. lite-
rarni program. Bil je prepričan, da je
Dolenjska najbolj slovenska pokraji-
na, ker ne meji na prav noben neslo-
venski svet in tako ne more biti nika-
kor kulturno 'okužena'. Zato se mu je
zdelo več kot primerno, da med potjo
premisli najintimnejši in najzgošče-
nejši del slovenske kulture - jezik in
literaturo. Levstik je v svoj spis vklju-
čil svoj slovenski leterarni program, ki
nam predstavlja zgodovinsko in mo-
tivacijsko dragocenost neprecenljive
vrednosti. Tako uspe na Levstikovo
pot vsako leto pritegniti na tisoče
obiskovalcev, največ seveda na mno-
žično popotovanje v novembru.
Vendar ne gre samo za pohodništvo
– 'dodana vrednost' je v tem primeru
tudi izkaz pripadnosti neki skupno-
sti in njeni kulturi. Njeni zgodovini,

s tem pa tudi njeni sedanjosti in pri-
hodnosti. Levstik je – v današnjem
žargonu rečeno – neke vrste peticija,
ki jo obiskovalci Levstikove poti
podpisujejo s svojo hojo od Litije do
Čateža.
Druga novost je Levstikov sadovnjak.
Slovensko sadje predstavlja simbol
prepoznavnosti države in odraz nje-
nega odnosa do trajnostnega razvoja,
s katerim se poskuša zagotoviti trajno
in optimalno delovanje sadnih dre-
ves, življenjskih združb rastlin in ži-
vali in njihovih življenjskih prostorov
ter trajnostna raba in upravljanja s
sadnimi drevesi. Sadje je v Sloveniji
izrednega okoljskega, ekosistemske-
ga, biotskega, kulturnega, zgodovin-
skega, asociativnega, krajinskega in
zdravstvenega pomena, zato je varo-
vanje tega bogastva razumljivo in
nujno. Zato bodo v naslednjih letih
ob Levstikovi poti zasadili več deset
dreves starih sadnih sort.
Cilj Levstikovih projektov je jasen.
Hoja kot oblika rekreacije ni samo
brezglavo tekanje po naravi, temveč
gre za inovativne načine ozaveščanja

o pomenu ohranjanja kulturne in na-
ravne dediščine in spodbujanja druž-
bene odgovornosti do ohranjanja av-
tohtonega rastlinstva ter izobraževa-
nje in prenos znanja na mlade gene-
racije prek izobraževalnih vsebin.

Zaključimo z mislijo prof. dr. Matjaža
Kmecla: »Kultura je zelo širok pojem;
je vse tisto, kar zmoremo – preprosto
in poenostavljeno rečeno – narediti
mimo 'nature'. Zelo razširjeno in
uporabljeno je tudi poimenovanje 'te-
lesna kultura' za šport. V tem smislu
je pohod od Litije do Čateža dejanje
telesne kulture na eni in duhovne na
drugi strani: pohodniki opravijo že s
samo hojo telesnokulturno dejanje, v
prav nobenem primeru pa že vse od
začetne odločitve do zaključne kul-
turne prireditve ne obstanejo zunaj
zgodovinske, duhovne, literarne, jezi-
kovne kulture. Oboje gre sijajno sku-
paj, naj kdo pri svoji odločitvi na to
pomisli ali pa tudi ne.«

Rudi Bregar

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE

Ekskurzija v Posavje in na Bizeljsko
Člani društva podeželske mladine Litija in Šmartno smo se na zadnjo oktobrsko soboto,
25.10.2014, odpravili na strokovno ekskurzijo. Letos nas je pot vodila ob Savi do Posavja,
kjer smo si ogledali tamkajšnje kmetijstvo, nato pa smo se odpeljali proti Bizeljskem, kjer
smo okušali Bizeljska vina.

Na ekskurzijo smo se odpravili v jutranjih urah. Pot nas je peljala ob Savi do na-
šega prvega postanka na kmetiji Bogovič v Koprivnici. Na kmetiji Bogovič so
leta 2007 zgradili novi hlev v katerem redijo 190 glav goveje živine rjave pasme.
Na rjavo pasmo prisegajo zaradi tradicije ter dobre prodaje telet. V čredi imajo
tudi lastnega bika za naravni pripust. Povprečna mlečnost na kravo znaša 6.500

litrov mleka. Krmni obrok je sesta-
vljen iz travne ter koruzne silaže, sili-
ranega koruznega zrnja, repice, K-34
in sončničnih tropin. Krmijo tudi
protiketozna krmila. Kmetija obsega
90 ha površin, od tega 19 ha koruze.
Poleg živinoreje imajo na kmetiji
Bogovič tudi vinograd za lastne po-
trebe, okoli 900 trsov vinske trte. Iz
Koprivnice nas je pot peljala v Dečno
vas, kjer kmetujejo Pribožičevi. Na
kmetiji Pribožič se ukvarjajo s praši-
čerejo ter predelavo mesa, imajo pa
tudi nekaj vinograda. Kmetija obsega
63 ha njiv, na katerih pridelujejo
krmo za prašiče (koruza, ječmen…).
V hlevih letno vzredijo 1000 prašičev,
katere prodajo oz. predelajo doma.
Prašiče nimajo v turnusih, ampak jih
imajo razdeljene po starostnih skupi-
nah, da jih imajo konstantno na raz-
polago za prodajo oz. predelavo.
Nimajo plemenskih svinj, ampak ku-
pujejo odojke. Od leta 2006 imajo
Pribožičevi registrirano predelavo
mesa. Prašiče zakoljejo v klavnici v
Kostanjevici, ostala predelava pa po-
teka v objektu poleg kmetije.

