
Dogodek Datum Ura Lokacija

Otvoritev razstave fotografij ob tednu otroka PETEK 7.  10. 19.00 Mladinski center Litija

Otroška matineja: PALČKOVA NEDELJA – Skupina Sonček SOBOTA 8. 10. 10.00 Kulturni center Litija

RAZSTAVA - predstavitev načrtov za obnovo gradu Bogenšperk PONEDELJEK 10. 10. 19.00 Avla občine Litija

Gost dr. Orest Jarh

Ura pravljic TOREK 11. 10. 18.00 Knjižnica Litija

Literarno –likovni večer: umetniška dela Darje Bernik, TOREK 11. 10. 19.00 Knjižnica Litija

pesniška zbirka Ptica v kletki – Laura Horvat

Ura pravljic ČETRTEK 13. 10. 18.00 Knjižnica Šmartno

Potopis – Japonska ČETRTEK 13. 10. 18.00 Mladinski center Litija

Abonma: SLOVENIJA IMA AVDICIJO – Cafe teater ČETRTEK 13. 10. 19.30 Kulturni center Litija

Stojnica »Vse zastonj« SOBOTA 15. 10. 8.00 – 11.30 Tržnica

Potopisno predavanje: Nuša Poglajen- Izrael TOREK 18. 10. 19.00 Knjižnica Litija

Otroška matineja: ČEBELICA DEBELICA – Gledališče Ku-kuc SOBOTA 22. 10. 10.00 Kulturni center Litija

Poljubnoznanstveni eksperimenti SOBOTA 22. 10. 16.00 MC Litija

Letni koncert Moške vokalne skupine Lipa Litija SOBOTA 22. 10. 19.00 Kulturni center Litija 

Ura pravljic TOREK 25. 10. 18.00 Knjižnica Litija

Ura pravljic ČETRTEK 27. 10. 18.00 Knjižnica Šmartno

Likovna rastava likovne pedagoginje Daše Fajfar, članice LIKI iz Kisovca ČETRTEK 27. 10. 19.00 Knjižnica Šmartno

ART FILM FEST SOBOTA 29. 10. 18.00 Kulturni center Litija 
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ŽUPANOV KOTIČEK

Fige bodo
zamenjale
jabolka
Nadaljuje se prijetno toplo vreme.
Fige, tipično sredozemsko sadje, že
normalno zorijo tudi pri nas. Tudi to
kaže na to, da se klima res spreminja.
Samo upamo lahko, da se segrevanje
ne bo nadaljevalo s takšno hitrostjo,
saj ima to lahko zelo negativen vpliv
tako na naravo kot na človeka. Voda,
ena izmed osnovnih človekovih do-
brin, lahko postane velik problem.
Lahko še tako pazimo nanjo, ne po-
maga, če jo je premalo.
Za enkrat večjih neurij pri nas k sreči
ni bilo. Večja količina padavin se je iz-
lila le septembra v okolici Velike
Štange in Račici, kar je spet povzroči-
lo poplave v Štangarskih Poljanah. K
sreči Ministrstvo za okolje in prostor
že sanira strugo potoka, tako, da naj
bi bilo takšnih poplav v prihodnje
čim manj. 
Še bi lahko našteval probleme, s kate-
rimi se spopadamo in s katerimi se bo
potrebno še spoprijeti, vendar to ne bi
nič pomagalo. Reke pa tečejo naprej;
večino časa prijazno, na trenutke pa z
grozečo rušilno močjo in prav nič pri-
jazno. Podobno je pri ljudeh. Pa ven-
dar: dobra volja je najbolja! In tega se
bomo poskušali držati.

Vaš župan
Milan Izlakar
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V mreži je povezanih preko 50 kme-
tov. Delovanje Jarine po pristopu »iz
regije za regijo« zagotavlja oskrbo po-
trošnikov s kakovostnimi lokalnimi
kmetijskimi pridelki in izdelki, ki
imajo kratko transportno pot od njive
do mize, med naš ponudnike pa vabi-
mo tudi vas.
Sredstva za nadgradnjo programa lo-
kalne samooskrbe smo pridobili v
okviru LAS Srce Slovenije, tako
bomo lahko v letu 2011 in 2012 na-
daljevali z aktivnostmi pospeševanja
kakovosti kmetijske proizvodnje na

Kam z viški pridelkov na kmetijah?
V medijih vedno več prebiramo o nujnosti lastne oskrbe z domačo hrano. Zadruga za
razvoj podeželja Jarina tako z lokalnimi pridelki in izdelki že več let oskrbuje različne
ustanove, kot so šole, vrtci, domovi za ostarele in drugi, katere pa odkupuje od
manjših in srednje velikih kmetov iz območja Srca Slovenije. 

območju preko širitve mreže lokalne
samooskrbe s hrano. 
Na območju občin Dola pri Ljub -
ljani, Kamnika, Litije, Lukovice, Mo -
ravč in Šmartnega pri Litiji bomo
stremeli k naslednjim ciljem:
• zagotavljanju nadaljnjega razvoja in

trženja kakovostnih lokalnih kme-
tijskih proizvodov območja Srca
Slovenije,

• povečevanju obsega distribucije v
javnih ustanovah.

• razširitvi mreže lokalne samooskr-

be na strani ponudnikov in po-
trošnikov,

• vzpostavitvi novega prodajnega
mesta,

• oblikovanju merila kakovosti za lo-
kalne kmetijske proizvode, ki bodo
v pomoč pridelovalcem,

Zato vas pridelovalce lokalnih proiz-
vodov, ki svojih kmetijskih viškov
sami ne morete spraviti na tržišče, va-
bimo, da se vključite v mrežo ponud-
nikov zadruge Jarina. Za vstop v
mrežo so pogoj kvalitetni, domači
proizvodi, katerih kvaliteto garantira-
te s pridobljenimi certifikati integrira-
ne in ekološke pridelave. Naši kupci v
večji meri odkupujejo pridelke iz
omenjenih pridelav, zato vas na tem
mestu spodbujamo, da se tudi sami
odločite za takšen pristop in s tem do-
date vrednost svojim pridelkom in
povečate možnost prodaje. Do konca
tega leta se zglasite v najbližjo izpo-
stavo Kmetijske svetovalne službe, če
želite, da se v naslednjem letu pri vas
že opravlja kontrola nad pridelavo in-
tegriranih in ekoloških kmetijskih
pridelkov.
Vabljeni vsi zainteresirani pridelovalci
in institucionalni odjemalci lokalnih
proizvodov, da se povežete v mrežo
zadruge Jarina (tel.: 01/89 72 104 ali
e-mail: natasa@jarina.si).

Nataša Smrekar, Zadruga Jarina

Razstava Daše Fajfar 
v Knjižnici Šmartno

Daša Fajfar se je rodila v Trbovljah. Po končani Srednji  pedagoški šoli je šolanje
nadaljevala na Pedagoški akademiji v Mariboru iz smeri likovna pedagogika in
tudi diplomirala. Leta 1988 se je zaposlila v Trbovljah na OŠ Tončke Čeč, kjer
svoje znanje prenaša na mlajše.  Pred petimi leti se je odločila za nadaljevanje
študija ter se vpisala na visokošolski program likovne pedagogike na Pedagoško
fakulteto v Ljubljani. Vzporedno se izobražuje skozi različne seminarje in ima
opravljena tudi začetni in nadaljevalni tečaj iz risanja na Akademiji za likovno
umetnost.
Ustvarja v različnih tehnikah in materialih - od risane človeške figure do barvitih
slik z akrilom, ki so ji tudi najljubše. Motivi so polni živih barv, s katerimi izraža
svoj temperament. Tre nutno oblikuje reliefne slike rož in pokrajin. Slike  prebarva
z akrilnimi barvami. Najraje oblikuje cvetje, človeške figure ter pokrajine. Je člani-
ca skupine LIKI iz Kisovca. S svojimi slikami se nam bo predstavila v torek, 27.
oktobra, ob 19. uri v Knjižnici Šmartno. 

Občina Šmartno pri Litiji

Zadnja večja manifestacija litijskih lionov je bila v začetku junija, ko so v
Šmartnem organizirali obletnico Charter nighta s sprejemom novih članov
in dogodek povezali z dobrodelnimi prvinami. Prireditev Letimo z lioni je
bila na prostem, na gostoljubnem Mačkovem vrtu, žal pa je ponagajalo
vreme, tako da se nekaj atraktivnih dogodkov (dvig toplozračnega balona,
pristanek helikopterja) ni izvedlo. Vseeno pa  ni zanemarljivo, da so člani k
sodelovanju pritegnili pevko Evo Černe, čarodeja Rada, Janija Slimška, rib-
niške mažoretke, skupino Johna Jonnyja Križmana in druge ustvarjalce, ki
so poleg dobrodelnega bazarja (prodaja unikatnih keramičnih izdelkov,
igrač, sladkarij) ustvarjali prijazen in sproščen program. 
Poslanstvo lionizma ostaja v času nespremenjeno: pomagati slabovidnim,
slepim in vsem drugim, pomoči potrebnim. Teh pa je vse več. Pomaga pa
lahko širši krog ljudi, zato Lions klub Litija poziva, da se pridružite akciji.
Zbiramo rabljena, a nepoškodovana očala (s stekli!). Preko zdravnikov in štu-
dentov medicine jih bomo posredovali v Zambijo, kjer bodo prizadetim lju-
dem znatno olajšala težave in s tem tudi življenje. Očala zbiramo v Knjižnici
Litija in v Gostilni Maček v Šmartnem. 
Geslo lionizma je »Najprej vid«, vidimo težave drugih in skušamo pomagati!

A. Štuhec

Dobrodelne aktivnosti
Lions kluba litija

in
JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK

vas vabita na
osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, 

ki bo potekala v sredo, 9. novembra 2011, ob 19. uri
v Valvasorjevi knjižnici na gradu Bogenšperk.

V programu bomo predstavili novo knjižno pridobitev,
Valvasorjevo originalno knjigo z naslovom:

Topografia Archiducatus Carinbthiae antiquae et modernae completa
Popolna topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške (1688). .

Vabljeni tudi na Martinov sejem, ki se bo odvijal na trgu
ob šmarski cerkvi in sicer v petek, 11. novembra 2011, od 13. ure dalje.
Ob 19. uri bo na trgu pred cerkvijo krst mošta s kulturnim programom,

sledilo bo prijetno druženje v organizaciji Vinogradniškega društva ŠTUC.
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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
Člani uredniškega odbora: Jože Grdadolnik (tehnični urednik), Karmen Sadar
Izdajatelj, grafična priprava in tisk: Preprinta d.o.o., Ižanska 318, Ljubljana
e-mail: martinov.glas@preprinta.si
Sedež uredništva: Kidričeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
Naklada: 1700 izvodov 
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Ur.l.
RS, št. 110/10, 40/11)  objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji

v letu 2011 

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine
Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega po-

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

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

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

isti namen.
Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji pri-
javi obvezno izkazati, da so turistično dejavnost za občino Šmartno pri Litiji
opravljale že v preteklih letih.
4. Osnovna merila za izbor
• ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
• vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
• realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinko-

vitostjo in oziroma udeležbo,
• reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na ob-

močju občine že daljše časovno obdobje,
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumen-
taciji.
5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 € kot določa Odlok o proračunu
občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu
2011 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 12. 11. 2011
(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2,
1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 11. 11. 2011 do 12.
ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ –
sofinanciranje turistične dejavnosti 2011«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
• oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
• neustrezno naslovljeni in
• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po

izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o do-
polnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala
k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani
predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlo-
gov. Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, do-
datne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji,
soba 5, tel.: 01 896 27 70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 334-002/2011
Datum: 21. 9. 2011

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Zgodilo se je
V torek, 30. avgusta, smo se   prvič
zbrali na ekološki kmetiji BAN-
CERL, kjer smo imeli piknik. Ker
smo se dobro počutili, smo sklenili,
da se tu srečamo vsako leto.
Prve tri šolske dneve smo dežurali na
cestnih prehodih za pešce in skrbeli,
da so jih šolarji varno prečkali; tako
smo se spet odzvali vsakoletnemu po-
vabilu  Sveta za vzgojo in preventivo
v cestnem prometu občine Šmartno.
Prvi ponedeljek v septembru smo iz-
vedli rekreacijski pohod v okolico, v
četrtek, 8. septembra, pa smo bili na
tradicionalnem izletu na Brezjah.
Potovali smo z vlakom.

