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ŽUPANOV KOTIČEK

Spomin
Praznik spomina na naše rajnke  so-
rodnike in prijatelje je za nami. Po -
gled na pokopališča je zaradi  soja
sveč in prelepega cvetja za kratek čas
pregnal misel na krizo in nas ponesel
k svojcem, ki jih ni več med nami;
mešanica topline in žalosti ob spomi-
nu nanje.  Vendar življenje teče dalje -
do takrat, ko se jim pridružimo.
Martinovo je naš občinski praznik in
tudi letos ga bomo praznovali po
ustaljenem programu. Vsi lepo pova-
bljeni k cerkvi sv. Martina, da nazdra-
vimo vsem Martinam in Martinom,
občini in vsem občanom ob prehodu
mošta v vino. Letos bo  praznovanje
popestril še koncert ansambla Saša
Avsenika z gosti, ki bodo  s svojimi
vi žami v dvorani Pungrt zagotovo
ogreli naša srca.
Bliža se konec leta in sv. Miklavž že
nestrpno čaka, da obdari pridne otro-
ke, nam politikom pa le toliko, koli-
kor si zaslužimo.
Želim vam topel november, čim
manjšo porabo kurjave in veliko
dobre voljo.

Vaš župan
Milan Izlakar

Dogodek Datum Ura Lokacija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU NOVEMBRUKOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU NOVEMBRU

Prostovoljni gasilci so ljudje, ki so
vedno pripravljeni pomagati. Ob ve-
likih naravnih nesrečah, ki so zaradi
okoljskih sprememb vedno pogostej-
še in obsežnejše, je njihova vloga ne-
precenljiva. Vedno se odzovejo klicu
na intervencijo, saj se zavedajo, da
majhen in nenevaren ogenjček hitro
preraste v uničujoč požar, ki ogroža
imetje občanov in njihova življenja.

Ko rdeči petelin pokaže zobe

Na poti iz Šmartnega nas je spremljalo sneženje, ki je proti Primorski preneha-
lo, smo pa zato občutili burjo. Pred Kulturnim centrom Lojze Bratuž, kjer je
kasneje potekal tudi koncert, nas je pričakal zborovodja Zdravko Klanjšček, ki
nam je na predstavil  delovanje slovenske manjšine v Italiji in delo  Mirka Fileja. 
Koncert so pričeli člani  domačega moškega pevskega zbora, ki so pod vod-
stvom Zdravka Klanjščka prepevali skladbe skladatelja Mirka Fileja.
Priložnostni nagovor je imel gospod Dario Bertinazzi, predsednik Združenja
cerkvenih pevskih zborov Gorica. Poslušalci smo občutili ne preveč optimistični
položaj slovenske manjšine v Italiji, na katero matična država rada pozablja. 
V drugem delu koncerta  so nastopili Senožeški tamburaši, ki jih vodi Eva
Dukarič.  S svojo glasbo so nas popeljali v različne slovenske pokrajine in svoj
uspešen nastop, ki ga je povezovala Darja Dukarič,  zaključili  s pesmijo V doli-
ni tihi. Poslušalci so jim z veseljem pomagali prepevati.
Naš zbor je pod vodstvo zborovodkinje Marije Celestina svoj del koncerta pri-
čel samo z ženskim delom skupine. Ob spremljavi Marka Lajovica smo zapele
skladbo Mirka Fileja Čolnar.  Koncert smo nadaljevali s prepevanjem pesmi do-
mačih in tujih skladateljev, za instrumentalno spremljavo so poskrbeli Se -
nožeški tamburaši, Matjaž Hostnik na harmoniki in Matej Knez na kitari.
Program je povezoval Miha Kragelj. Zaključili smo s skupno pesmijo Mirka
Fileja Vera, upanje, ljubezen.
Gostovanje v Gorici je bilo zelo uspešno, saj smo tako kot na gostovanju pri za-
mejskih Slovencih na Madžarskem v lanskem letu začutili, da smo s svojim na-
stopom prinesli vedrino, zadovoljstvo, delček domovine, pa čeprav samo za ne-
deljsko popoldne. S Senožeškimi tamburaši smo se srečali prvič, a upamo, da
bomo v prihodnje še veliko in dobro sodelovali.