Predelujejo izključno meso domačih
prašičev. Predelava poteka na domač
tradicionalen način. V ponudbi imajo
suhomesnate izdelke, sveže meso, za-
seka, mast, tlačenko, krvavice… Svoje
izdelke prodajajo na domu, kjer so
uredili posebni prostor namenjen za
trgovino ter na tržnici v Ljubljani. Po
samem ogledu predelovalnega obrata
smo tudi okusili njihove dobrote. S
polnimi trebuhi smo se ob zvokih
harmonike odpeljali našemu tretjemu
postanku naproti, ta je bil družinsko
podjetje Darsad v Zg. Pohavcih.
Tukaj smo si ogledali vinograd in
nasad jagod, hladilnico ter obrat za
sortiranje in pakiranje sadja in zele-
njave. Sadjarstvo Krošelj-Darsad
d.o.o je podjetje, ki se ukvarja s pride-
lavo in prodajo sadja, zelenjave ter vi-
nogradništvom. V lasti imajo 65 ha
nasadov oz. površin, na katerih pride-
lujejo najrazličnejše sadje in zelenja-
vo. Od sadja pridelujejo namizno
grozdje (edini v Sloveniji), jagode, ki
so v ponudbi celo leto, jabolka, mali-
ne, robide, ribez, asimino, kaki, maro-
ne,… Od zelenjadnic pa imajo mlado

čebulo, papriko, fižol, zeleno, krom-
pir,… Vsa pridelava poteka na inte-
griran način. Vse svoje pridelke sorti-
rajo in pakirajo ter nato prodajajo v
trgovine Spar, Tuš in Mercator. Po
končanem ogledu smo se podkrepili z
jabolčnim sokom in jabolki ter se od-
peljali naprej. Naša naslednja posto-
janka je bil Lovski muzej Polovič na
Selah pri Dobovi. Muzej je leta 2000
postavil Franc Polovič. V njem so
razstavljene njegove številne lovske
trofeje in nagačene živali. Tukaj smo
si ogledali živali iz Afrike, severne
Amerike ter iz Slovenije. Takšna
zbirka več kot 50 različnih živali z
vsega sveta je edinstvena v Sloveniji.
V popoldanskih urah smo se odpravi-
li še do našega zadnjega ogleda, na
turistično kmetijo Pintarič na
Bizeljsko. Najprej smo imeli ogled
vinske kleti z degustacijo njihovih
vin. Po degustaciji pa smo se okrepča-
li z večerjo ter se ob zvokih harmoni-
ke malo poveselili. V poznih večernih
urah smo se polni novih doživetji od-
peljali proti domu. 

Mija Tomšič
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VRTEC CICIBAN

Kaj bom ko bom velik
V skupini Metuljčkov smo v tematskem sklopu spoznavali poklice. Ker močno podpiramo
medsebojno sodelovanje med vrtcem in starši, smo medse povabili dve mamici, ki sta nam
predstavili svoj poklic. 

Najprej nas je obiskala ga. Nataša
Bolte, ki je poskrbela za naše priče-
ske. Zvezdice, metuljčki, strele, kitke,
čopki in še in še. Ustvarjanje pričesk
nima meja (sploh če so pobudniki

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Šola v naravi
Čas od 22. do 26. septembra sem letos preživela v šoli v naravi. Nastanjeni smo bili v hotelu
Žusterna v Kopru. V ponedeljek smo se poslovili od staršev in se odpeljali proti morju.

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Zdrav življenski slog na šoli
V šolskem letu 2014/2015 na OŠ Šmartno že tretje leto izvajamo dejavnosti v projektu Zdrav
življenjski slog. Projekt je namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda in jim ponuja še vsaj
2 dodatni vodeni uri športa na teden in je za vse učence brezplačen, financiran delno s strani
evropskih socialnih skladov.

Najprej smo se ustavili v Sečovljah in
si ogledali soline. Bilo je zanimivo, saj
smo videli, kako pridobivajo sol, ogle-
dali smo si tudi maketo solin. Ko smo
prispeli do hotela, smo imeli kosilo,
nato pa smo se nastanili v sobah.
Razpakirali smo kovčke, si malce od-
dahnili, potem pa takoj odšli na pla-
vanje v bazen. Učitelji so preverili
naše znanje plavanja in nas razporedi-
li v skupine. Po večerji smo imeli spo-
znavni večer. Naslednjega dne smo se
prebudili v lepem sončnem jutru. Po
zajtrku smo imeli pouk na hotelski
terasi. Učili smo se pisati razglednice,
domov smo poslali lepe pozdrave. Po
kosilu smo si ogledali mesto Koper in
njegove znamenitosti. Privoščili smo
si seveda tudi sladoled. V sredo nas je
obiskal ravnatelj. Z nami je sodeloval
na predstavitvi izdelave in uporabe

piščali iz bambusa. Zvečer tega dne
smo imeli ples. V četrtek smo skozi
okna jedilnice zagledali veliko ladjo,
ki je priplula v luko Koper. Po kosilu
smo si jo šli ogledat. Bila je velika in
zanimiva. Srečali smo tudi kapitana
ladje. Zadnji večer smo dobili osvoje-
na priznanja iz plavanja. Dokazali
smo, da smo dobri plavalci. Prehitro je
prišel zadnji dan, ko smo morali svoje
stvari spet pospraviti v kovček in oditi
proti domu. Med potjo smo si ogle-
dali tudi Škocjanske jame, kjer smo
hodili po ozkih poteh. Pogled na kap-
nike je bil lep. Malo utrujeni smo šli
na avtobus in se odpeljali proti domu,
kjer so nas že čakali starši. Šola v na-
ravi mi je bila všeč. Videli smo lepe in
zanimive stvari, plavanje pa nas je kar
utrudilo.