Aktivnosti društva upokojencev
Teden dni pozneje, 15. septembra,
smo organizirali celodnevni izlet v
Faro in Kostel, ki bi moral biti že
konec avgusta, a smo ga takrat zaradi
hude vročine odpovedali. Najprej smo
se ustavili v Starem Logu pri Kočevju,
kjer smo si ogledali pokopališče ne-
kdanjih prebivalcev – Koče varjev, po
Fari in Kostelu pa smo imeli tri vodič-
ke; peljale so nas do kostelskega
gradu, pokazale polnilnico  mineralne
vode, videli pa smo tudi več razstav in
filmov,  ki prikazujejo nekdanje življe-
nje teh prebivalcev, ki jih je čedalje
manj. Nato smo potovali ob reki
Kolpi do Starega trga in naprej do
Črnomlja, kjer smo imeli kosilo.
Domov smo se vračali skozi Semič in
Novo mesto.
V soboto, 17. septembra, smo se ude-
ležili tradicionalnega srečanja upoko-
jencev litijske in šmarske občine, ki je
bilo tokrat v Litiji. Na njem so pode-
lili tudi pokale za letošnja tekmova-

Kaj kmalu smo zapustili široko cesto,
ki povezuje slovensko prestolnico s
Štajersko in zavili na stranske poti, ki
so zanimivejše in zapeljivejše. Še pre-
den nas je pričelo greti sonce, smo se
ustavili v Centru narave v Poljčanah,
kjer nas je sprejel župan, Jože Peter -
nel. Predstavil nam je vizijo podežel-
ske občine z 4.500 prebivalci, ki je
usmerjena v ohranitev naravne kraji-
ne in ostale dediščine v občini. Nji -
hov razvojni program je izredno traj-
nostno naravnan in umerjen na raz-
voj celotne Dravinjske regije, o
čemer smo se preko dneva v celoti
prepričali.
Iz teorije smo prešli na prakso, saj nas
je v nadaljevanju po kozjanskih gričih
vodila profesorica iz Mariborske fa-
kultete, Ana Vovk Korže, ki se je z
Jablaniško dolino spoznala preko
projekta Voda mene briga. Pod nje-
nim vodstvom smo si ogledali ekore-
mediacijski učni poligon v vasi Mon -
darže. Poligon je namenjen izvajanju
strokovnih ekskurzij, naravoslovnih
in terenskih dni, taborov in poletnih
šol za vse stopnje šolanja. Učni poli-
gon ponuja različne možnosti izobra-
ževanja, ki temelji na samostojnem
raziskovalnem delu, zato so na njem
prikazane naravne ekoremediacije in

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA – LAZ

Kozjansko-obsoteljski griči
Člani Društva za razvoj podeželja smo se v soboto, 10. septembra odpravili na
strokovno ekskurzijo med Kozjanske griče. 

nja. Naša moška ekipa je zasedla 3.
mesto, ženske pa so bile druge.
V torek, 20. septembra, je ženska
ekipa sodelovala na državnem tekmo-
vanju v pikadu, ki je bilo v Slovenj
Gradcu, dan pozneje, 21. septembra,
pa smo v društveni pisarni merili
krvni pritisk,  sladkor in holesterol. V
septembru so se začele sestajati štiri-
najstdnevno tudi Šmartinke in vezilje.

Pripravljamo…
V četrtek, 13. oktobra, bo naš zadnji
letošnji celodnevni izlet, tokrat v ne-
znano. V drugi polovici meseca pa
načrtujemo rekreacijski pohod v oko-
lico, planinski izlet v neznano in ko-
stanjev piknik v Štangi. O datumih
vas bomo pravočasno obvestili. Z ju-
bilanti se bomo srečali zadnjo sredo v
oktobru v gostilni Maček.
Prvi ponedeljek v novembru bo spet
rekreacijski pohod, načrtujemo pa
tudi obisk enega od gledališč v Ljub -
ljani. Na Martinovo pa vas vabimo na
tradicionalno razstavo ročnih del
naših vezilj v šmarsko knjižnico.

Bo ris Žužek

nje stanovanj. 
Ob obisku vseh omenjenih točk smo
udeleženci ekskurzije dobili občutek,
da v svojem domačem okolju premalo
poskrbimo za ohranjanje narave in še
vedno mačehovsko pristopamo k lo-
čevanju odpadkov, ki nastajajo v naših
gospodinjstvih. Vsi smo bili mnenja,
da predstavljen center ponovne upo-
rabe potrebujemo tudi v našem oko-
lju. 
Popoldanski del smo namenili kulturi
in druženju. Zato smo se odločili, da
se pobližje spoznamo z evropsko po-
znano orglarsko delavnico Škrabl. V
orglarstvu Škrabl se že dva desetletja
ukvarjajo z izdelavo in restavriranjem
orgel. Njihove orgle pojejo v nasled-
njih državah: Slovenije, Hrvaški,
Avstriji, Nizozemski, Italiji, Belgiji,
Danskem, Nemčiji, ZDA in Rusiji.
Preko razvojne zgodbe omenjenega
podjetja nas je popeljal eden od 50-
tih zaposlenih delavcev. Seveda, pa so
se nadarjeni glasbeniki iz Jablaniške
doline lahko preizkusili v igranju na
mogočen instrument.
Glasbeno poduhovljeni smo se nato
povzpeli na Kalvarijo nad Šmarjami
pri Jelšah. Cerkev in ostali kompleksi
(14 kapel ob božji poti) so uvrščeni
med slovenske vrhunske umetnostne
spomenike. Sprehod mimo lepo ob-
novljenih božjepotnih kapel nam je
dobro del, saj smo se nato prijetno
zadihani odpravili na Sladko goro,
kjer so nas gostoljubni gostitelji že
pričakovali z okusno kozjansko ve-
čerjo. Družabni del je popestril Uroš
Hauptman s svojim igranjem na har-
moniko.
Preživeli smo prijetno, toplo jesensko
soboto v čudoviti družbi. Domov
smo se vrnili bogatejši z novimi po-
gledi ter doživetij. 

Mojca Hauptman

njihove ekosistemske funkcije.
Najbolj nas je k zanimanju pritegnila
rastlinska čistilna naprava za čiščenje
odpadnih vod, ki nastajajo na poligo-
nu samem. Z navdušenjem smo pri-
sluhnili strokovni razlagi. 
Po okusni malici smo nadaljevali s
potjo proti hrvaški meji, kjer smo si
ogledali Center ponovne uporabe, ki
zaposluje težje zaposljive osebe in je
tako primer socialnega podjetništva.
Ukvarja se s prevzemom rabljene
opreme (pohištvom, gospodinjsko
opremo, opremo za šport in prosti
čas), ki je lastniki iz različnih vzrokov
doma ne potrebujejo več. Center nudi
tudi različne storitve, kot so manjša
popravila, prevozi, selitve in praznje-
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Obvestilo
Na osnovi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Šmartno pri Litiji (UPB1, Uradni list RS, 44/2006) se lahko za dobo
enega leta oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z družinskimi člani v
skupnem gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno
izmed naslednjih zahtev:
• eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih iz so-

cialnega varstva,
• eden izmed članov je upravičenec do socialne najemnine,
• eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpi-

sih pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V kolikor je v enostanovanjski hiši več kot eno gospodinjstvo in je en sam za-
vezanec za plačilo NUSZ, morajo biti merila za oprostitev izpolnjena v vseh
gospodinjstvih.
Vlogo za enoletno oprostitev je potrebno vložiti pri občinski upravi  najkas-
neje do 31. 10. 2011 in se nanaša na naslednje obračunsko leto.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Letovanje V Gradcu
Že deseto leto zapored smo v MDI Litija-Šmartno organizirali letovanje. Tokrat se je
letovanja udeležilo 119 članov in njihovih svojcev. Pod budnim očesom vodičke Miše
iz turistične agencije Relax, smo vsako jutro skrbeli za psihofizično kondicijo. Uživali
smo ob dobri hrani in pijači ter se naužili toplega sonca in morja. 

V organizaciji naše vodičke smo odšli
tudi na dva izleta. Najprej smo se od-
pravili v Medžugorje in Mostar. Z lo-
kalno vodičko smo si ogledali glavne
znamenitosti obnovljenega mesta ter
se sprehodili skozi Stari Most, ki je
bil zgrajen v 16. stoletju in povezuje

dva dela mesta. Tam smo poskusili
tudi prave bosanske jedi. Na drugi
izlet pa smo se odpravili na Bačinska
jezera, katera ležijo v delti reke
Neretve, med morjem in gorami v bli-
žini Ploč. Jezera so naravna, voda v
njih pa je rahlo slana. Skupaj z vodi-

Vožnja z ladjico po Bačinskih jezerih.

čem smo se popeljali po vseh sedmih
jezerih in izvedeli marsikaj zanimive-
ga o nastanku jezer. Po končanem
ogledu, so najpogumnejši tudi zapla-
vali v enem izmed jezer.
Ustvarjalne delavnice
Vsi, ki si želite druženja ponovno va-
bimo, da se pridružite ustvarjalnim
delavnicam (slikanje na steklo, plete-
nje, kvačkanje, izdelovanje vizitk, iz-
delki iz das mase, …), ki bodo pote-
kale v društveni pisarni vsak torek ob
16 uri, s pričetkom 4. oktobra. 
Naše  članice bodo prikazale, kaj so se
naučile v delavnicah, ki jih organizira
Zveza delovnih invalidov Slovenije –
ZDIS, v katero smo vključeni. Priča -
kujemo vas z novimi idejami in dobro
voljo.
Aktiv delovnih invalidov            
V mesecu oktobru bomo nadaljevali z
izvajanjem Fiziofit vadbe.  Prostih je še
nekaj mest.  Prijave zbiramo v društvu
ali po telefonu 01 898 12 84 in gsm:
031 676 768  do 20. septembra 2011!                                          

Bajc Mojca in Cirar Tina

V Bistri pri Vrhniki smo si ogledali
muzejske zbirke v Tehničnem muzeju
Slovenije. Sedež muzeja je v kartuzi-
janskem samostanu Bistra. Muzejske
zbirke s področja kmetijstva, prometa,
gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva,
tekstila, tiskarstva in elektrotehnike
pa so zelo lepo urejene na razstavnih
površinah več kot 6.000 m.
Poleg muzeja v Bistri se dislocirane
enote nahajajo še v Polhovem Gradcu,
kjer je urejen muzej pošte in telekomu-
nikacij ter na gradu Bogen šperk, kjer
se nahaja geodetska zbirka in
Valvazorjeva  grafična zbirka ter v
Soteski, kjer se nahaja deponirana
zbirka vozil. Verjetno ni obiskovalca, ki
ga ne bi pritegnila tako bogata kultur-
na in tehnična dediščina. Tudi nas je
navdušila tako pestra in vsebinsko bo-
gata muzejska zbirka na enem mestu.
Svoje raziskovanje pa smo ta dan na-
daljevali z vožnjo z ladjico po reki
Ljubljanici s kapitanom Tomom.
Ljubljanica je slovenska reka, ki teče
po južnem delu ljubljanske kotline.
Izvira v Močilniku pri Vrhniki, preči
ljubljansko barje, teče skozi mesto
Ljubljana in se pri naselju Podgrad
pri Zalogu kot desni  pritok izliva v
reko Savo. Njena dolžina je 41 km.
Mi smo vstopili na ladjico pri prul-
skem mostu,  se popeljali do zaporni-
ce in v povratku izstopili na pristanu
pod mesarskim mostom.
Ob prijetni vožnji nas je kapitan se-

znanil z zgodovino nastanka Ljub -
ljane, pomenom Ljubljanice, s pritoki,
izgradnjo Grubarjevega kanala, vlogo
arhitekta Jožeta Plečnika in po-
membnimi zgradbami ob obrežju.
Tudi ta dan je bil na Ljubljanici živa-
hen rečni promet, sam kapitan je
dejal, da je vse več zanimanja za vož-
nje tudi med tujci. Tokratno druženje
pa smo povezali tudi z ogledom žival-
skega vrta, ki je bil ustanovljen leta
1949. Skoraj  neverjetno se sliši, da so
bile prve kletke nameščene v središču
Ljubljane, blizu današnje RTV
Slovenije. Leta 1951 pa se je preselil
na sedanje območje, v jugozahodni
del Rožnika, kjer zavzema 19,6 ha
površine. Izredno raznolika je vrsta
živali, ki se razvrščajo med nevreten-
čarje, ptiče in sesalce. V ljubljanskem
živalskem vrtu so zbrane živalske
vrste z vseh kontinentov, ponaša pa se
predvsem z vrstami značilnimi za po-
dročje, kjer se stikajo alpski, panonski
in sredozemski svet. Ljubljanski ži-
valski vrt je vključen v Evropsko
združenje živalskim vrtov, živali ne
prodajajo, temveč jih izmenjujejo.
V zadnjem obdobju je vidni napredek
pri urejanju in pestrosti dodatne po-
nudbe (mali živalski vrt za otroke in
drugo).
Druženje smo zaključili ob družabnih
igrah, kjer je bilo obilo smeha in za-
bave.  