Katarina Kragelj

“MePZ Zvon”  Šmartno pri Litiji in
senožeški tamburaši na
gostovanju v Gorici
V nedeljo, 28. oktobra, je moški pevski zbor Mirko Filej iz italijanske Gorice praznoval
100-letnico rojstva Mirka Fileja, profesorja, skladatelja in  vsestranskega kulturnega
delavca. Sodelovanje obeh zborov traja že nekaj časa, zato smo se z veseljem odzvali
vabilu in k sodelovanju povabili Senožeške tamburaše, ki so se nam prijazno
pridružili.

Šmarski gasilci so se odzvali tudi na
prošnjo razredničark 5. razredov OŠ
Šmartno pri Litiji, da bi nam pokazali
del njihove opreme, seznanili z njiho-
vim delom in nazornim prikazom ga-
šenja požara. Skozi vse te dejavnosti
sta nas vodila člana PGD Šmartno pri
Litiji, Marjan Janežič in Peter Kračan.
Po končanem terenskem delu našega
dne, smo se vrnili v šolo. Učiteljica in
članica PGD Dole pri Litiji, Barbara
Hribar Pavli,nas je s poučnim preda-
vanjem in zanimivimi računalniškimi
aplikacijami, seznanila o nevarnostih
in ravnanju v primeru potresa, kjer pa
lahko izbruhne tudi požar. To pa je
tudi moto letošnjega oktobra meseca
požarne varnosti. Vsem gasilcem in
gasilki, se iskreno zahvaljujemo za vse
prikazano.
6. oktober 2012, je bila sobota, a za
šmarske petarje izredno zanimiv in
poučen dan, ki je vsem skupaj zelo
hitro minil. Romana Doles Čož

Konec oktobra smo se spomnili na
čase, ko smo 31. oktobra obeležili sve-
tovni dan varčevanja, otroci pa so
imeli tudi šolske hranilnice. Po memb -
no je namreč, da se že v otroštvu po-
udarja odgovoren odnos do denarja in
se tako postopoma otroke navaja na
bodoče samostojno finančno življenje.
Na pravljični uri v Litiji in Šmartnem
so otroci poslušali zgodbo o polžu, ki
je varčeval za hišico, medtem pa smo
starše povabili na krajše druženje s
strokovnjaki NLB. Žepnina je eden

od načinov, ki postopoma pripeljejo k
odgovornemu ravnanju z denarjem.
Starši imajo sicer različne poglede
nanjo, zato so v klepetu z bančnico na
kratki delavnici pretehtali razloge za
in proti njej, ter tudi, kako dosledni
moramo biti in katera pravila je nujno
upoštevati, če želimo, da žepnina de-
luje vzgojno. 
Nova ljubljanska banka je tudi pod-
pornica projekta bralna značka v
Knjižnici Litija.

A. Štuhec

Mladi in varčevanje

Knjižnica Litija v sodelovanju s kulturnimi društvi in institucijami občine
Šmartno pripravlja slovesnost ob 140 letnici ustanovitve Narodne čitalnice
Šmartno. 
Kulturni dogodek bo 29. novembra 2012 ob 19. uri v Kulturnem domu Šmart-
no. Knjižnica bo izdala brošuro, Ustvarjalno središče Breznikar pa pripravlja po-
stavitev razstave unikatnih knjižnih ovitkov. 
Vabljeni na počastitev ustvarjalnosti domačih kulturnih društev, ki ustvarjajo
pod bogato krošnjo tradicije čitalniškega gibanja. 
Dogodek podpira Občina Šmartno pri Litiji ob svojem 10. letu obstoja. 