Teja Kokovica, učenka  5. razreda

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Pevski vikend v Fiesi
V petek, 14. 11. 2014, se nas je kar 49 pevcev in pevk Mladinskega pevskega zbora OŠ Šmart-
no odpravilo na težko pričakovani pevski vikend v Fieso. Spremljali sta nas je zborovodkinja
Selma Gradišek in učiteljica Sabina Slana Cvikl. Pri izvedbi pevskega vikenda pa sta pomaga-
li še Daša Gradišek in Eva Dobravec.

Ob prihodu na Obalo smo se najprej
v Cacau pogreli ob vroči čokoladi,
nato pa smo se nastanili v domu
CŠOD Breženka v Fiesi. Tam so nas
prijazno sprejeli in že po večerji smo
pridno začeli z vajami. Kljub temu, da
je bil za nami naporen dan, smo si  po
vajah še vseeno privoščili zabavo in
igre. V soboto dopoldne smo se ob
morju sprehodili do Pirana, po spre-
hodu pa smo zopet začeli z vajami.
Prepevali smo vse do večera, ko je bil
čas za poseben dogodek, krst za vse, ki
smo bili prvič na pevskem vikendu.
Krst so skrbno pripravile devetošolke.

Preden smo legli k zasluženem počit-
ku, pa smo se še prepustili ritmom
glasbe in ob njih še malo zaplesali.
Kar prehitro je prišla nedelja in z njo
tudi čas za odhod. Še prej pa zajtrk,
dopoldanske vaje, krajši sprehod do
morja in kosilo. Ko smo vse to opravili,
smo le še odnesli prtljago in odrinili.
Vsem nam je vikend prehitro minil!
Veliko smo doživeli,  prepevali, se na-
učili in  se zabavali! Bilo je lepo!
Hvala vsem, ki ste nam sredi jeseni
omogočili nekaj kratkih pevskih tre-
nutkov ob morju!

Marja Snežna Benedičič

zanje otroci). Ob ustvarjanju lasnih
umetnij, nam je ga. Nataša razložila,
kako so strigli v starih časih in nam
pokazala zanimiv pripomoček za to.
Naslednji teden pa smo čarali druga-
če. Obiskala nas je ga. Maja Glavič, ki
je po poklicu učiteljica fizike. Ko sem
otroke povprašala, kaj bomo delali, so
vzkliknili: »čarali«! Spoznali smo last-
nosti vode, olja, mleka, soli itn.
Najbolj zanimiv poskus je bil, ko smo
jajce naučili »plavati«. Otroci so po-
skuse z zanimanjem spremljali in
aktivno sodelovali kot Majini po-
močniki. Veseli smo, da so starši pri-
pravljeni na aktivno vključevanje v
vrtčevski vsakdan.

Melita Peskar

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

November v šoli
V okviru naravoslovnih dni so v novembru drugošolci  raziskovali gozd, šesto-
šolci pa snovi, tokove in energijo. Osmošolci so  se seznanjali s prednostmi in
pastmi interneta, predvsem pa so se naučili, kako internet uporabljati varno.
Devetošolci so obiskali jedrski reaktor v Podgorici in Hišo eksperimentov v
Ljubljani. Učenci sedmih razredov so si na tehniškem dnevu ogledali KSP
Litija, v šoli pa izdelali obesek za ključe iz umetne mase. Imeli so tudi kulturni
dan. V okviru nacionalnega projekta za spodbujanje bralne pismenosti Rastem s
knjigo, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo v sodelovanju s splošnimi knjižnica-
mi in osnovnimi šolami so se v knjižnici v Šmartnem  srečali z gospo Ido
Dolšek, ki že vrsto let predano raziskuje našo preteklost. Učencem je na zanimiv
način približala življenje nekoč, predvsem življenje otrok, njihove igre in igrače.
Vsak učenec je ob koncu srečanja dobil darilo, knjigo Slavka Pregla Odprava
zelenega zmaja. Knjigo letos v bralno vzpodbujevalni akciji Rastem s knjigo do-
bili vsi sedmošolci v Sloveniji. 49 pevcev in pevk mladinskega pevskega zbora se
je udeležilo že tradicionalnega pevskega vikenda v CŠOD Breženka v Fiesi. V
počastitev občinskega praznika in ob zaključku sanacijskih del na šolski stavbi
smo na šoli pripravili priložnostno prireditev. 
Člani dobrodelnega krožka s somišljeniki, prostovoljci, so na Martinovem
sejmu postavili stojnico, na kateri so prodajali svoje izdelke: možičke in punčke
iz cunj, Martinove gosi, sveče… Izkupiček so namenili v šolski sklad. Deklice, ki
obiskujejo krožek vezenja, pa so nekaj svojih izdelkov razstavile na razstavi
šmarskih vezilj.
Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje dneva slovenske hrane, ki ga
je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novem-