Karlo Lemut

Celodnevno druženje veteranov
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno in njihovi
družinski člani (bilo jih je 58), so v soboto, 10. septembra 2011,  preživeli na
prijetnem druženju  z ogledom kulturnih znamenitosti na širšem območju Ljubljane. 

Pionirke:
1. Kostrevnica 1008,84 točke
Pionirji:
1. Kostrevnica 1021,24 točke
2. Jablanica 1016,99 točke
3. Zavrstnik 1016,06 točke
4. Šmartno  1014,54 točke
5. Liberga 1005,29 točke 
6. Štangarske Poljane 955,59 točke
Mladinke:
1. Liberga  978,40 točke
2. Primskovo   977,15 točke
3. Kostrevnica 974,50 točke
Mladinci:
1. Javorje 942,45 točke
2. Kostrevnica 924,69 točke
3. Jablanica 923,98 točke
4. Šmartno 921,84 točke
Članice A:
1. Kostrevnica 310,18 točke
2. Jablanica 292,14 točke
3. Šmartno 265,86 točke
Člani A:
1. Kostrevnica 367,30 točke
2. Šmartno 340,33 točke
3. Jablanica 335,64 točke
4. Javorje 326,60 točke
Članice B:
1. Liberga               305,33 točke
2. Jablanica            291,15 točke
Člani B:
1. Kostrevnica 346,87 točke
2. Šmartno    292,60 točke
3. Javorje 289,76 točke
Starejše gasilke:
1. Šmartno    384,35 točke
Starejši gasilci:
1. Zavrstnik  362,21 točke

(ekipa je bila sestavljena iz članov različnih društev)
2. Šmartno 357,26 točke
3. Kostrevnica 348,90 točke

Občinsko gasilsko tekmovanje
Letošnje je bilo izvedeno v soorganizaciji s PGD Vintarjevec v nedeljo, 11. septembra.

Zgodilo se je:
Tehnična in druga pomoč: 
26. 8. so gasilci PGD Kostrevnica odstranili in uničili večje sršenje gnezdo iz
strehe na stanovanjski hiši na Dvoru. Sodelovalo je pet gasilcev.
27. 8. so gasilci PGD Štangarske Poljane odstranili in uničili sršenje gnezdo
na stanovanjski hiši v naselju Račica. Sodelovala sta dva gasilca.
16. 9. so prav tako gasilci PGD Štangarske Poljane odstranili in uničili srše-
nje gnezdo iz stanovanjske hiše v naselju Gozd Reka. Sodelovala sta dva ga-
silca.
19. 9. ob 8.10 so bili gasilci PGD Kostrevnica obveščeni, da podrto drevo
ovira promet na cesti Lupinica–Razbore v kraju Razbore. Sodelovali so trije
gasilci, ki so drevo odstranili in očistili cestišče.                                                                                      
22. 9. so gasilci PGD Kostrevnica odstranili in uničili sršenje gnezdo iz zida-
nice v Lupinici. Sodelovalo je pet gasilcev. 
Prometne nesreče:
V prejšnji številki smo pomotoma pozabili objaviti podatke o še eni nesreči,
ki se je zgodila v poletnem času.
19. 6. ob 2.48 so bili gasilci PGD Kostrevnica pozvani na pomoč PGD
Litija pri reševanju na prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti
Kostrevnica–Jelša. Razsvetlili so kraj dogodka in iz vozila pomagali rešiti
hudo poškodovanega ponesrečenca, ki ga je oskrbela zdravniška ekipa ZD
Litija in ga odpeljala v UKC Ljubljana. Po končanem reševanju so odstranili
posledice prometne nesreče. Sodelovalo je 10 gasilcev PGD Litija in 8 iz
PGD Kostrevnica.
Požari:
19. 9. ob 5.52 so bili gasilci obveščeni, da v naselju Sevno gori stanovanjska
hiša. Posredovali so gasilci PGD Primskovo, Kostrevnica in Šmartno, ki so
pogasili požar nenaseljene stanovanjske hiše. Zagorelo naj bi zaradi udara
strele. V požaru je bilo uničeno ostrešje in poškodovan zgornji del hiše. Po
ocenah policije znaša materialna škoda okrog 10 000 €. Sodelovalo je po 10
gasilcev iz PGD Primskovo in Šmartno in 12 iz PGD Kostrevnica.
Prav tako 19. 9. ob 7.44 je v naselju Cerovica strela udarila v TV anteno na
bližnji vzpetini. Povzročila je manjši požar na bližnjem objektu ter tlenje izo-
lacije vodnikov in toplotne izolacije v stropu. Gasilci so preiskali vse prehode
vodnikov v stropu, umaknili tlečo izolacijo in jo pogasili. Poškodovana je bila
električna in TV inštalacija ter uničena dva TV aparata. Sodelovalo je 9 ga-
silcev iz PGD Jablanica in 10 iz PGD Šmartno. 
Drugo:
V času od 25. 8. do 25. 9. so gasilci PGD Šmartno opravili 38 prevozov pitne
vode in PGD Kostrevnica 24.

GZ Šmartno

Vajeni smo že, da nas vsako leto
spremljajo vremenski ekstremi in nič
drugače ni bilo letos. Po obilici dežja
ali nizkih temperaturah v prejšnjih
letih nas je tokrat spremljala vročina,
ki je še oteževala delo tekmovalnim
enotam. 
Najmlajši gasilci – pionirji in pionirke
so se tokrat pomerili v vaji z vedrovko,
štafeti in prvič tudi v vaji razvrščanja.
Mladinci in mladinke so imeli nekoli-
ko težje delo, saj so morali poleg štafe-
te in redovnih vaj pokazati veliko zna-
nja tudi v vaji z ovirami, ki je vsem eki-

pam povzročala nemalo težav. Podob -
no nalogo so imeli člani in članice, ki
so imeli poleg štafete in redovnih vaj
preizkus tudi v vaji z motorno brizgal-
no. Ob koncu tekmovalnega dne so se
pomerili še starejši gasilci in gasilke, in
sicer v vaji s hidrantom in vaji raznote-

rosti. Da je tekmovanje uspelo brez
večjih zapletov, se velja zahvaliti PGD
Vintarjevec za izvedbo tekmovanja,
mentorjem in ekipam za vložen čas in
trud pri pripravi ekip in sodnikom za
pravično sojenje. V bodoče si želimo le
večje število ekip, saj eno društvo sploh
ni tekmovalo v nobeni kategoriji, tri pa
so imela predstavnike v zgolj eni. 
Prve tri uvrščene ekipe iz posamezne
kategorije so si priborile pravico sode-
lovanja na regijskem tekmovanju. 

GZ Šmartno

V soboto, 27. avgusta, sta Cilka in Lojze Kralj iz Kanade praznovala 50 let poro-
ke. Bila je prava Slovenska poroka s postavljanjem mlaja, praznovanje fantovščine
in dekliščine ter ločenim spanjem. Cerkvena poroka pa je bila v litijski cerkvi kot
pred 50 leti. Obred je opravil župnik g. Okoliš, ob prisotnosti družin obeh “mla-
doporočencev” ter približno 130 svatov med katerimi jih je bilo tudi 20 iz
Kanade. Dogodek je popestrila Litijska godba in nastop malčkov iz Svibna.
Praznovanje se je nadeljevalo v gostilni Kimovec, kjer je gostinec g. Zdenko po-
stregel v pravem času svežo in obilno hrano.  Zabaval je Ansambel Orion kateri
je igral različno zvrst glasbe za mlado in staro ter vodil razne igre. Zabava je traja-
la dolgo v noč in zlata poročenca ne bosta nikoli pozabila tega slavja.

50. let medsebojne zvestobe
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Po lepih in vročih avgustovskih dneh
je malce bolj sveže nedeljsko jutro
prijazno vabilo romarje in domače ja-
vorske in šmarske farane na Felič Vrh
k velikemu slavju. Osrednji romar da-
našnjega dne je bil upokojeni lju-
bljanski nadškof g. Alojz Uran, ki je
ob somaševanju šmarskega župnika in
upravitelja župnije Javorje g. Janeza
Kvaternika vodil osrednjo slovesnost

blagoslovitve nove cerkve. V mašnem
nagovoru je nadškof Uran izpostavil
trud tu živečega človeka in ljubezen
do dediščine njegovih prednikov.
Zagotovo je, da ima vsako znamenje
in vsaka cerkev na Slovenskem svojo
zgodbo, saj so iz njih ljudje dobivali
pomoč za življenje. »…Ko so prišli
težki časi so ljudje znali sklepati roke,
moliti in prositi ter zapeti v žalosti in

Nova cerkev sv. Roka na Felič Vrhu
» …Tu še živimo verni ljudje, katerim ni vseeno za vero in za podedovano izročilo
naših prednikov…«, je bilo slišati od ljudi v nedeljo, 28. avgusta 2011, na Felič Vrhu
pri Javorju. Kako bi lahko bile besede neresnične, ko pa so sami Javorski farani in
prebivalci Felič Vrha ponovno zgradili novo svetišče?! Nova cerkvica stoji na istem
mestu kot prejšnja, ki so jo med 2. svetovno vojno morali domačini porušiti na ukaz
nemškega okupatorja.

veselju. Prav cerkve na gričih so bile v
časih njihovo zadnje upanje, saj je
ljudstvo doživljalo vojne in turške
vpade, neurja, bolezni kuge,…« je
med drugim poudaril nadškof Uran
in nadaljeval, da se moramo tudi
danes zavedati našega križa in živeti v
moči Božjega usmiljenja. Prav takšne,
kakršni smo, nas Bog želi v tem po-
darjenem življenju, zato prinašajmo
pravo luč vsem.
Novozgrajena cerkvica je bila pre-
majhna za več kot 300 vernikov, ki so
se udeležili te slovesnosti. Bogoslužje
so polepšale narodne noše, pobožnost
trenutkom pa je dajala molitev in
ubrano petje celotnega občestva pod
vodstvom članov družinskega zbora
Knapovih iz Rakitne.
Za opravljeno delo pri izgradnji sve-
tišča gre zahvala vsem sodelujočim
obrtnikom, posebej pa vaščanom in
faranom javorske župnije, saj so veli-
ko dela opravili kar sami, pa tudi sami
krili ogromno finančnih stroškov. Še
posebej so se farani zahvalili za večje
finančne donacije nadškofiji Ljublja -
na in občini Šmarno, nekaterim posa-
meznikom, ter g. Štefanu Mandlju, ki
je bil gonilna sila tega projekta. Zelo
so veseli tudi kipa Žalostne Matere
Božje, katerega so dali restavrirati,
stroške pa je kril prelat g. Vinko Šega.
Ob koncu smo se še z Zahvalno pe-
smijo zahvalili Bogu za prejete milo-
sti, saj po nadškofovih besedah
»…prihaja od zgoraj vse dobro…«! 
Slovesnost smo zaključili še v prijet-
nem druženju po sv. maši, kjer so nam
domačini pripravili ogromno dobrot. 

Uroš Pušnik

Jaz sem umrl,
toda moja ljubezen do vas ne umre.

Iz nebes vas bom gledal
in nikoli prenehal ljubiti.