140 let Narodne čitalnice Šmartno

Franci Horvat je navdušen popotnik
in opazovalec dežel, ki jih obiskuje.
Tokrat nam bo predstavil vtise s po-
tovanja v Egipt, kjer boste spoznali
Kairo, piramide v Gizi, Hurgado, ki
se nahaja ob prečudovitih plažah, ob-
čudovali Luxsor, kjer so blizu številne
grobnice, Amonov tempelj v
Karnaku, beduine v puščavi. V tej
zgodovinsko in naravno bogati deželi
lahko popotnik naleti na zanimive
prebivalce, živali in rastline in druge
posebnosti. Predavanje bo popestrila
avtentična glasba. Predavanje bo v
Knjižnici Litija, v torek, 27. 11. ob 19.
uri. Aleksandra Mavretič

Potopis o Egiptu
v Knjižnici Litija

Otvoritev razstave slik Beatriz Pinto Fereira 9. 11. PETEK 19.00 MC Litija

Izbor podjetniških idej, delavnica Podjetništvo v Srcu 14. 11. SREDA 18.00 do 21.00 MC Litija

Abonma – STAR FOTR – Siti teater 15. 11. ČETRTEK 19.30 Kulturni center Litija

Delavnica Illustrator 19. 11. PONEDELJEK 18.30 do 20.30 MC Litija

Ura pravljic 20. 11. TOREK 18.00 Knjižnica Litija

Literarni večer ob 70-letnici pesnika in pripovednika Jožeta Sevljaka, 20. 11. TOREK 19.00 Knjižnica Litija

predstavitev nove pesniške zbirke

Delavnica Illustrator 20. 11. TOREK 18.30 do 20.30 MC Litija

Evalvacija podjetniških idej in priprave na predstavitev, 21. 11. SREDA 18.00-21.00 MC Litija

delavnica Podjetništvo v Srcu

Ura pravljic 22. 11. ČETRTEK 18.00 Knjižnica Šmartno

Ščepec JZ Indije in Šri Lanka Potopis Branka 22. 11. ČETRTEK 19.00 MC Litija

Letni koncert Pevskega društva Lipa – AVSENIKOV VEČER 24. 11. SOBOTA 19.00 Kulturni center Litija

Stojnica vse zastonj 24. 11. SOBOTA 8.00 do 11.00 Tržnica Litija

U3: Predavanje o grofici Adelmi von Vay, predavatelj Jan Ciglenečki 28. 11. SREDA 18.00 Kulturni center Litija

Podjetništvo v Srcu – Predstavitev podjetniških idej 28. 11. SREDA 18.00 do 21.00 MC Litija

Koncert citrarskega orkestra »Srebrne strune«  DU Litija 29. 11. ČETRTEK 18.00 Kulturni center Litija

Slovesnost ob 140-letnici ustanovitve narodne čitalnice v Šmartnem 29. 11. ČETRTEK 19.00 Kulturni dom Šmartno

GLASBENI ABONMA:  Koncert učiteljev GŠ Litija-Šmartno 30. 11. PETEK 19.30 Kulturni center Litija
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14. seja Občinskega sveta Občine
Šmartno pri Litiji
Svetniki so se dne, 11. 10. 2012 zbrali
na svoji 14. redni seji. 
Najprej so obravnavali rebalans pro-
računa občine za leto 2012, ki je bil
potreben zaradi sprememb višine
pov prečnine ter s tem višine dohod-
nine za financiranje primerne porabe,
ki pripada občini. Poleg tega se s
spre jetjem Zakona za uravnoteženje
javnih financ spremenijo določena fi-
nančna razmerja, kar vpliva predvsem
na višino odhodkovne strani proraču-
na. Sprememba proračuna med letom
je bila potrebna tudi zaradi tega, ker
se je tekom leta izkazalo, da se bodo
nekatere investicije izvajale nekoliko
kasneje kot je bilo sprva načrtovano.
V ta sklop sodita dve finančno precej
obsežni investiciji, to je centralna či-
stilna naprava s kanalizacijskim siste-
mom ter obvoznica Šmartno, ki se
bosta pričeli izvajati v prihodnjem
letu. Z rebalansom pa so bile potreb-
ne tudi druge prilagoditve proračuna
občine na prihodkovni in odhodko-
vni strani za normalno izvajanje pro-
računa do konca letošnjega leta.
Svetniki so rebalans sprejeli.
Svetniki so v prvem branju obravna-
vali tudi nov Odlok o splošnih pogo-
jih Občine Šmartno pri Litiji pri do-
deljevanju stanovanj, oddajanju po-
slovnih prostorov in ostalih nepremi-
čnin ter določanju najemnin. Odlok
ureja način in postopke dodeljevanja