bru. Letos je bil to petek, 21. novem-
bra. V sredo, 19. 11., so šolo obiskali
lokalni kmetje in pridelovalci hrane,
ki so učencem višjih razredov pred-
stavili svoje izdelke in njihovo pride-
lavo: g. Kristjan Adamlje iz zadruge
Jarina je učencem 5. razredov razlo-
žil, kako se ekološko pridelujejo
vrtnine, ga. Breda Zaman je učen-
cem 6. razredov pojasnila, kako se
pripravlja kruh, pečen v krušni peči,
g. in ga. Paternoster sta učencem 7.
razredov povedala, kako pridobivata
mleko in mlečne izdelke na svoji
ekološki kmetiji; g. Srečko Rozina je
učencem 8. razredov razložil postop-
ke pridobivanje medu, učencem 9.
razredov pa je g. Boštjan Jurjevčič
predstavil, kako ob pomoči zadruge
Jarina poteka lokalna samooskrba z
ekološkimi in integriranimi živili. V
petek  smo imeli tradicionalni slo-
venski zajtrk.  Jedli smo kruh pečen
v krušni peči, domače maslo, med,
jabolka ter pili sveže polnomastno
mleko. Vsa živila za zajtrk so pride-
lali  lokalni kmetovalci  in pridelo-
valci hrane, ki so nas obiskali v sredo. 

Vanja Adamlje

Letos bomo realizirali 685 ur v devetih skupinah. Sedem smo jih oblikovali na
matični šoli, eno na Podružnični šoli  Kostrevnica in  eno na Podružnični šoli
Štangarske Poljane. Skupno je v program vključenih 193 učencev, kar je več kot
tretjina vseh vpisanih učencev na OŠ Šmartno.  Učenci lahko sodelujejo pri na-
črtovanju programa, spoznavajo športne panoge, ki jih med rednimi urami
športa ne izvajamo (rolanje, plezanje na veliki plezalni steni,… ), večji poudarek

pa je na igri in druženju pri športu.
Med letom bomo na vadbo povabili
tudi klube in športna društva iz obči-
ne Šmartno pri Litiji (Taekwondo
klub, Plezalni odsek DPČ, RD
Šmartno) in Litija (KK Litija, NK
Litija). Pripravili bomo tudi dogodek
na višji ravni kamor bomo povabili
starše. Program se izvaja po pouku, ob
sobotah in med počitnicami. V mese-
cu oktobru smo se skupaj s planin-
skim krožkom že odpravili na pohod
iz Litije do Kmetije Blaj v
Dragovškem, kjer smo imeli kosta-
njev piknik. Med krompirjevimi po-
čitnicami smo se zabavali v bazenu. V
mesecu decembru bomo med poči-
tnicami plavali v bazenu in se družili
ob igrah z žogo v športni dvorani. Po
novem letu bomo v goste povabili
športna društva,  se udeleževali se
množičnih prireditev, odpravili na
zimski pohod, drsali in če bo v
Šmartnem dovolj snega tudi tekli na
smučeh.  

Anita Pevec Sivka, prof. šp. vzg.

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

Dobrodelni krožek na sejmu
Letos so s svojo stojnico na Martinovem sejmu sodelovali tudi učenci dobrodelnega krožka
Osnovne šole Šmartno.

Obiskovalcem sejma so ponudili različne izdelke, ki so jih naredili sami oz. s
pomočjo drugih učencev in dobrih ljudi:  pajacke, goske, narejene iz jajčnih
lupin, blazinice, polnjene z ajdovimi luščinami, svečke, domača mila, punčke,...
Obiskovalci so se lahko posladkali s piškoti, ki so jih sami spekli, s čokoladnimi
krogljicami ali pa si vzeli misel, ki jim je polepšala dan. Prispevki, ki so jih zbra-
li, bodo namenjeni ljudem v stiski. Vlasta Tacer

Naj iskrivost prazničnih luči
polepša drobne trenutke časa,
naj čarobnost zimske narave

zasenči črne misli,
naj toplino in iskrenost besed

srečujete vse leto,
naj sreča šepeta

neizpeto melodijo o prijateljstvu.

V času, ko se poslavljamo od starega leta,
vas vabimo, da se nam pridružite

na naših tradicionalnih prireditvah:
v sredo, 17. december 2014, ob 18.30,

bodo na Božično – novoletnem koncertu,
v dvorani Kulturnega centra Litija,

nastopila naša dva orkestra, številne komorne
skupine in učenke plesnega oddelka.

V petek, 19. december 2014, ob 18. uri,
pa bo na gradu Bogenšperk,

Predpraznični koncert oddelkov za orgle,
Glasbene šole Litija – Šmartno

in Glasbene šole Skladateljev Ipavcev Šentjur.

Veliko lepega v letu 2015 vam želimo
učenci in vsi zaposleni

Glasbene šole Litija – Šmartno!