( Johannes Berchmans)

ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, očija in sina

MATIJE KEPA
(5.3.1981 - 11.8.2011)

iz Ježc   2, Šmartno pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste bili v težkih
in bolečih trenutkih z nami, nam pomagali, nas tolažili, prinašali cvetje in sveče

ter pospremili našega Matica v mnogo prerani grob na Primskovo.
Posebno lepo se zahvaljujemo babi Slavki in dediju Štefanu, Poloni, Štefanu in Maji,

ki so nam ob njegovi težki bolezni vseskozi stali ob strani, dr. Milojki Jutršek,
osebju Onkološkega inštituta, g. Miru Šlibarju - bolniškemu župniku,

župnikoma prof. Pavlu Špornu s Primskovega in g. Francu Vidmarju iz Žužemberka
za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem Prijatelji,

trobentaču, gasilcem, poslovnim partnerjem, Obrtni zbornici Litija,
kolektivu Peskokop Kepa, cvetličarni Andreja ter ge. Marinki Vidgaj

in ge. Tatjani Selan za ganljive besede slovesa.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Matic - hvala ti za vse najine lepe in nepozabne trenutke - tvoja Suzana.

Neutolažljivi: žena Suzana s hčerkama Uršo in Leo ter sinom Maxom, mama Marija

ZAHVALA

0272011

Niti zbogom nisi rekel,

niti roke nam podal,

vendar slišiš le šepet,

da v naših srcih boš ostal.

Nenadoma nas je zapustil
naš dragi oči, brat, svak in stric

MARJAN POTISEK
(1966 - 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje,
sveče in svete maše. Zahvala tudi župniku g. Marjanu Lampretu za lepo opravljen pogrebni obred,

govorniku g. Petru Avblju za izrečene besede slovesa, pogrebcem, pevcem in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0372011

Po hudi bolezni nas je nepričakovano
in mnogo prezgodaj zapusti ljubljeni mož, oči in dedi

TOMAŽ ZAMAN st.
(13.12.1959 - 1.9.2011)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom, prijateljem, poslovnim par-
tnerjem in delavcem za izrečena sožalja ter prinešene sveče in cvetje. Hvala njegovemu bratu Ludviku z ženo

Nado in otroci, bratu Miru z družino in sestri Meti, za pomoč in podporo. posebna zahvala pilotom letalskega
kluba Šentvid za organizacijo pogreba, posebej g. Alešu Tomažiču. Hvala g. Petru Avblju za ganljiv poslovilni

govor. Zahvala tudi g. župniku za lepo opravljeno pogrebno mašo, trobentaču in pevcem Zvona za zapete
pesmi, katere je sam rad prepeval. Hvala radiu Zeleni Val, podjetjema KGL in Alkop, kulturnemu društvu

Vajkard, družinam Hostnik, Vidic in Možina ter Obrtni zbornici za podarjeno cvetje.

Žalujoči: žena Andreja, sin Tomaž z družino, hči Katarina z možem Vidom in hči Martina

ZAHVALA

0382011

Prazen dom je in dvorišče,

naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja,

utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja,

kjer sredi tišine spiš,

a v srcih naših ti živiš.

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapusti
naš dragi mož, ati in ata

FRANC POGLAJEN
(21.4.1940 - 2.9.2011) iz Preske nad Kostrevnico

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, upokojenski sekciji

PD Litija in DU Litija, ge. Dani Sveršina in OZRK Litija, članom KORK Kostrevnica, društvu ŠTUC
Šmartno, g. Toniju Dragarju za poslovilni govor, pevcem in pogrebni službi KSP Litija.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Marija, hči Marjeta z družino in vsi njegovi

ZAHVALA

0282011

Sedaj nas čaka na drugi strani mavrice.

Ko ga pogrešamo, prisluhnimo šepetu vetra,

prisluhnimo kako trava raste,

prisluhnimo igrivosti ptic.

On je sedaj tam.

On je del večnosti.

(Kaja H.)

V 82. letu življenja nas je po težki bolezni zapustil
naš dragi mož, oče, ded in praded

JANEZ SOKLIČ st.
(24.7.1930 - 5.9.2011) iz Vintarjevca

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom, znancem in vsem, za izrečena sožalja,
pomoč, darovano cvetje in sveče ter darove za sv. maše. Še posebna zahvala zdravnikom in med. sestram UKC

Ljubljana, kliničnemu oddelku za kirurške okužbe oddelka Cit in oddelka za travmatologijo, za nesebično
pomoč, prijaznost in skrb v njegovih zadnjih dneh življenja. Hvala tudi pogrebcem, pevcem, govornici ga.

Lauri Horvat, trobentaču, PGD Vinterjevec, pogrebni službi KSP Litija, DU Šmartno ter g. župniku za lepo
opravljeno sv. mašo in pogrebno svečanost. Iskrena hvala tudi g. Cirilu Oražmu za obiske na domu. Še enkrat

iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0482011

Prazen dom je in dvorišče,

naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,

utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja,

kjer sredi tišine spiš,

a v vaših srcih ti živiš.

Možu

TOMAŽU
V SLOVO

Hvala ti za 31 let sreče.
Hvala ti za tvojo ljubezen.

Hvala ti za tvoje zapete pesmi.
Hvala ti za tvoj optimizem.

Pogrešam te.
Pogrešamo te vsi.

Tvoja Andreja

Oglarska dežela 2011
Obiskovalci tradicionalne etnološke prireditve Oglarska dežela 2011 so 10.
septembra na Dolah pri Litiji uživali v spoznavanju tradicije oglarjenja in prijetnem
druženju z domačini. Kolesarskega vzpona na Dole se je udeležilo skoraj 100
rekreativcev iz različnih koncev Slovenije. 

Na Dolah so preko celega dne potekale zabavne igre med društvi, na stojnicah
so obiskovalci lahko okusili domače dobrote in kupili domače oglje ter opazo-
vali prižig prave oglarske kope. Za prijetno razpoloženje je v večernih urah po-
skrbel ansambel Veseli Dolenjci.
Prireditev Oglarska dežela 2011 je organizirala Krajevna skupnost Dole pri
Litiji v sodelovanju z lokalnimi društvi, Občino Litija, Zavodom za gozdove
RS, zadrugo Jarina in Centrom za razvoj Litija. Dogodek je Center za razvoj
Litija podprl v okviru evropskega projekta Listen to the voice of villages, ki se
ukvarja z razvojem turizma v odročnejših krajih. Projekt se je izkazal kot dobra
priložnost za nadgradnjo obstoječe ponudbe, ki v lokalnem okolju že obstaja,

vendar ni dovolj prepoznavna.
Oglarsko deželo smo prepoznali kot
območje, ki ima potenciale za razvoj
turizma zaradi močne tradicije oglar-
jenja in naravnih lepot. Razvojne
aktivnosti v okviru omenjenega pro-
jekta se izvajajo še na dveh pilotnih
območjih v Srcu Slovenije, in sicer v
Jablaniški dolini in na Veliki Planini.
V okviru prireditve Oglarska dežela
2011 je bila na Dolah v soboto odprta
nova turistično-informativna tabla.
Poleg informativnih tabel smo v
okviru projekta Listen to the voice of
villages območje opremili tudi z
označevalnimi tablami, ki so posta-
vljene na vseh dostopnih cestah.
Označene so bile tudi oglarske do-
mačije in oglarske poti. Vzpostavljena
je bila spletna stran www.dole.si kot
osrednje spletno mesto za pretok in-
formacij v zvezi z dogajanjem v
Oglarski deželi. Narejena je bila celo-
stna grafična podoba, zgibanka s po-
nudniki z območja, informator
Oglarček, za ponudnike pa so bila or-
ganizirana izobraževanja, svetovanja
ter ogledi dobrih praks.
Projekt Listen to the voice of villages,
ki se bo zaključil konec letošnjega
leta, je s svojimi aktivnostmi prinesel
dobro osnovo za nadaljnji razvoj
Oglarske dežele kot prepoznavnega
turističnega območja. 

Ana Savšek, Center za razvoj Litija
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Projekt Odraščanje s knjigo
Začelo se je novo šolsko leto za vse
šolarje, v litijski knjižnici pa nadaljuje-
mo s projektom »Odraščanje s knji-
go«. Na OŠ Gradec smo izvedli tretjo
bralno delavnico o drugačnosti. Mla -
dim smo približali literaturo (leposlo-
vno in poučno) na to temo, kot so to
storili že znani pisatelji v svojih delih:
Oscar Wilde, Cervantes, Ri chard
Bach, Lucien-Aimé Duval, Anto ine
de Saint-Exupery, Karel De stovnik
Kajuh, Prežihov Voranc, Fran Mil -
činski-Ježek, A. A. Milne, Ivan Can -
kar, Ciril Kosmač ter mnogi drugi. 
Tema drugačnost se pojavlja že v pra-
vljicah za najmlajše sodobnih sloven-
skih pisateljev, kot so: Svetlana Maka -
rovič, Desa Muck, Mojiceja Pod -

8. september 
– mednarodni 
dan pismenosti
Organizacija ZN za izobraževanje,
znanost in kulturo je določila 8. sep-
tember za mednarodni dan pismeno-
sti. Ob letošnjem mednarodnem
dnevu pismenosti je Unesco opozoril
na stanje pismenosti in učenja odra-
slih po vsem svetu. Danes je na svetu
še vedno eden od šestih odraslih ne-
pismen (dve tretjini od teh je žensk),
67.400.000 otrok pa ni vključenih v
šole, obiskujejo jo neredno ali so s šo-
lanjem prekinili.  V Evropi, svetu in
Sloveniji  trend bralne pismenosti
strmo pada.
Bralno društvo Slovenije je ta dan
obeležilo s strokovnim posvetova-

njem v Cankarjevem domu, ki je bilo
že 9. po vrsti in smo se ga udeležili
tudi iz Knjižnice Litija. Naslovili so
ga »Vloga slikovnih sestavin pri spo-
razumevanju«. Dr. Sonja Pečjak je
predstavila rezultate mednarodne ra-
ziskave PISA 2009, ki so pokazali
slabšo bralno zmožnost slovenskih
petnajstletnikov.  Dr. Meta Grosman,
predsednica Bralnega društva Slove -
nije je opozorila na to stanje v Slove -
ni ji. Zanimivo je bilo predavanje o po-
menu ilustracij v knjigah za razumeva-
nje njihovih besedil.  Tudi Knjiž  nica
Litija z različnimi projekti spodbuja
bralno kulturo in s tem pismenost:
domači projekt »Odraščanje s knji-
go«, vseslovenski projekt za OŠ in SŠ
Rastem s knjigo, bralna značka, biblio
pedagoške ure, literarni večeri,… S
skupnimi močmi se borimo, da knjigi
ostane mesto, ki ji pripada, kljub veli-
kemu vplivu sodobnih tehnologij, ki
jo potiskajo na stranski tir. 

Majda Jurič Sirk

Simbioz@
Simbioz@, e-pismena Slovenija je
prvi vseslovenski prostovoljski pro-
jekt, ki bo povezal dve generaciji.
Namen projekta je preko medgenera-
cijskega sodelovanja dvigniti računal-
niško pismenost starejših. V tednu od
17. do 21. oktobra 2011 bodo mladi
prostovoljci predstavnike generacije
svojih dedkov in babic navdušili za
rabo računalnika. Izobraževanja bodo
potekala po knjižnicah, šolah in do-
movih za starejše po vsej Sloveniji.
Takšno medgeneracijsko sodelovanje
bo priložnost, vredna doživetja, izku-
šnja, vredna spomina.
Dejstvo je, da so starostniki vedno
pogosteje odrinjeni na rob družbene-
ga dogajanja, ker za razliko od mladih
ne morejo oziroma ne znajo slediti
vsem spremembam okoli sebe.
Evropska komisija je leto 2011 raz-
glasila za evropsko leto prostovolj-
stva, leto 2012 pa za leto aktivnega
staranja in medgeneracijske solidar-
nosti. V tem duhu smo se odločili, da
prepletemo dve evropski leti in s tem
naslovimo dve družbeno pomembni
tematiki, kamor smo vključili tudi
problematiko računalniške nepisme-
nosti starejše populacije.
S projektom želimo nagovoriti več
kot 200.000 mladih in več kot
300.000 starejših ter s tem mlade po -
zva ti k prostovoljstvu, starejše pa
spodbuditi, da se vključijo v vseži-
vljenjsko učenje in s tem dvignejo
raven kakovosti svojega življenja.
Brezplačne delavnice bodo v tednu
akcije potekale po knjižnicah, šolah in
drugih lokacijah po Sloveniji. Starejši
bodo v okviru modulov spoznali os-
novne funkcije računalnika, naučili se
bodo iskanja informacij na internetu
in uporabe drugih brezplačnih komu-
nikacijskih orodij, predvsem elektron-
ske pošte. Prijave tako prostovoljcev
kot starostnikov bodo potekale preko
spletne strani www.simbioza.eu, za
več informacij in pomoč pri prijavah
pa bodo na voljo tudi info točke in
vpisna mesta po vsej Sloveniji. K pro-
jektu je pristopila tudi Knjižnica
Litija.
Več informacij pa na telefonski števil-
ki 080 47 47 in 01 898 05 80. 