Obvestila občinske uprave
službenih stanovanj, bivalnih enot ter
tržnih stanovanj v najem, pogoje za
določitev upravičencev do sodelovanja
na razpisih za oddajo v najem službe-
nih stanovanj, bivalnih enot ter tržnih
stanovanj in meril za njihovo izbiro,
vsebino medsebojnih pravic in obvez-
nosti med občino in upravičenci in
oddajanje poslovnih prostorov ter do-
ločenih zemljišč v lasti občine. Odlo -
ka prav tako ureja oddajanje zemljišč,
predvsem javnih površin in manjših
zemljišč, ki se nahajajo ob objektih in
jih najemniki uporabljajo kot vrtove
oziroma zemljišča, ki jih občina ima
ali jih je odkupila za izgradnjo določe-
nih objektov, pa so trenutno še v obli-
ki, primerni za obdelavo. Pri določitvi
najemnin za uporabo kmetijskega
zemljišča so bili upoštevani ceniki
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
za primerljiva zemljišča na našem ob-
močju. Občinski svet je odlok v
prvem branju sprejel brez večjih ozi-
roma pomembnejših dopolnitev.
Župan je na dnevni red seje uvrstil
tudi Pogodbo o pristopu Občine
Šmartno pri Litiji k skupnem ravna-
nju u odpadki v regijskem centru za
ravnanje z odpadki Ljubljana –
RCERO Ljubljana. Problematika
odlaganja komunalnih odpadkov v
občini Šmartno pri Litiji traja že več
kot deset let. Zaradi vse strožje zako-
nodaje na področju zbiranja, pred-
vsem pa odlaganja komunalnih od-
padkov, je župan občine Šmartno pri
Litiji je v začetku meseca septembra

po opravljenih razgovorih z vodstvom
Javnega podjetja Snaga d.o.o. Ljublja -
na, na Mestno občino Ljublja na na-
slovila vlogo za pristop naše občine k
skupnemu ravnanju z odpadki v regij-
skem centru za ravnanje z odpadki
Ljubljana (RCERO Lju blja na).
V začetku oktobra je občina prejela
obvestilo, da je Svet Javnega Hol -
dinga Ljubljana d.o.o. obravnaval
našo vlogo in jo tudi odobril. Pogoji
za vključitev v RCERO Ljubljana so
isti kot za vseh preostalih 31 občin, ki
so pogodbo o pristopu občin k
RCERO Ljubljana že podpisale ozi-
roma so v postopku podpisovanja.
Projekt RCERO Ljubljana občine fi-
nančno ne obremenjuje, pridružene
članice k projektu odlaganja komu-
nalnih odpadkov pa bodo, tako kot
tudi naša občina, odlaganje komunal-
nih odpadkov plačevale 5% dražje kot
lastnice Holdinga. Pogodbo o pristo-
pu Občine Šmartno pri Litiji k skup-
nem ravnanju z odpadki v regijskem
centru za ravnanje z odpadki Lju -
bljana – RCERO Ljubljana, je obrav-
naval tudi Občinski svet in po obrav-
navi sprejel sklep, da soglaša s podpi-
som te pogodbe.
Pogodba o pristopu je bila dne 24. 10.
2012 podpisana na gradu Bogenšperk
med županom Mestne občine Lju -
bljana g. Zoranom Jan kovičem in žu-
panom Občine Šmartno pri Litiji g.
Milanom Izlakarjem. Odlaganje ko-
munalnih odpadkov na RCERO
Ljubljana se bo pričelo v letu 2015,
naša želja pa je, da se stroški zbiranja
in odlaganja komunalnih odpadkov v
bodoče znižajo.