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
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Geoplan storitve:
• Izdelava geodetskih načrtov

za gradbena dovoljenja in tehnične prevzeme
• Zakoličbe stavb in objektov
• Parceliranje
• Ureditve in označitve mej
• Spremembe bonitete zemljišč
• Izdelava elaborata za vpis v kataster stavb
• Izdelava elaborata GJI

Ko v deželo pride mraz in pod nogami škriplje gaz,
se leto poslavlja od nas.

In je čas, ko misel seže nazaj - do vseh Vas,
ki ste z nami prehodili del poti,

da smo tkali nove, plemenite vezi.

Želimo, da Božični prazniki prinesejo veselja, miru in upanja,
ki naj vas spremlja vse leto 2015

Ob iztekajočem letu bi se radi zahvalili vsem našim strankam za izkazano zaupanje
ter vsem poslovnim partnerjem za uspešno poslovno sodelovanje.

Vse, ki rabite kvalitetno opravljene geodetske storitve ali samo svetovanje pa vabimo
v naše poslovne prostore, kjer smo vam na voljo vsak delovni dan.

Prepričajte se tudi Vi, da smo vredni vašega zaupanja.
Geoplan-geodetske storitve, Robert Rovšek s.p.

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

December, pravljični mesec
December, pravljični mesec zabav, druženja s prijatelji in sorodniki, prve snežne dogodivšči-
ne, okrašena mestna središča, božične jelke, vonj po toplem čaju in kuhanem vinu. Vse to in
še več zaznamuje zadnje dni starega leta. Ob tem si vzamemo tudi čas za razmislek o vseh iz-
zivih, prigodah in dosežkih preteklega leta ter si zadamo nove obljube za prihajajoče leto. 

Klišejevci smo uspešno izvedli svoje
stalne projekte ter se pogumno soočili
z novimi izzivi. Tako se lahko pohva-
limo z uspešno izvedeno mednarodno
mladinsko izmenjavo, v  izobraževal-
no – zabavnih sobotah smo se podu-
čili o programu Erasmus + ter o nači-
nu izvajanja dela na projektu. Prav
tako smo se aktivno zavzeli za boljši
jutri socialno ogroženih ob dnevu

boja proti revščini, pod sloganom
Pomagaj & Prihrani. Družili smo se
na večerih taroka, poker turnirjih, ča-
jankah, filmskih večerih in se zabavali
na Pustni in Halloween zabavi. V
preteklih mesecih pa smo prav tako
nadaljevali s prenovo naših prostorov
ter terase za klišejem. V novembru
smo s smehom popestrili jesenski
večer ter se v sodelovanju s Kulturnim

društvom Špas teater zabavali z
Odrsko komedijo Udar po moško 2.
Vid Valič in Denis Avdić  sta potrdila
naziv najboljših in najbolj priljublje-
nih domačih stand-up komikov, saj
sta resnično nasmejala celo dvorano
Kulturnega centra Litija. S predstavo
smo dobili nekaj ključnih odgovorov
na večna vprašanja – Kaj se zgodi, ko
se srečata slovenska in bosanska kul-
tura? Je boljša svoboda samskega ži-
vljenja ali čar odgovornosti družin-
skega? Ob tem sta nas komika podu-
čila o številnih zabavnih resnicah o
moško-ženskih odnosih, dotaknila pa
sta se tudi zabavnih resnic in kritik
današnjih politično-družbenih vpra-
šanj. Tudi v praznični mesec smo se-
veda vstopili zelo aktivno. Tako smo
1. decembra opozarjali na ozavešče-

nost o obolenju ter sindromu prid-
obljene imunske pomanjkljivosti
AIDS. Prvo praznično vzdušje pa
smo širili z izdelovanjem božično-
novoletnih voščilnic, na naši četrtkovi
čajanki. Za prihajajoče prijetne zim-
ske večere bomo na klišeju poskrbeli
tudi s filmskim večerom, ki ga bodo
zaznamovali filmi tako želenega
žanra prazničnega časa: Božično –
novoletne klasike! Tudi naslednje
ustvarjalne delavnice bodo obarvane
praznično, a hkrati zelo praktično, saj
bomo ustvarjali in izdelovali okraske
za božično jelko. Vsak ponedeljek
med 18. in 20. uro še vedno izmeni-
čno igramo Magic the Gathering in
barvamo Warhammer figurice, prav
tako pa tudi v decembru nadaljujemo
s Džembašvicem s Kikijem na

Klišeju. V novem letu bomo nadalje-
vali s pestro ponudbo različnih aktiv-
nosti za mlade, ohranili bomo tradi-
cionalne projekte (Halloween in
Pustno zabavo, tradicionalno gledali-
ško predstavo, kulturni šok itd.) in se
še bolj povezovali na projektih z lo-
kalnimi društvi, saj je povezovanje
ključ do uspeha in dobrega razvoja
lokalne skupnosti. Seveda pa mora
biti božično novoletni čas zaznamo-
van tudi z obdarovanjem. Tako bomo
na klišeju tudi letos v drugi polovici
decembra obdarovali prvih 100 čla-
nov, ki bodo v času uradnih ur po-
iskali svoje darilce pod božičnim dre-
vescem. S to skromno gesto vam želi-
mo zaželeti delovno in polno izzivov,
ter razigrano in nasmejano novo leto. 
Srečno ter uspešno leto 2015!

TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO

Izid nove zgoščenke orkestra
Mladinska sekcija Tamburaškega orkestra Šmartno je 22. novembra v Šmartnem izvedla že
šesti koncert Latino Martini. Z nadarjenimi domačimi glasbeniki smo odigrali izbor »The
best of« skladb, ki so se nas v zadnjih petih letih najbolj dotaknile.  