Mateja Premk

Likovno literarni
večer v oktobru

Ko se jesensko listje igra z vetrom, se
večeri umirijo, več je priložnosti za
druženje in obiskovanje prireditev. V
oktobru vas vabimo na likovno lite-
rarni večer, kjer bomo predstavili li-
kovna dela Darje Bernik in pesniško
zbirko Ptica v kletki, Laure Horvat.
Dve različni umetnosti bomo pred-
stavili  v torek, 11. oktobra 2011, ob
19. uri, v Knjižnici Litija. 

110-letnica smrti T.-Lautreca,
razstava v knjižnici Šmartno

V letošnjem jubilejnem letu so si lju-
bitelji umetnosti, predvsem plakata
lahko ogledali razstavo izvirnih pla-
katov Toulousa – Lautreca v Cankar -
je vem domu.   Mnogi smo razstavo
za mudili, ob obilici opravkov je šla
mimo nas. Vendar ste ob ogledu re-
produkcij Francija Savška lahko dele-
žni utripa radoživega nočnega življe-
nja Pariza. Veliko truda in časa je vlo-
žil v to razstavo, ob reprodukcijah so
tudi opisi del. Razstava je lepo pripra-
vljena in ker je zelo poučna jo pripo-
ročamo tudi šolam in vsem, ki obču-
dujete T.- Lautrecova dela. Na ogled
bo do 25. 10. 2011. 

V Knjižnici Litija vas v novi sezoni potopisnih predavanj vabijo na prvo sre-
čanje: V Knjižnici Litija bo 18. 10. ob 19. uri Nuša Poglajen predstavila svoje
vtise iz potepanja po Izraelu. Vabljeni vsi ljubitelji potovanj in lepih krajev!

Aleksandra Mavretič

Med študijskimi počitnicami so akti-
visti Kliše-ja izkoristili čas za različne
športne aktivnosti, med drugim je 22
pohodnikov (5 vodnikov in 17 udele-
žencev) 3. septembra 2011 osvojilo
vrh Triglava. Na vrh so se povzpeli po
Tomniškovi poti, nazaj pa so se vsi
srečno in varno vrnili v dolino Krme.
Sedaj pa je nastopil čas za nove pod-
vige v novem šolskem letu. Kliše-jevi
aktivisti so uvod v novo šolsko leto
kronali s sestankom vseh aktivistov –
starih in novih – ki je potekal v četr-
tek, 8. 9. v klubskih prostorih. Polni
svežih idej in novega zagona za na-
daljne delo so razpravljali o vseh no-
vostih, ki jih njihovi člani lahko pri-
čakujejo v šolskem letu 2011/2012.
Največja novost v letošnjem letu je
kategorizacija aktivistov v posebne
skupine, ki bodo skrbele za posame-
zna področja delovanja kluba. Akti -
visti so se tako razvrstili v skupine za
organizacijo športnih, kulturnih, so-
cialno zdravstvenih in izobraževalnih
dogodkov, skupino za organizacijo
za bav, skupino za promocijske aktiv-
nosti ter dijaško skupino. Ti t.i. teami
bodo zadolženi za tekoči potek in iz-
peljavo tako stalnih projektov, kot
tudi novih dejavnosti. Članom Kliše-
ja bodo tudi v novem letu omogočene
vse dosedanje ugodnosti (brezplačne
inštrukcije, ugodno fotokopiranje, ti-
skanje, vezava,..), prav tako pa bodo
lahko koristili nekaj novih storitev in

Kliše v oktobru sicer plastificiranje dokumentov ter
nakup ugodnih študentskih bonov v
pekarni Ilirija v Litiji. Napovedi za
mesec oktober: 22. oktobra bo v Lju -
bljani organiziran Paintball, cena za
člane je 15 €, za nečlane pa 25 € -
odhod je ob 9. uri izpred športne dvo-
rane v Litiji. V prostorih kluba bo
28. 10. potekal Tarok turnir, igralo se
bo v trojicah oz. po sistemu 3+1.
Prostora je za 16 udeležencev, za
člane prijavnine ni. Prva tri mesta ča-
kajo nagrade. Vrača se tudi tradicio-
nalni Halloween party, ki je prejšnja
leta potekal na gradu Bogenšperk,
letos pa bo zabava za noč čarovnic iz-
peljana pod vodstvom nove Kliše-
jeve podskupine PartyPeople, za
dobro glasbo pa bo poskrbel DJ
Sylvain. Klub v duhu ustvarjanja in
sodelovanja vabi vse mlade, da posta-
nejo aktivni člani Kliše-ja in se pri-
družijo aktivistom pri soustvarjanju
lokalnega mladinskega dogajanja. Vsi
zainteresirani naj pošljejo e-mail s
svojimi podatki  (ime in priimek, tel.
št.) in krajšo obrazložitvijo, zakaj želi-
te postati aktiven član Kliše-ja na
klub.klise@gmail.com in najbolj zagna-
ne bodo povabljeni na motivacijski
vikend v Ajdovščino od 4. do 6. no-
vembra 2011. Če v mesecu oktobru
član pripelje dodatne tri nove člane,
dobi pri izbranem projektu 20 € po-
pusta in darilo. Klub vabi vse dijake in
študente, da se z originalnim potrdi-
lom o vpisu za tekoče šolsko leto vpi-
šejo v Kliše, vsak delovni dan od 17.
do 20. ure v prostorih kluba. 

Tjaša Cvetkovič

goršek, Bina Štampe Žmavc, …in še
bi lahko naštevali. Na srečanju smo
predstavili literarna dela naših avtor-
jev ( Janja Vidmar, Aksinija Kermau -
ner, Neli Kodrič, Mojca Rudolf, Nej -
ka Omahen, Marinka Fritz-Kunc,..),
ter dela tujih mladinski pisateljev, ki se
dotaknejo te teme.
V prihodnjem mesecu nameravamo
izpeljati še srečanje z učenci, kjer bo
gostja psihologinja, ki se bo z mladimi
pogovorila o temah, kot so ljubezen,
droge,nasilje in drugačnost. V novem-
bru pa bo ob zaključku projekta
»Odraščanje s knjigo« še srečanje na
OŠ Gradec, gost bo Slavko Pregl,
mladinski pisatelj.

Tatjana Renčelj

Nevladne oraganizacije, s krativo
NVO, so neprofitne, večinoma prosto-
voljne in prav vse morajo imeti neko
obliko pravne osebe. V Sloveniji so to
društva, ustanove in zasebni zavodi.
V okviru projekta Srce me povezuje
smo v letih 2009 in 2010 društvom
pomagali do brezplačne spletne strani.
Zaradi dodatnega zanimanja še naprej
omogočamo, da z manjšo lastno ude-
ležbo društva pridobijo svojo spletno
stran na enostaven in hiter način. 

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE

Servis za društva
Brez večjih stroškov društvom omo-
gočamo, da se umestijo na svetovni
splet s svojo spletno stranjo in so tako
na voljo številnim uporabnikom sple-
ta. S spletno predstavitvijo 24 ur na
dan, vse dni v letu, velikemu številu
uporabnikov spleta tako nudite pred-
stavitev vaše organizacije ter lažjo, hi-
trejšo in cenejšo komunikacijo s člani.
S pomočjo spletne strani tako obi-
skovalci enostavno pridobijo infor-
macije o vaši organizaciji, vi pa jo
lahko enostavno posodobite in ureja-
te brez dodatnih stroškov. 
V okviru projekta vam pomagamo, da
pripravite vsebino in slike za objavo
na spletu, nudimo podporo pri poso-
dabljanju, organiziramo izobraževa-
nje za administratorje spletne strani
in v času trajanja projekta omogoča-
mo brezplačno gostovanje ter poddo-
meno. Za vsa zainteresirana društva
smo dosegljivi na klara@srce-me-
povezuje.si ali 040 365 850. Spletne
strani društev, ki so bile že izdelane si
lahko ogledate na www.srce-me-po-
vezuje.si.

Klara Kržišnik, 
Stičišče NVO osrednje Slovenije

Kaj NVO umestitev na seznam prinaša?
V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do
0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu, ki se vštevajo v letno davčno osno-
vo, nameni tudi za financiranje NVO, ki imajo status v javnem interesu. Davčni
zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadarkoli prek sistema eDavki, pisno
ali ustno na zapisnik pri davčnem organu do 31. decembra leta, za katero se do-
hodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo
zahtevo ali preklic zahteve.
Kako se NVO lahko uvrsti na seznam upravičencev?
NVO mora pridobiti status v javnem interesu. Društvo vloži vlogo za pridobi-
tev statusa v javnem interesu pri ministrstvu, ki je pristojno za področje na kate-
rem društvo deluje. Za več informacij in pomoč kako lahko tudi vaše društvo
pridobi status v javnem interesu in je s tem upravičeno do donacije dela dohod-
nine lahko najdete na naši spletni strani www.srce-me-povezuje.si nam pišite na
klara@srce-me-povezuje.si ali pokličete na 040 365 850.

Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Upravičenci do donacij so znani
Vlada vsako leto na predlog Ministrstva za finance objavi seznam upravičencev
katerim je mogoče nameniti del dohodnine. Na seznamu je več kot 4.000 nevladnih
organizacij (NVO), kjer boste poleg gasilskih društev našli tudi NVO s področja
kulture, turizma, sociale, športa, izobraževanja ipd. Celoten seznam je objavljen v
Uradnem listu RS št. 57/2011.
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Slovenski pokal za moške – ženske 2011
Kegljači Litije so dosegli velik uspeh
na tekmovanju za Slovenski pokal, ki
je bil v juniju 2011, saj so prišli vse do
polfinala, kjer so priznali premoč le
kasnejšim prvakom Proteusom iz
Postojne.
Za uvrstitev med 16 najboljših ekip v
Sloveniji, so v kvalifikacijah v gosteh
premagali Novo mesto (6:2), Belo
krajino (8:0) in doma Rudnik Hrast -
nik (8:0). Naj dodamo, da so naši ke-
gljači, tako v Novem mestu kakor tudi
v Kanižarici postavili nova rekorda
kegljišč.
V finalnem tekmovanju so najprej pre-
magali ekipo Konjic (7:1) in nato še
ekipo Hidro (8:0). Obe tekmi sta bili v
Kamniku. V polfinalu, ki je bilo v Ru -
šah pa so izgubili z ekipo Proteus (3:5).
Ekipa Litije in seveda tudi Proteusa
sta izboljšale rekord kegljišča.
Ženska ekipa Litije je v osmini finala
pokala izgubila z ekipo Miklavža z re-
zultatom 1:7.
Državno prvenstvo za kadete in
kadetinje – kombinacija 2011
Anja Dobravec je postala državna
prvakinja. Maruša Kokalj in Veronika
Ivančič pa sta zasedli zelo dobro 10.
oz. 11. mesto med 30. tekmovalkami.
Med kadeti pa sta se dobro uvrstila
brata Klemen in Tomaž Ivančič in
sicer na 13. in 17. mesto. Žiga Pikl je
osvojil 49. mesto. 