Sanacija lokalne ceste Velika
Kostrevnica–Liberga–Tisje
V mesecu oktobru se je pričela sana-
cija lokalne ceste Velika Kostrevnica-
Liberga-Tisje,  na odseku od Preske
nad Kostrevnico do Tisja.  S projek-
tom je Občina Šmartno pri Litiji pri-
čela že v začetku koledarskega leta.  
Projekt spada med investicije, ki so
upravičene do sofinanciranja na osno-
vi »Povabila k oddaji načrtov porabe
za koriščenje deleža sredstev občine
za sofinanciranje investicij v skladu z
določili Zakona o financiranju občin
(ZFO-1)«. Investicija se tako delno
financira iz proračuna Občine Šmart-
no pri Litiji, delno pa iz nepovratnih
sredstev države. 
Za prijavo na nepovratna sredstva je
bilo potrebno izdelati  DIIP (Doku -
ment indentifikacije investicijskega
projekta). Projekt je izdelalo podjetje
Tempus Babnik d.o.o., Ljubljana.
Na podlagi povpraševanja je bil iz-
bran izdelovalec projekta PZI (Pro -
jekt za izvedbo), katerega del  je tudi
popis del. Izdelovalec projekta je bilo
podjetje KprojektL d.o.o., Ljubljana.
Aprila je bil organiziran sestanek z
lastniki nepremičnin, ki mejijo na
cesto Preska nad Kostrevnico-Tisje.
Okvirno jim je bilo predstavljeno
kako bodo dela potekala. Dogovorili
smo se, da dovoljujejo minimalne po-
sege v njihove nepremičnine.
V začetku septembra so bila odobrena
državna sredstva, zato smo lahko pri-
stopili k izvedbi javnega naročila za
gradnjo. Javno naročilo je bilo obja-
vljeno na Portalu javnih naročil pri

Uradnem listu RS. Na razpis sta se ja-
vila dva ponudnika. Najugodnejšo
ponudbo je podalo podjetje Trgograd
d.o.o. Litija.
V okviru investicije je predvidena re-
konstrukcija obstoječe ceste v dolžini
1, 080 km. Po rekonstrukciji bo cesta
široka 2,5 m, z 0,5m povozne mulde,
na nekaterih delih pa bodo izvedene
razširitve, ki bodo omogočale prevoz-
nost tudi triosnim vozilom. Cesta bo
sledila obstoječi trasi in niveleti. Večji
posegi bodo izvedeni na območju
serpentine in na dvorišču v Tisju
(oporni zid).
V okviru investicije bodo izvedeni
naslednji ukrepi: odstranitev starega
asfalta in vegetacije, ureditev odvod-
njavanja, izdelava opornega zidu, iz-
delava nove voziščne konstrukcije,
ureditev križanja komunalnih vodov.
Investicija naj bi bila zaključena do
konca koledarskega leta. 

V  soboto, dne 29. 9. 2012 smo člani
Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Litija-Šmartno,
raziskovali Posavje. Bilo nas je 100.
Večletna želja, ogledati si vojaško le-
tališče Cerklje ob Krki se nam je iz-
polnila letos. Zelo lepo smo bili spre-
jeti. Z odprtimi ustmi in očmi smo
poslušali in gledali helikopeterje, leta-
la ter drugo opremo te enote sloven-
ske vojske.
Člani društva smo imeli veliko vpra-
šanj in na njih dobili ustrezne odgo-
vore. Bili smo navdušeni in ponosni
nad njihovim delovanjem tako v
mednarodnem merilu kot tudi ob na-
ravnih nesrečah in reševanju v gorah.
Na Bizeljskem je nenavaden peščen
svet, tako poseben in še neodkrit.
Narava je bila v teh krajih radodarna.
Spretni domačini pa so prepoznali
njeno velikodušnost in vzeli, kar jim