Velikokrat smo že sanjali, da bi melodije našega orkestra lahko poslušali tudi
doma in kot kaže, se nam bo želja kmalu uresničila. Letošnjega oktobra smo v
profesionalnem snemalnem studiu posneli 11 avtorskih skladb. Večino priredb
zanje je prispevala naša dolgoletna vodja Helena Vidic, ki je zahteven projekt
priprav in samo snemanje tudi vodila. V snemanje CD-ja smo tamburaši vložili
veliko truda, zato upamo, da bo naš projekt podprt tudi s strani ljubiteljev tam-
buraške glasbe. Prispevke v podporo našemu projektu lahko nakažete na dru-
štveni TRR odprt pri Poštni banki Slovenije. Vsem podpornikom Kulturnega
društva Tamburaški orkester Šmartno sporočamo, da ima naše društvo od letoš-
njega leta status delovanja društva v javnem interesu. Torej nam lahko podarite
tudi del dohodnine in s tem pomagate predvsem pri nakupu novih tamburic. Del
dohodnine za donacije nam lahko namenite tako, da na Davčni upravi v Litiji do
31. decembra izpolnite izjavo za namenitev dohodnine našemu društvu. Podatki
društva za nakazilo:  Kulturno društvo tamburaški orkester Šmartno , Mala
Kostrevnica 10a, 1275 Šmartno pri Litiji, ID št. za DDV: 69694745, transakcijski
račun: SI56 9067 2000 0620 764

Minka Savšek

LILA

Poklon slikarju Jožetu Megliču
Ob 75. letnici rojstva ak. slikarja Jožeta Megliča, ki je večino življenja preživel v Šmartnem,
kjer je bil tudi likovni pedagog na OŠ, je bila v dvorani kulturnega centra v Litiji v mesecu no-
vembru postavljena razstava njegovih del. O umetniku je spregovoril ddr. Damir Globočnik.
Slikarja pa je kot mentorja skupine LILA predstavila Joža Ocepek.

pripravili kulturni dan - »Spoznajmo
slikarja Jožeta Megliča«. Na povabilo
vodje podružnične šole Marjete
Mlakar Agrež so v  pogovoru sodelo-
vali tudi Milena Meglič, Ažbe
Kolman in Joža Ocepek. Šoli je dru-
žina Kolman poklonila umetnikovo
slikarsko stojalo (štefelaj). Potem so
učenci in gostje skupaj naredili spo-
minsko sliko z akrilnimi barvami in
zaključili kulturni dan  z ogledom li-
kovne razstave Jožeta Megliča. 

Joža Ocepek
V OŠ Litija, Podružnica s prilagoje-
nim programom, pa so 19. novembra

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

10 let samostojnosti knjižnice
Knjižnica Litija v letu 2014 zaključuje 10 let organiziranosti v samostojnem za-
vodu. Imamo torej jubilej, čeprav za nas bolj štejejo stoletne izkušnje knjižnične
dejavnosti, ki so tista resnična podlaga našemu poslanstvu. Delovanje v samo-
stojnem zavodu je za nas potrditev modrih odločitev obeh lokalnih skupnosti,
Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, ki sta že razdruženi skupaj odločili,
da bosta imeli enovito knjižnico, ki ji bosta zaupali, da povezuje, črpa iz drago-
cene dediščine in hkrati snuje novih kulturnih in duhovnih izzivov za življenje v
modernem času. Branje je potovanje – potujte z nami! 

Andreja Štuhec

Narava in zdravje v zabojčkih iz Jarine

KNJIŽNICA LITIJA - ŠMARTNO

Rastem s knjigo
V šolskem letu 2014/15 v Sloveniji že devetič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne
kulture, Rastem s knjigo, za sedmošolce in dijake prvih letnikov. V Knjižnici Litija smo v no-
vembru zaključili projekt za sedmošolce obeh občin. 

Projekt poteka tako, da se učenci srečajo z domačim avtorjem, oz. avtorjem, ki je
povezan z Litijo ali Šmartnim. Po srečanju učenci prejmejo knjigo, ki jo podari
Javna agencija za knjigo RS. Letos so prejeli knjigo Slavka Pregla, Odprava ze-
lenega zmaja. V Litiji je knjige prejelo 109 sedmošolcev, v Šmartnem pa 63.
Gostja letošnjega projekta je bila Ida Dolšek. Zaposlena je bila na OŠ Šmartno,
kjer je poučevala matematiko. Že takrat je zbirala zgodbe, kako se je včasih žive-
lo, delalo in igralo. Tako je nastala prva knjižica, leta 1996, Ko sem še majhen
bil. Potem sta izšli še Kaku se kej narod rihta, v letu 2000 in Špinerbal, litijski
ples predilcev, leta 2011. Zadnja knjiga, Niti življenja pa je izšla lani, 2013, v njej
pa Šmarčani in Litijani pripovedujejo zgodbe o predvojnem, vojnem in povoj-

nem času. Ida Dolšek je bila zelo po-
membna tudi pri razvoju folklorne
skupine Javorje. In prav to ljubezen
do ljudskega izročila je predstavila
mladim, saj je na srečanje prinesla
stara oblačila, inštrumente, igrače,
predstavila običaje in navade ob
kmečki peči in mizi. Ideja za predsta-
vitev  je nastala v sodelovanju s šolsko
knjižničarko OŠ Gradec, Stanislavo
Sirk. Odlomke iz knjig je brala Erika
Cerjak, pri predstavitvi pa so sodelo-
vali tudi učenci, ki so oblekli stara
oblačila. Predstavitev je požela niz
pohval, saj je otrokom na zanimiv
način približala predmete in čas, ki
živi samo še v pripovedi starejših in
knjigah. Vsem sodelujočim v projektu
hvala za sodelovanje in nasvidenje
prihodnje leto!