Državno prvenstvo mladinke –
kombinacija 2011
Valerija Kokalj je osvojila zelo dobo 8.
mesto, kadetinje, ki so nastopale tudi
v mladinski konkurenci, pa so osvojile
naslednja mesta: Anja Dobravec 17.,
Veronika Ivančič 23. in Maruša Ko -
kalj 25. med 28. tekmovalkami.
Anja Dobravec prestopila v KK Celje
Na prošnjo za izpisnico iz članstva
KK Litija 2001, so v sredo, 22. 6. 2011
predstavnik KK Celja (g. Ladislav
Godec), predstavnik KK Litija 2001
(g. Milan Planinšek) in tekmovalka
Anja Dobravec, podpisali Pogodbo o
prestopu iz matičnega kluba KK
Litija v KK Celje. Za prestop KK
Litija ne zahteva nobene odškodnine,
ampak se KK Celje obvezuje, da na
željo tekmovalke v naslednjih pre-
stopnih rokih izda izpisnico le za KK
Litija 2001.
Anji želimo, da bo v novi sredini do-
segala še boljše rezultate, tako doma
kot tudi v tujini. 
Srebro in bron s svetovnega prvenstva 
V Sarajevu (BIH) sta bila v maju IX.
Svetovno prvenstvo U18 in IV.
Ekipno svetovno prvenstvo za člane /
čla nice v kegljanju, na katerem sta
odlično zastopala barve Slovenije
naša kegljača Anja Dobravec in Kle -
men Mahkovic.
Ekipa Slovenije U18, v kateri je na-
stopila Anja Dobravec je osvojila sre-

Aktivnosti kegljaškega kluba brno medaljo, Klemen Mahkovic pa
je s člansko ekipo Slovenije osvojil
bronasto medaljo.
Anja je bila zelo uspešna tudi med
posameznicami (8. mesto) in v kom-
binaciji (9. mesto).
Državno prvenstvo dečki – dvojice
2011 
Na prvenstvu, ki je bilo v Litiji, sta
brata Klemen in Tomaž Ivančič v 4.
kategoriji (1997-1996) postala drža-
vna prvaka. Skupaj sta podrla 1110
kegljev (551 in 559). Zelo dobra (8.
mesto) pa sta bila tudi Kristjan
Ponebšek in Maruša Kokalj, ki sta
podrla 980 kegljev (465 in 515).
Državno prvenstvo posamezno dečki –
deklice 2011
Po štirih, od skupno sedmih tekmah
so naši tekmovalci ostali na istih me-
stih. Tekmovanje se bo nadaljevalo v
jeseni!
Ženska ekipa KK Litija 2001 bo v nas -
led nji sezoni tekmovala v 2. slovenski
ligi - zahod
Na predlog Kegljaške zveze Slovenije
(g. Gornik), sta upravni odbor kluba
in ženska ekipa soglasno potrdila pre-
hod iz Vzhodne v Zahodno ligo tek-
movanja zaradi številčne nesorazmer-
nosti (11:7). Tako bo v prihajajoči se-
zoni ženska ekipa KK Litija 2001
tekmovala v II. ligi - zahod, kjer bo
tekmovalo 8 ekip (vzhod 10 ekip).
Tekmovanja v sezoni 2011/12 se
pričnejo za moške 17. 9. in za žen-
ske 1. 10. 2011.

KK Litija 2001

Vabilo osnovnošolcem na šahovske vadbene ure!
Vabimo vse ambiciozne deklice in dečke stare od 7-14 let, ki so že osvojili os-
nove kraljevske igre in imajo željo vaditi pod strokovnim vodstvom, da se
skupaj s starši oglasijo v prostorih za treninge Knjižnice Šmartno pri Litiji,
Staretov trg 12 – pritličje, ob petkih 17.30 – 20.00 ure. Začeli bomo
14.10.2011. Šolo bo vodil Kolar Srečko, fide mojster in inštruktor pri med-
narodni zvezi Fide. 
Za dodatne informacije lahko pokličete na gsm: 040 303 981.
Vabljeni!

Prvi šolski mesec, september, je za
nami.
Drugošolci so v okviru naravoslovnih
dni obiskali kmetijo Škrat v Zavrst -
niku. Ogledali so si živali na pašniku
in ličkali koruzo.
Šestošolci so se na Dolah seznanili s
postopkom pridobivanja oglja in iz-
delali majhno kopo.
Sončni septembrski dnevi so kot na-
lašč za pohode v naravo in učenci viš-
jih razredov so imeli športni dan.
Lahko so se povzpeli na Snežnik, Za -
savsko goro, Čemšeniško planino ali
prehodili panoramsko pot na Javorju. 

Novice iz šole Tudi učenci podružnične šole Velika
Kostrevnica so imeli športni dan. Šli
so na Libergo.
Devetošolci so na ekskurziji spozna-
vali Posočje.
Tri učenke naše šole so se udeležile li-
kovne kolonije v Šmartnem pri
Slovenj Gradcu.
Petošolci so pet sončnih dni preživeli
v šoli v naravi v hotelu Žusterna v
Kopru, sedmošolci pa v Centru šol-
skih in obšolskih dejavnosti Gorenje,
majhni vasici na Zreškem Pohorju.
Začela so se že tudi šolska tekmova-
nja. Ob koncu meseca so se učenci
lahko pomerili v reševanju nalog iz
logike.

zbrala V. A.

Jazz delavnica
Glasbena šola Litija-Šmartno bo v soboto, 12. novembra 2011, v svojih pro-
storih v mansardi poslovne stavbe Predilnice Litija, Kidričeva c. 1, organizi-
rala prvo jazz delavnico. 

Na delavnici bodo sodelovali naslednji mentorji:
Ana Šimenc, solistični instrumenti
Drago Ivanuša, harmonski instrumenti
Enos Kugler, ritem
Lea Bartha, vokal

Urnik delavnice:
10.00 do 13.00, uvod, delo v skupinah
13.00 do 14.00, odmor za kosilo (v lastni režiji)
14.00 do 18.00, skupno delo
19.00 do zaključni nastop udeležencev delavnice
Prijavijo se lahko učenci glasbenih šol od 3. razreda dalje, učitelji in drugi, 
ki jih ta zvrst glasbe zanima. 
Kotizacija znaša 20,00 € na udeleženca, znesek nakažite na podračun
Glasbene šole Litija-Šmartno št.: SI56 0126  0600  0000  622, 
sklic na št.: 00  76014-121111, 
s pripisom: kotizacija za jazz delavnico, najkasneje do vključno petka, 4. no-
vembra 2011. Plačana kotizacija je obenem tudi prijava na jazz delavnico.

V grajski galeriji si do 13. oktobra
lahko ogledate razstavo fotografij
Cirila Velkovrha, avtorja dveh mono-
grafij in preko 400 razstav v Sloveniji
in tujini. Iz obširnega opusa fotografij
naravne in kulturne dediščine Slove -
nije je avtor za Bogenšperk izbral fo-
tografije cvetja in razstavo poimeno-
val po znameniti pesmi Karla De stov -
nika Kajuha, Samo en cvet. Ob odpr-
tju razstave so obiskovalci prisluhnili
kratkemu predavanju o botanični pe-
strosti naše dežele, ki ga je pripravila
dr. biologije Nada Praprot nik, muzej-
ska svetnica v Prirodoslov nem muzeju

RAZSTAVA V GALERIJI GRADU BOGENŠPERK

Samo en cvet
Ob odprtju fotografske razstave z naslovom Samo en cvet, ki jo je pripravil gospod
Ciril Velkovrh, tudi predstavitev 18. zvezka Valvasorjeve grafične zbirke, v katerem je
Valvasor zbral barvne akvarele rastlin in živali iz osrednje Slovenije. 

Slovenije, s skladbami o rožah pa sta
večer dopolnila operni solist Matej
Vovk in pianistka Urška Petek.
Izbira tematike razstave za Bogen -
šperk je bila povezana tudi z
Valvasorjevim zanimanjem za rast-
linske in živalske vrste dežele Kranj -
ske.  V okviru razstave si obiskovalci
lahko ogledajo še 18. zvezek Icono -
thece Valvasoriane, v katerem Valva -
sor na 163 listih predstavlja 234 risb
zelišč, cvetlic, plodov in živali v akva-
relni tehniki. Nekatere od teh najde-
mo tudi na fotografijah Cirila Velko -
vrha. Akvareli iz rastlinskega in žival-
skega sveta so nedvomno nastali na
ozemlju osrednje Slovenije, njihovega
avtorja pa gre iskati v Valvasorjevi
grafični delavnici, mnogi raziskovalci
pa menijo, da so akvareli delo samega
J. V. Valvasorja. 
Poleg ogleda razstave vabljeni, da si v
grajski trgovinici kupite spominski
koledar za leto 2012, z izbranimi fo-
tografijami cvetja z razstave.

JESENSKE PRIREDITVE  na Gradu
Bogenšperk ob 370. obletnici rojstva
Janeza Vajkarda Valvasorja

8. september do 13. oktober 2011
SAMO EN CVET 
Fotografska razstava Cirila Velkovrha z ogle-
dom 18. zvezka Iconothece Valvsaoriane
4. do 6. oktober 2011
NAČRT PRENOVE GRADU BOGENŠPERK
Gostovanje razstave v okviru 17. slovenske-
ga festivala znanosti v Cankarjevem domu v
Ljubljani
10. oktober 2011 ob 19. uri
NAČRT PRENOVE GRADU BOGENŠPERK
Odprtje razstave v avli Občine Litija
Nedelja, 16. oktober 2011, ob 16. uri
PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO
Koncert JSKD Litija
Ponedeljek, 31. oktober 2011, od 15.
ure dalje
NOČ ČAROVNIC 2011
15:00 – ustvarjalne delavnice , vsako polno
uro ogledi gradu
16:00 – nastop čarodeja Saturna 
16:30 – predstava za otroke: Družinsko gle-
dališče Kolenc
17:00 - izbor naj čarovnice bogenšperške in
razglasitev najlepše izrezljane buče
18:00 – srednjeveški spektakel čarodeja
Saturna 
Vstopnina: 5 eur
Čarovnice in čarovniki v popolni opravi: 1 eur

DRUŠTVO UNIVERZA ZA
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

LITIJA IN ŠMARTNO
VABI K VPISU

ZA LETO 2011/2012

Vpis poteka
v Knjižnici Litija in
Knjižnici Šmartno

v času, ko sta knjižnici odprti
od 22. 9. do 7. 10. 2011.

Pristopno izjavo s prijavnico
za prijavo programov

dobite na izposojevalnih pultih
obeh knjižnic.

Vljudno vabljeni,
veseli bomo vsakega od vas!                              

Upravni odbor Univerze

Knjižnica Litija bo v sodelovanju s priznano fotografinjo organizirala fotograf-
sko delavnico v novembru. Delavnica, ki povezuje pismenost in fotografijo, je
prvenstveno namenjena otrokom med osmim in dvanajstim letom (oziroma do
konca devetletke), ki se navdušujejo nad fotografijo. Na delavnici se bodo pogo-
varjali o fotografijah, njihovi sporočilnosti, fotografije bodo načrtovali , o njih
pisali ter celoten proces zaključili z razstavo nastalih del (»Moja skupnost«). 
Pogoji za udeležbo na delavnici: zanimanje za fotografiranje, digitalni fotoapa-
rat, starost nad 9 let. Delavnica bo potekala ob sobotah dopoldne, med 29. 10. in
3. 12. , med 10. in 12. uro. 
Prijave zbirajo v Knjižnici Litija, do 15. 10. 2011, dodatne informacije dobite na
elektronskem naslovu mancajuvan@gmail.com.
Delavnica je brezplačna, možen je prispevek za organizacijo zaključne razstave,
za razvijanje fotografij večjega formata. Vabljeni!

Andreja Štuhec

Fotografska delavnica z 
Manco Juvan Hessabi

Za več in for ma cij nas lahko po kličete na:
031-749-577 (Pri mož Cen kar)
031-375-260 (Tone Ju stin).
www.rd-smartno99.org.
e-pošta: info@rd-smartno99.org

Vse fan te in dekleta, ki obi sku je jo Os nov no šolo in jih za ni ma rokomet
vabimo, da se vpišejo v ro ko met no šolo.
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DRUŠTVO »PROSTI ČAS« ŠMARTNO, PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Plezalci DPČ Šmartno uspešni v
Trbovljah 
V soboto in nedeljo, 24. in 25. septembra se je v Trbovljah odvijala druga tekma za
državno prvenstvo v športnem plezanju. Na tekmi je nastopilo sedem tekmovalcev
Plezalne sekcije DPČ Šmartno. Najboljši rezultat je dosegla Karin Tomažič, ki je v
kategoriji mladink dosegla 2. mesto.