je ponudila. Ljudje so v kremenčev
pesek kopali in si uredili »repnice«, ki
so stare več kot 200 let. Največjo smo
obiskali tudi mi in imeli degustacijo
vin ob kruhu in siru.
V gradu Brežice, ki je eden od simbo-
lov mesta smo si ogledali Posavski
muzej Brežice. Zanimive razstave od
prazgodovinskega obdobja prek
kmeč kih uporov, vse do današnjih
dni. Etnološka zbirka nas popelje v
čas naših babic, oko pa se vam spočije
na Stiplovškovih umetninah in za
konec vas z vso baročno lepoto, meh-
kobo in drznostjo presune Viteška
dvorana.
Res je lepa in bogata naša domovina
Slovenija. V svojih nedrih skriva pre-
čudovite naravne, kulturne in zgodo-
vinske posebnosti. Le da jih mi še
vedno premalo cenimo in poznamo.

Karlo Lemut

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LITIJA-ŠMARTNO

Bili smo na letališču, poleteli pa nismo
Pomlajevanje društev s pomočjo
projektov za mlade

Domala vsa društva se soočajo z po-
manjkanjem mladih v svojih članskih
vrstah in iščejo rešitve, kako bi mlade
pritegnili k aktivnemu sodelovanju.
Ena od možnosti je pridobivanje pro-
jektov financiranih s strani EU in so
namenjeni mladim. V Društvu za
razvoj podeželja LAZ smo se letos
intenzivno lotili iskanja projektov za
mlade: udeležili smo se seminarja za
mladinske izmenjave na Finskem, kot
partnerji smo se prijavili na razpise
programa Mladi v akciji in pridobili
financiranje mladinske izmenjave v
italijanskem Palermu. Udeležbo na
izmenjavi smo ponudili dekletom, ki
so z društvom že sodelovala pri popi-
sovanju dediščine v Jablaniški dolini,
pri izvedbi prireditev in drugih aktiv-
nostih društva. 
Tema izmenjave je bila rasizem ozi-
roma, kaj lahko mladi storijo za
zmanjšanje rasizma. Stanovali smo v
najbolj živahnem delu skoraj milijon-
skega Palerma. Nepregledne vrste
stojnic so ponujale vse kar si zamisliš,
s številnimi, tudi neprijetnimi vonja-
vami odpadkov in gostega prometa.

Po ozkih ulicah pa so se neprekinjeno
valile vrste ljudi, vseh barv, jezikov, ver
ter navad. Tekom izmenjave, so se de-
kleta podale na ulice in mimoidoče

spraševale kakšne so njihove izkušnje z
rasizmom, sestavile, pa so tudi kratke
skeče, ki osvetljujejo problematiko in
na nek način dokazujejo, da smo vsi
enaki. Navezale so pristne stike z osta-
limi udeleženci iz Italije, Litve ter
Poljske ter se seznanile o problemih
imigracije v omenjenih državah.  Slo -
ve nija k sreči nima izrazitih težav z
rasizmom, vsaj mladi jih ne občutijo,
zato so nam bile izkušnje drugih zani-
mive, po drugi strani pa smo bile še
bolj zadovoljne, da živimo v Sloveniji.
Ob večerih je prevladovalo druženje
med katerim smo vsak dan z večjim
pogumom govorile angleško. Prido -
bile bodo tudi mednarodno potrdilo
Youth pass, ki ga bodo lahko uporabile
kot referenco pri npr. iskanju zaposli-
tve, vpisu na tuje univerze ipd. Težko
se je bilo posloviti od novih prijateljev,
pa vendar nam ostajajo zanimivi vtisi,
spomini ter neštete fotografije.
Pridružite se društvu LAZ na face-
booku: http://sl-si.facebook.com/dru-
stvo.laz in si oglejte našo obsežno ga-
lerijo fotografij. Tu bodo objavljene
tudi novice o prihajajočih izmenjavah
v kateri od evropskih držav.