Aleksandra Mavretič

Foto: Danica Sedevčič in arhiv Knjižnica Litija

Če bomo mislili pozitivno
in delali dobro v čim večjem številu,

potem se bomo v letu 2015
veselili  novih uspehov, novih znanj,

novih zgodb, novih prijateljev in
znancev, dogodivščin, potovanj,

obiskov, druženj, pogovorov,
koncertov, gledaliških predstav,

tečajev, delavnic, sprehodov,
maratonov, osvojenih gora in planin,

kulinaričnih dobrot,
povsod iskali in našli

vse oblike…LJUBEZNI!

Hrana s kmetij, ki jih povezuje zadruga Jarina, je že nekaj časa dostopna prek spletne tržnice
www.pridelano-doma.si. Poleg posameznih pridelkov je tu na voljo tudi Domači zabojček, poln sveži

sezonskih pridelkov z območja Srca Slovenije. Zabojček, ki prihaja neposredno s kmetij, je bil predstavljen
tudi na novembrskem sejmu Narava-Zdravje na Gospodarskem razstavišču, kjer so kupci dobili tudi vse

informacije o dostavi zabojčkov, prilagojeni sodobnemu ritmu življenja. Izbirajo lahko med dostavo ob torkih
in petkih in si tako za vse dni v tednu zagotovijo zdravo lokalno hrano za delovne dni in za vikende. 

Poleg domačih zabojčkov je bila na sejmu predstavljena tudi nova embalaža za izdelke iz Srca Slovenije.
Prepoznavna embalaža kupcem olajša izbiro, saj se lahko zanesejo na pristno poreklo in visoko kakovost

lokalne ponudbe z območja Srca Slovenije, ponudnikom pa omogoča skupno promocijo in večjo prepoznav-
nost. Embalaža je bila izdelana v okviru projekta LAS Izdelki Srca Slovenije, projekt je bil sofinanciran s strani

Evropske unije in izveden v sodelovanju z LAS Srce Slovenije.
Zadruga Jarina s tovrstnimi projekti in predstavitvami krepi zavedanje o pomenu hrane, pridelane v bližini

ter tako še dodatno prispeva k ohranjanju in povečevanju samooskrbe v Srcu Slovenije.       

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja

www.knjiznica-litija.si

Srečno 2015,
vam želimo zaposleni Knjižnice Litija
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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. DECEMBRA 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 !

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO

Še vedno tretji navkljub porazoma
V mesecu novembru so bile na sporedu štiri tekme v ligi. Izkupiček ekipe RD Herz Šmartno
sta dve zmagi in dva poraza. Ekipo pestijo nekatere poškodbe, kar se pozna tudi na rezulta-
tih. Kljub temu, je ekipa RD Herz Šmartno na visokem, 3. mestu v 1.B državni rokometni ligi.

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Naslednja premija naših zavarovancev dopolnilnega 

zavarovanja v Sloveniji.

Izberite Vzajemno in prejeli boste paket dobrodošlice.

POSLOVALNICA LITIJA
Ponoviška cesta 3
1270 Litija 
Telefon: 01/ 896 39 51
Kontakt: Mitja Plaznik, GSM: 041 758 460

TEAKWONDO

Mostar open
Ena izmed pripravljalnih tekem kluba Taekwondo Šmartno – Litija ter reprezentantov
Domna ter Tadeja Pirc je bil tudi Mostar open v Bosni.  

Na tekmi 7. kroga v Radečah sta imeli
obe ekipi težave s poškodbami, večje
pa je imel trener Jaka Keše, ki ni
mogel računati na nekaj standardnih
igralcev. Začetek je pripadal igralcem
Šmartnega, ki so do polčasa držali mi-
nimalno vodstvo. V drugem delu se ni
veliko spremenilo, nato pa so gostje
uspeli izenačiti. Zadnje minute tekme
so bile zelo izenačene, kljub vsemu, pa
so igralci Herz Šmartna le uspeli pre-
prečiti kakršnokoli presenečenje.
Končni izid 24:27, najboljši strelec pa
je bil Aleš Šmejc z 11 zadetki.
Naslednji teden je sledilo najtežje go-
stovanje, pri vodilni ekipi RD Koper
2013. Glede na stanje na lestvici se je
obetal derbi, vendar upoštevajoč po-
škodbe v šmarski ekipi so bili domači
favoriti. Prvi polčas so domači odi-
grali bolje in s tem vodili za štiri za-
detke. V drugem polčasu se je v vratih
Kopra razbranil odlični vratar Vran,
ki je nanizal 6-7 zelo pomembnih