Na tekmi so se pomerile kategorije
od najmlajših cicibanov do članov. Pri
članih sta zmagala Maja Vidmar iz
Plezalnega kluba Škofja Loka in
Izidor Zupan iz Športnoplezalnega
odseka Celje. PS DPČ Šmartno sta v
članski konkurenci zastopala Karin
Tomažič, ki je dosegla 5. mesto in
Miha Jarm, ki je bil 19. Kot smo že
omenili, je Karin v kategoriji mladink
dosegla 2. mesto, Miha pa je bil 7. V
kategoriji kadetov je nastopil Jernej
Celestina, ki je s 4. mestom za las

PRVA liga
Ekipa Št.tekem Točke
1. FrapeBar&Saletr 4 10
2. ŠD Sava 4 9
3. ŠD Zgornji Log 4 9
4. CIFRA -KELME 4 9
5. ŠD Jance 1 3 7
6. Omahen trans. 4 6
7. Jang bojs 4 6
8. ŠD Prežganje 3 3
9. Robin MK 4 3
10. YU team 4 3
11. ŠD Polšnik 1 3 0
12. ŠD Šmartno S.Jereb 3 0
DRUGA liga

1. KŠD V.Štanga 5 12
2. Log Utd 5 9
3. NK Dolina 4 9
4. Jesenje 4 9
5. ŠD Situla Vace 5 9
6. ŠD Dole 5 9
7. Sobrace 4 6
8. Gostilna Juvan 5 6
9. Liberga 4 4
10. FC Jance Utd 5 4
11. ŠD Polšnik 2 5 3
12. ŠD Janče 2 5 3
VETERANSKA liga

1. ŠD Dolina 3 9
2. Zg.Log 2 6
3. ŠD Polšnik Vet 2 6
4. ŠD Hotič 3 6
5. Kandidati 4 3
6. ŠD Sava Vet 3 3
7. Prežganje 3 3
8. ČDTZ 2 0
9. ŠD Jance Vet 4 0

OLMN Litija v
sezoni 2011/ 12
S prvim vikendom v septembru se je
ponovno začelo tradicionalno
tekmovanje v OLMN Litija, saj liga
poteka že od leta 1974. Vodstvo lige si
vsak tekmovalen ciklus znova, še
posebej pa v zadnjem obdobju,
prizadeva dvigovati kvaliteto tega
tekmovanja. 

V letošnji sezoni bo nastopalo rekord-
no število ekip (33). Tekmovanje bo
potekalo v treh ligah, in sicer dveh
članskih ter veteranski kategoriji.
Vsako leto je liga številčnejša in bolj
prepoznavna, saj že poteka v štirih ob-
činah: Litija, Šmartno pri Litiji,
Mestni občini Ljubljana in Ivančna
Gorica
Še posebej pa veseli dejstvo, da ekipe
resno pristopajo k udejstvovanju v
OLMN Litija, saj imajo nekatere že
zelo urejene objekte s pripadajočo
športno infrastrukturo in razsvetljavo,
kar omogoča igranje srečanj tudi v ve-
černih urah. S tem moštva privabljajo
še več gledalcev, ki dajejo tekmovanju
še večjo veljavo.
Pohvala gre vsem akterjem, še posebej
vodjem ekip, da se tradicija ohranja.
To omogoča druženje vseh generacij
na rekreativnem nivoju.
Športni pozdrav!

OLMN Litija, Mito Kos 

zaostal za medaljami, prav tako je 4.
mesto v kategoriji starejših deklic do-
segla Veronika Meke. V kategoriji
starejših dečkov je nastopil Urh To -
ma žič in si priplezal 9. mesto. Pri ci-
cibankah je Tinkara Meke dosegla
11. mesto, Bine Meke pa je bil v kate-
goriji cicibanov 16.
Naslednja tekma za državno prven-
stvo v športnem plezanju bo 15. in
16. oktobra v Tržiču, kjer se bo že iz-
oblikoval ožji krog tekmovalcev za
najvišja mesta v skupnem seštevku

državnega prvenstva. Glede na zad-
nje rezultate v Trbovljah lahko priča-
kujemo, da se bo za stopničke v kon-
čni razvrstitvi za DP potegovalo tudi
nekaj tekmovalcev iz šmarskega dru-
štva. Jernej Peterlin

Poz Moštvo tek zma rem por zadetki točk
1 Saletrans 7 6 0 1 31:16 18
2 Run&Gun 7 6 0 1 41:6 18
3 Cifra fips 7 5 0 2 24:13 15
4 Ambient Gradec 7 4 1 2 18:11 13
5 ŠD Zavrstnik 7 2 2 3 14:21 8
6 Kopit d.o.o 7 2 0 5 15:24 6
7 Golden 91 7 1 1 5 23:29 4
8 FC Cenzura 7 0 0 7 6:52 0

Poletna liga 
v malem 
nogometu 2011
Letošnje poletjese je v Šmartnu pri
Litiji, pod organizacijo Športnega
društva Šmartno pri Litiji, odvijala
žepeta poletna »Mustang bar« liga v
malem nogometu. Tekmovanje je po-
tekalo na igrišču pri OŠ Šmartno,
igralo pa se je med vikendi v večer-
nem času pod reflektorji. Ligaški del
tekmovanja se je pričel25. junija in je
trajal do 22. julija. V petek, 5. avgusta,
je potekala sklepna prireditev oziro-
ma t.i. zaključni turnir lige, kjer smo
dobili tudi skupnega zmagovalca.
V ligi je sodelovalo osem ekip iz
občin Šmartno pri Litiji in Litija. V
ligaškem delu so se vse ekipe pomeri-
le med seboj po sistemu »vsak z vsa-
kim«. Moštva so se borila za boljšo

pozicijo na lestvici, na podlagi katere
so nato dobila nasprotnika na zaklju-
čnem turnirju. Po ligaškem delu tek-
movanja je bila lestvica naslednja:
Na zaključnem turnirju je sodelovalo
vseh osem ekip, zadnje štiri ekipe pa
so najprej igrale kvalifikacije za za-
ključne boje.Nato sta bila na vrsti dva
četrtfinalna dvoboja, ki sta poleg prvo
in drugo uvrščene ekipe, ki sta se di-
rektno uvrstili v polfinale, dala še dva
polfinalista. V finalu sta se pomerili
isti moštvi kot lansko leto, le da je to-
krat zmagala ekipaCifra fips, ki je z
rezultatom 2:0 premagala branilce
naslova, ekipo Saletrans. Vse sodelu-
joče ekipe so na koncu prejele pokale,
najboljše tri pa tudi denarne nagrade.
Zmagovalno moštvo je poleg tega v
zrak dvignilo tudi prehodni pokal, ki
bo eno leto krasil njihove vitrine.
Po uspešnih štirih izvedbah tekmova-
nja,je bilo tudi letošnje prava pope-
stritev za dolge poletne večere, kar
lahko sodimo po dobrem obisku gle-
dalcev in navijačev. Zdi se, da Šmart-
no potrebuje podobna množična tek-

movanja, zato se nadejamo, da bomo
organizatorji tudi v prihodnje potru-
dili, da mladim in mladim po srcu ne
bo dolgčas. 
Ker vsaka organizacija stane, so spon-
zorji in donatorji lepo zaželjeni.
Upamo, da bo v prihodnje v tej smeri
še več posluha z njihove strani, letos
pa se lepo zahvaljujemo Mustang ba-
rukot glavnemu sponzorju lige.
Obenem se zahvaljujemo RD Šmart-
nu, ki nam je omogočilo uporabo nji-
hovih prostorov ter vsem, ki so ka-
korkoli pripomogli pri organizaciji
tega tekmovanja. 

Jani Groznik ŠD Šmartno

Rezultati zaključnega turnirja:
Predtekmovanje 
ŠD Zavrstnik – FC Cenzura 11:1
Kopit d.o.o – Golden 91 7:3
četrtfinale 
Ambient Gradec – ŠD Zavrstnik   0:0 (4:5 po 6m)
Cifra fips – Kopit d.o.o   4:0
polfinale 
Saletrans – ŠD Zavrstnik   7:2
Run&Gun – Cifra fips   0:4
Za 3. mesto
Run&Gun - ŠD Zavrstnik 6:5 po 6m
Finale
Saletrans– Cifra fips   0:2
Najboljši igralec lige:
Škorič Dušan (Cifra fips)
Najboljši strelec lige:
Pantič Danijel (Saletrans)  - 16 golov
Najboljši vratar lige:
Planinšek Jure (Cifra fips) 

Letošnje prvo mesto v končni skupni
razvrstitvi raftinga R4 je ekipa Vidra
1 dosegla predvsem z odličnimi pred-
stavami na zadnjih dveh tekmovalnih
vikendih v jesenskem delu državnega
prvenstva. Po spomladanskem delu
državnega prvenstva je zasedla šele
četrto mesto. A ker upanje umre zad-
nje, so se fantje v jesenskem delu bo-
rili za vsako točko. Zavedali so se da
jim uspeh prinašajo le najboljše uvr-
stitve in hkrati slabše uvrstitve tek-
mecev. V veliko pomoč je bila tudi
druga članska ekipa Vidra 2, ki je za-
sedla končno četrto mesto.
Prvo tekmo v jesenskem delu so
Vidre dobro izkoristili, saj je potekala

RAFTING KLUB VIDRA 

Državni prvaki  v raftingu R4 2011
Rafting klub Vidra iz Litije je po treh naslovih državnih podprvakov letos osvojil
naslov državnih prvakov v raftingu R4. S tem odličnim rezultatom si je ekipa Vidra 1
priborila vozovnico za udeležbo na evropskem  in svetovnem prvenstvu v raftingu R4
leta 2012, ki bo na Češkem. To bo že tretje zaporedno evropsko in drugo svetovno
prvenstvo, na katerem zastopa barve Slovenije ekipa iz Rafting kluba Vidra.

v organizaciji matičnega kluba na reki
Savi v Renkah. Tu so zmagali v slalo-
mu in sprintu ter zasedli drugo mesto
v spustu. Lepše ne bi mogli izkoristiti
domačega terena.
Za naslov prvakov  je odločila zadnja
tekma na reki Dravi v Mariboru, kjer
so osvojili vsa tri prva mesta, druga
ekipa pa vsa tri četrta mesta med sed-
mimi nastopajočimi ekipami.
Tekmovalni vikend zajema vse disci-
pline raftinga: sprint, slalom in spust.
V slovenskem državnem prvenstvu se
je tekmovalo na reki Savi, Soči, Kolpi,
Dravi  in v umetnem kanalu Tacen.
Do takšnih uspehov ne bi mogli priti
brez odlične navijaške skupine in ma-
loštevilnih sponzorjev, zato se jim še
posebej zahvaljujemo!
V mesecu oktobru bi morali odpoto-
vati na svetovno rafting prvenstvo R6
v Costa Rico, kjer bi ekipa Rafting
kluba Vidra branila barve Slovenije v
mladinski konkurenci. Naš odhod
smo v zadnjem hipu odpovedati zara-
di pomanjkanja finančnih sredstev.
Res škoda za tako dobro pripravljeno
ekipo. No, sedaj bomo vse sile usmerili
na prihajajoča prvenstva v letu 2012.

Marko Adamovič

Društvo litijski
likovni atelje 
– LILA 
Člani društva LILA so preživeli zelo
delovno poletje in začetek jeseni. Med
šolskimi počitnicami so se kar vrstile
njihove razstave. V juliju je bila na li-
tijski občini najprej postavljena raz-
stava Ex tempore Vodice 2011, ki je
bila posvečena prazniku občine Litija.
V avgustu je razstavljala fotografska
sekcija, v septembru pa Mala LILA.
V juliju so sodelovali na 1. sloven-
skem taboru ljubiteljskih slikarjev  in
fotografov Slovenije na gradu Bogen -
špek in tudi razstavljali.
Septembra so se udeležili treh slikar-
skih srečanj: Ex tempore Trbovlje, 
Ex tempore  Gamberk pri Zagorju in
Ex tempore Sladka  Istra v Kopru.
Ogledali so tudi več razstav: V Škofji
Loki so pogledali razstavo portretov

Ivana Groharja Moč pogledov, obe-
nem so obiskali še atelje ak. slikarja
Janeza Hafnerja. V Trbovljah so vide-
li razstavo Majski salon, kjer razsta-
vlja več kot 120 slovenskih akadem-
skih slikarjev,  obiskali pa so tudi ob-
močno razstavo Tekst v podobi.
Člani so tudi letos sodelovali v pro-
jektu Zlata paleta.  Certifikat kakovo-
sti sta prejeli Gabrijela Hauptman in
Sonja Perme.
Septembra je imela v litijski gimnaziji
tudi svojo prvo samostojno razstavo
Urška Tičar, v začetku oktobra pa v li-
tijski knjižnici še Darja Bernik.
JSKD IO Litija pa je sredi septembra
za vse ljubiteljske likovnike izvedla
seminar na temo Tekst v podobi.
Raz stava prispelih del bo v oktobru.
Redna tedenska srečanja se začenjajo
v Megličevem ateljeju oktobra v vseh
štirih likovnih skupinah:
• LILA 1, ki jo vodi ak. kipar Zoran

Poznič dela vsak ponedeljek ob 18.
uri. Do novega leta bo delo  pote-
kalo individualno – glede na interes
vsakega  posameznika ali pa po
projektu Figura v prostoru (tehni-

ke: risba,olje, akril, modeliranje v
glini).