Katarina Možina

Mladinska izmenjava v Palermu – zahvala Društvu LAZ
Iz meglene Slovenije smo se skupina šestih deklet s koordinatorko Katarino odpravi-
le novim dogodivščinam in poznanstvom naproti. Klara, Anja in Urška smo dijakinje
Gimnazije Litija, Sara, Tjaša in Laura pa študentke ljubljanskih fakultet. Med seboj
smo se nekatere le bežno poznale, tam pa smo se zelo povezale. Skupaj smo predsta-
vile Slovenijo kot našo lepo deželo, zanimivo je, da Slovenije niso poznali niti naši so-
sedje – Italijani. Na povabilo organizacije Cooperazione Senza Frontere CSF smo
skupaj s Poljaki, Litvanci in Italijani sodelovale na projektu »Mladi proti rasizmu«.
Vsaka skupina je predstavila razmere v svoji državi, potem pa smo ob delavnicah in
okroglih mizah razpravljali o problematiki imigracij. Ugotovile smo, da v Sloveniji
nimamo velikih problemov z imigranti, kar pa sodelujoče države imajo. Skozi debate
in izmenjave mnenj ter ob različnih pogledih na ta problem  so mladi skušali najti
najboljše rešitve. Navezale smo prijateljske stike z vrstniki, ki so se udeležili te izme-
njave študentov. Utrjevale smo tudi angleščino, saj so vse dejavnosti potekale v angle-
škem jeziku. En večer je bil »slovenski«, takrat smo predstavile naše kraje, naše običa-
je, pripravile kratek skeč in skuhale slovensko večerjo za vseh trideset ljudi. Pohvalili
so našo hrano, pa tudi povezanost med nami. Bile smo ponosne na svoj doprinos pri
vseh dejavnostih. Prostega časa smo imele malo, izkoristile smo ga za ogled mesta
Palermo z njegovimi znamenitosti in kopanje v toplem morju (oktobra).
Dekleta se zahvaljujemo Društvu za razvoj podeželja LAZ za povabilo k mladinski
izmenjavi. Izkušnje, ki smo jih pridobile, nam bodo koristile pri našem študiju in pri
organizaciji podobnih dejavnosti v našem kraju. 

Laura, Tjaša, Sara, Urška, Anja, Klara
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Skladno s spremembo (Ur. l. RS št.
82/11) 166.člena Pravilnika o izvaja-
nju Zakona o davku na dodano vred-
nost (Ur. l. RS št. 141/06, 52/07,
120/07, 21/0/, 123/08, 105/09, 27/10,
104/10 in 110/10) mora imetnik do-
voljenja za uveljavljanje pavšalnega
nadomestila (»pavšalist«) obračun
pavšalnega nadomestila za preteklo
leto predložiti davčnemu organu do
31. januarja  v elektronski obliki.
Obra čun predloži prek sistema eDav -
ki ne glede na to ali je opravil kakšno
dobavo na podlagi dovoljenja ali ne. V
prihodnje tudi ne boste več prejeli do-
voljenja po pošti, ampak bodo morali
vaši kupci sami preverjati veljavnost
dovoljenja v registru, dostopnem v si-
stemu eDavki.
Oddajanje obračuna pavšalnega na-
domestila in vpis vseh sprememb v
register »pavšalistov« za vas opravimo
na naših izpostavah KSS. Za nemote-
no in pravočasno oddajanje obrazcev
vam svetujemo, da se  pozanimate in
uredite vse potrebno že sedaj.
Vodenje knjigovodstva in drugih
poslovnih evidenc ! 
Na  KGZS – Zavodu Ljubljana opra-
vljamo za kmetije, dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji in društva tudi obra-
čune DDV, vodimo knjigovodstvo za
potrebe obdavčitve dohodka, knjigo-
vodstvo po metodologiji FADN ter
pripravljamo razna finančna poročila
in druge davčne obračune. Vse po-
drobnejše informacije dobite pri
Barbari Prosen, tel.: 01 513 07 04 ali
se pozanimajte pri svojem terenskem
kmetijskem svetovalcu.
Glede na naše dolgoletno delo v kme-
tijstvu in aktivno spremljanje ter