obramb in pomagal domači ekipi, da
se je odlepila in povedla z 25:16.
Šmarska ekipa je še poskušala, da bi
se poizskušala približati, a so domači
dobro igrali še naprej in kontrolirali
rezultat. Oba trenerja sta tako ponu-
dila priložnost vsem igralcem, doma-
či so ob dobrih obrambah Podpečana
uspeli razliko še povišati na končnih
14 zadetkov prednosti (37:23).
V petek, dne 21.11.2014, pa edina
domača tekma v novembru proti RK
Cerklje. Domača ekipa je upravičila
vlogo favorita in tekmo začela silovi-
to. Gostujoči trener je moral v 6. mi-
nuti vzeti že prvo minuto odmora, saj
je bilo na semaforju 5:0 za Herz
Šmartno. Tudi po tej prekinitvi je bila
slika podobna, kmalu je bilo na sema-
forju že 12:2. Domači trener je nato
že posegel po prvih zamenjavah, ka-
tere so še vedno držale visok ritem. V
prvem polčasu je blestel vratar
Muratovič, ki je zbral skupno 12
obramb. V drugem delu so dobili več
priložnosti tudi ostali igralci, ki so
pokazali nekaj dobrih potez. Na
koncu zmaga za 10 zadetkov razlike z
rezultatom 32:22 in zasluženi novi
dve točki. Grega Močnik je prispeval
7 zadetkov.
Zadnji vikend v novembru se je v
Dolu pri Hrastniku odvijal derbi
kroga in pa tudi zasavski derbi. Obe
ekipi sta nastopili oslabljeni. V prvem
polčasu so domači hitro povedli,
predvsem po zaslugi vratarja
Cenkarja in nezgrešljivega Klepeja.

Domačini so vodili tudi že za šest za-
detkov. Do konca prvega polčasa je
šmarska ekipa prišla do ugodnih 3
zadetkov zaostanka. V drugem delu
pa precej boljša igra ekipe Herz
Šmartno, ki je predvsem v obrambi
igrala bolje. Nekaj obramb je dodal
Muratovič in prišlo je do preobrata
pri rezultatu 19:20. Razlika bi bila
lahko še večja, pa jo je preprečil odli-
čni Šmarčan v vratih Dolanov,
Primož Cenkar. Do konca tekme je
potekalo izenačeno srečanje, trenutek
tekme pa se je zgodil v zadnjih se-
kundah tekme. Luka Poglajen je za
Šmarčane dosegel zadetek za izena-
čenje 9 sekund pred koncem tekme,
po minuti odmora domačega trenerja
Aleša Filipčiča, pa so domačini le
uspeli izenačiti, z neverjetnim strelom
je Ajdari 3 sekunde pred koncem
presenetil vratarja Muratoviča za
končnih 29:28 za domače.
Mlajše selekcij so tudi letos že v pol-
nem zagonu. Mladinci so dosegli v
novembru prvi dve zmagi. Kadeti so
na poti v polfinalno ligo, saj zasedajo
trenutno 3. mesto, prav tako so na
tem mestu tudi starejši dečki A.
Mlajši dečki A ne poznajo poraza, saj
so zmagali že 5 tekem zapored in
bodo očitno na koncu 1. v skupini
JUG. Mlajši dečki B trenutno zase-
dajo 2. mesto in se bodo, kot kaže, za
polfinale borili v dodatnih kvalifika-
cijah. V imenu društva vas vabimo, da
si ogledate tekme 1.B lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v go-
steh. Hvala navijaški skupini
Krokarji, ki nas tudi v novi sezoni
spremlja doma in na gostovanjih!

Na koncu ob tej priložnosti vsem bral-
cem Martinovega glasa voščimo veseli
december, miren Božič in srečno novo
leto 2015.

Aleš Hauptman

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji
želi vsem svojim članom in občanom obeh občin,
v letu 2015 veliko zdravja, osebne sreče in zadovoljstva.
V prihajajočem letu si želi društvo še več uspešnega medsebojnega sodelovanja.
Predsednik MDI Litija – Šmartno, Bogomir Vidic     

Na tem tekmovanju je sodelovalo 350
tekmovalcev iz 5 držav. Tokrat smo
na tekmovanje odpeljali 5 tekmoval-
cev, izkupiček teh tekmovalcev pa je
bil 2 zlati, 3 bronaste ter pokal za naj-
boljšega mladinskega borca, katerega
je osvojil Domen Pirc, ter mladinci
ekipno 3. mesto. Tokrat sta pričako-
vano prikazala svojo formo pred

Croatia open, Domen in Tadej Pirc.
Domen je po treh pričakovano težkih
borbah osvojil 1. mesto, Tadej pa je
po dveh borbah prav tako osvojil
zlato medaljo. Bronaste kolajne so se
veselili Tai Cerar, Patricija Matoz ter
Ivonne Doblekar Kreuzer.  To tek-
movanje smo izkoristili tudi za dru-
ženje ter sprostitev po vseh napornih
treningih, ki smo jih imeli v jesen-
skem delu tako da smo se dan po
tekmi po ogledu Mostarja odpravili
še čez mesto Sarajevo ter se na koncu
poti ustavili še v vsem znanem mestu
Jajce. Namen tega turnirja je bil dose-
žen, saj so prišli domov prijetno utru-
jeni, vsak po svoje veseli svojega dose-
ženega rezultata  ter obilo dobrih vti-
sov tega dvodnevnega izleta.  

Janja Repina