• LILA 2, ki jo vodi likovni pedagog
Pavel Smolej,  se bo sestajala vsak
torek ob 17. uri. Utrjevali bodo
risbo in delali v akvarelu.

• Mala LILA, ki jo vodi univ. dipl.
arhitektka  Maja Šuštaršič, bo jese-
ni razdeljena na dve skupini:  v prvi
bodo otroci od 10. do 12. leta, v
drugi pa otroci od 13. do 15. leta.
Program bo objavljen. Prijavite se
lahko v Megličevem ateljeju, infor-
macije pa imajo tudi likovni peda-
gogi na OŠ. Srečanja bodo predvi-
doma ob četrtkih.

Razpisan je tudi 2. likovna ustvarjal-
nica , ki bo potekala v tednu otroka v
oktobru. Povabljeni so mladi likovni-
ki iz EPP, OŠ Litija, Gradec, Šmart-
no in Gabrovka ter dijaki  Gimnazije
Litija. Ustvarjali bodo na temo tedna
otroka: Pojdiva s knjigo v svet.
Delovni sta tudi foto in video sekcija.
V LILI vedno radi sprejmejo nove
člane. Interesenti naj se oglasijo kar v
Megličevem ateljeju ali pokličejo na
041 443 555.

Joža Ocepek
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Tokrat šotorov niso premikali, ampak
so vseh 20 dni ostali na isti lokaciji. Nič
čudnega, saj okolica Jezerskega ponuja
obilico imenitnih planinskih tur od la-
godnih sprehodov po dolini do zah-
tevnega plezanja. Sicer pa litijski pla-
ninci tokrat niso prvič taborili na
Jezerskem, saj smo pred tem šotore tri-
krat postavili pri Planšarskem jezeru.
Mladinskega planinskega tabora se
je udeležilo 28 mladih planincev,
zanje pa so skrbeli planinski vodniki:
Janez Medved, Aljaž Zupan, Gašper
Repina, Jan Lajovic, Matej Krnc,
mentorica Dani Repina in gorski
vodnik Jože Repina. Glavni kuhar je
bil Denis Adamlje, pomagali pa sta
mu Nada Potisek in Mari Medved, ki
je bila tudi ekonom. Povzpeli so se na
Goli vrh, Ledine, Ledinski vrh,
Češko kočo, Skuto in Virnikov Grin -
tovec. Ob popoldnevih so v prostem
času igrali nogomet in odbojko ter
plavali v jezeru. Preizkušali so se v
ple zalnem vrtcu ter si ogledali Jen -
kovo kasarno. Zakonca Pavel in
Marija Smolej sta za udeleženca or-
ganizirala likovno kolonijo, izdelala
kostume za krst in narisala znak tabo-
ra z jezersko ovco. Tabor so zaključili
s simboličnim krstom novih udele-

žencev. Mladinski in družinski tabor
je nadvse uspešno vodil Janez Med -
ved.
Posebna zahvala gre tudi Janezu
Skubicu za brezplačno opravljene
prevoze opreme, pekarni Friškovec iz
Spodnjega Loga za njihove dobrote
in območni organizaciji Rdečega
križa Litija, ki je poskrbela za socialno
ogrožene.
Družinskega tabora se je udeležilo 11
družin, vseh udeležencev je bilo 44, k
temu pa je potrebno prišteti še 11 čla-
nov vodstva. Ob že zgoraj omenjeni
kuharski ekipi in vodnikih Janezu,
Aljažu, Mateju in Gašperju so vod-
stvo sestavljali še Roman Ponebšek,
Sašo Jovanovič in Aleš Prege.
Program je krojilo vreme, zato so se
povzpeli le do Češke koče in na Vir -
nikov Grintovec. Sončni dan so iz-
koristili za obisk doživljajskega par -
ka, v deževnih dneh pa so hodili na
krajše sprehode po Jezerskem. Kljub
slabemu vremenu so izvedli enak po-
poldanski program kot njihovi pred-
hodniki. Tudi oni so imeli orientacij-
sko tekmovanje, likovno kolonijo,
plezali so po skalah, prisluhnili pre-
davanju alpinista Drejca Karničarja,
si ogledali zanimivo zbirko v Jenkovi

Trije uspeli planinski tabori
V Sloveniji ni veliko planinskih društev, ki bi se lahko pohvalila s tem, da v eni sezoni
organizirajo tri planinske tabore. No, naše, litijsko društvo je že tako. V času od 
10. julija do 30. julija so se na travniku pri Šenkovi domačiji v Zgornjem Jezerskem
zvrstili 31. mladinski planinski tabor, 8. družinski planinski tabor in 2. študentski
planinski tabor. 

kasarni in tabor zaključili s planin-
skim krstom.
Vsa planinska društva se pritožujejo,
kako težko je mlade spraviti v hribe,
zato smo še posebej ponosni na naš
Študentski planinski tabor. Udele -
žilo se ga je 12 mladih planincev in
planink, za katere je skrbelo šest čla-
nov vodstva (prav tako študentov).
Vodja tabora je bil Gregor Podkraj -
šek, pomagali pa so mu Iztok Jurca,
Aljaž Zupan, Jan Lajovic, Maja Mo -
har in Martin Pirc. Kuhar je bil
Matija Mohar. Osvojili so Goli vrh,
Virnikov Grintovec, Pristovški Stožič
in Češko kočo. Tudi oni so bili v Jen -
kovi kasarni in si ogledali izvir Je -
zerske Slatine. V družbi glavnega
igralca Gregorja Kresala so si ogledali
nov slovenski film Sfinga. Domačin
Drejc Karničar pa jim je predaval o
podvigih brata Dava. Pod strokovnih
vodstvom so si ogledali kamnolom
lehnjaka in se podali v plezališče Mli -
narjeva peč. Seveda so tudi oni igrali
odbojko in ob spremljavi kitare pre-
pevali ob tabornem ognju. Očitno je,
da bo tudi študentski tabor postal tra-
dicionalen, zato že načrtujejo, kako ga
bodo izvedli v prihodnjem letu.
Planinski tabori so prav gotovo pa-
radna disciplina našega društva, zato
je prav, da se tudi v Občanu še enkrat
zahvalimo vsem, ki so s prizadevnim
delom omogočili, da so mladi pod
platneno streho šotorov preživeli ne-
pozabne dneve.

Borut Vukovič

CVETLIČARSTVO Petra planinšek Brčan s.p.

Bogata ponudba vseh cvetličnih izdelkov,
kvalitetna izdelava, ugodne cene,

fleksibilno in enostavno naročanje.
Predstavitev obsežnega kataloga aranžmajev in

osebno svetovanje pri izbiri na vašem domu.
Ažurna dostava izbranega cvetja na dom,

izbrani naslov ali po dogovoru.

Ponudba:
Poročni aranžmaji in dekoracije,

žalni aranžmaji,
urejanje grobov in vrtov,

izdelava šopkov,
aranžiranje,

svetovanje.

Naročila in informacije:
Gsm: 031 664 121, 041 512 095

Tel: 01/ 89 87 214

Ugodna ponudba aranžmajev za 1. november

Težak začetek v  1. NLB leasing ligi
S tekmo proti podprvakom iz Velenja, ekipo RK Gorenje, se je 9. septembra začelo
tekmovanje v 1. NLB Leasing ligi.

V prvi tekmi so Šmarčani v prvem
polčasu bili enakovredni podprvakom
ter po 30 minutah igre zaostajali
14:11. Drugi polčas je prinesel manj
razburjenja, saj je v vratih podprvakov
blestel Ivan Gajić, Šmarčani pa so do
45. minute mrežo zatresli le dvakrat.
Končni rezultat na semaforju 32:21.
Zmaga je zasluženo ostala v Velenju,
lanski podprvaki pa so seveda tudi v
novi sezoni eni izmed glavnih kandi-
datov za prvaka Slovenije.
Prva domača tekma se je v Dvorani
Pungrt odvijala proti ekipi MRK
Krka. V prejšnjem krogu sta obe ekipi
doživeli poraz, zato je bila želja po
zmagi obeh ekip velika. V sredini
prvega polčasa je po nekaj dobrih
obrambrah Cenkarja domača ekipa
prevzela pobudo in povedla za tri za-
detke, kar je bila tudi končna razlika
polčasa. V drugem delu so Šmarčani
še povečali prednost že na zavidljivih
šest zadetkov. Tekma se je zdela odlo-
čena, kar pa se niso strinjali gostje, ki
so na krilih izkušenega kapetana
Aleša Sirka vztrajno lovili domačine
in dosegali zadetke tudi z igralcema
manj. Do izenačenja je prišlo tik pred
koncem tekme, ko je bilo na semafor-
ju 26:26. Sledil je dramatičen zaklju-
ček tekme, ki bi se lahko nagnil na
eno ali drugo stran, na koncu je ostalo
pri delitvi točk, končni rezultat 29:29.
Zaradi solidne predstave proti Krki, je
ekipa Šmartnega optimistično v na-
slednjem krogu odpotovala v Škofjo
Loko, kjer pa jih je pričakala zelo
pomlajena ekipa Loke, ki je pokazala,
da bo na domačem terenu izredno
neugoden nasprotnik. Tekma se je za-
čela z solidno igro na obeh straneh,
izenačeno je bilo do rezultata 10:9.
Nato je domači vratar Vrbinc z nekaj
zaporednimi obrambami uspel doma-
či ekipi priboriti do polčasa prednost

štirih zadetkov. V drugem delu je
šmarska ekipa naredila nekaj tehni-
čnih napak, kar so domači izkoristili v
svoj prid. Razlika je narasla na sedem
zadetkov, tak kapital pa ekipa kot je
RD Loka, ne zapravi na domačem te-
renu in zmaga je ostala na
Gorenjskem. Tekma se je kočnala z
rezultatom 29:26.
24. septembra je RD Šmartno Herz
Factor banka v Dvorani Pungrt odi-
gralo že četrto prvenstveno tekmo. Na
žalost ni doseglo še enega pozitivnega
rezultata, saj je izgubilo s 26:35.
»Sosedje« iz Trebnjega so se pokazali
kot premočan nasprotnik, kar je tudi
realno, saj ciljajo med najboljših šest
ekip v Sloveniji. Tega mnenja je bil
tudi pomočnik trenerja, Anton Ulčar:
»Borili smo se po najboljših močeh
kar pa je bilo premalo. Trebnje je bilo
boljše  in je zasluženo zmagalo. Žal to
je naša realnost. Priložnosti za točke
bomo morali iskati proti nam bolj pri-
merljivih tekmecih«.
Šmarska ekipa je trenutno na 11.
mestu z eno osvojeno točko proti
MRK Krka, vendar je sezona še dolga,
tako da ekipa obljublja borbenost do
konca. Tudi letos jih spremlja zvesta
Navijaška skupina Krokarji, ki jim
vedno in povsod stoji ob strani ter je
njihov osmi igralec.
Z tekmami so začele tudi mlajše se-
lekcije. Prvi sta na parket stopili selek-
ciji starejših dečkov A (1997) in B
(1998), ki še ne poznata poraza.
Starejši dečki A so zmagali proti
Rudarju, Sevnici in Radečami, starejši
dečki B pa proti Rudarju in Sevnici. V
mesecu oktobru bodo na parket stopi-
li vsi mladi rokometaši RD Šmartno
Herz Factor banka, ki v novi sezoni
nastopajo v ligi z šestimi mlajšimi eki-
pami v državnem prvenstvu.
Vabimo vas k ogledu tekem.

Nevenka Bevc s.p.
Ponoviška cesta 12, Litija

Tel.: 01/ 89 81 206
Gsm: 031 535 147

Delovni čas:
Ponedeljek, torek: 7.00 - 14.00
Sreda, četrtek, petek: 13.00 - 19.00
Sobota: 7.00 - 12.00

Nahajamo se nad centrom za socialno delo.