vklju čevanje v sprejemanje predpisov
na področju kmetijske in davčne poli-
tike, zagotovo dobro poznamo poseb-
nosti dejavnosti, ki se odvijajo na
kmetiji. Zato bodo tudi te storitve
opravljene pri nas z visoko mero stro-
kovnosti in s ciljem optimizacije  dav-
čne obremenitve kmetij.
Opozorila!
• Pozivamo vas, da čim prej uredite

prenose plačilnih pravic (velja za
tiste, ki ste na novo pridobili kme-
tijske površine in zanje še nimate
pridobljenih plačilnih pravic). 

• Prijave kontrolnim organizacijam
za Ekološko kmetovanje morate
poslati do konca letošnjega leta za
leto 2013!

• Kmetje ste konec maja prejeli obve-
stila o višini dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti za leto 2011. Če je ta do-
hodek vseh družinskih članov pre-
segel 7.500 €, ste bili hkrati na ob-
vestilu opozorjeni, da morate po 47.
členu ZDOH z letom 2013 začeti
ugotavljati davčno osnovo po de-
janskih dohodkih. Izbrani davčni
zavezanec mora to odločitev prigla-
siti na DURS do konca oktobra le-
tošnjega leta. Takšnih naj bi bilo v
Sloveniji okrog 1000 kmetij.
Preverite, če ste med njimi!!!

• Zbiramo prijave za osnovne tečaje
(delo s FFS in ekološko kmetijstvo)!

Za vse dodatne informacije smo do-
segljivi na tel.: 01 899 50 14 ali 01
899 50 13.
V pričakovanju Vaše udeležbe na
naših delavnicah in v pisarni, Vas lepo
pozdravljamo!

sodelavci izpostave KSS litija

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA, IZPOSTAVA LITIJA

Obvezna elektronska oddaja
obračuna pavšalnega nadomestila! 

Jesenski izlet
V zgodnjih jutranjih urah smo se naj-
prej odpravili proti Gornjemu gradu,
kjer smo si ogledali katedralo sv.
Mohorja in Fortunata, ki je po pro-
stornini največja v Sloveniji ter ima
najvišjo kupolo. Pot smo nadaljevali
proti Radmirju, kjer smo si ogledali
Muzej izredno lepih in dragocenih
mašnih plaščev iz časa Marije Tere -
zije, ki imajo zgodovinsko vrednost,
saj so jih cerkvi darovale ugledne
osebnosti: cesarica Marija Terezija,
nadvojvodinja Magdalena, poljska
kraljica Marija Jožefa… Po kratkem
postanku smo pot nadaljevali proti
Nazarjam,kjer smo si v  Muzeju goz-
darstva in lesarstva ogledali dediščino
gozdarstva in lesarstva, dveh panog, ki
sta v preteklosti odločilno vplivali na
gospodarski razvoj Zgornje Savinjske
doline in zaznamovali življenje njenih

prebivalcev. V Solčavi smo si v centru
Rinka ogledali kratki predstavitveni
film ter se sprehodili po manjši raz-
stavi izdelkov domače obrti. Nato
smo se z lokalnim vodičem odpravili
skozi Logarsko dolino ter se spreho-
dili še do slapu Palenk, ki leži tik ob
znanem hotelu Plesnik. Prijetno
utrujeni smo izlet zaključili ob do-
brem kosilu v Robanovem kotu. 
Območno tekmovanje invalidov v
pikadu
V soboto 6. oktobra 2012 je v prosto-
rih gostilne Kovač potekalo območno
tekmovanje invalidov v pikadu, kate-
rega je  organiziralo naše društvo. 
Pod okriljem Zveze delovnih invali-
dov Slovenije se športne aktivnosti
razdelijo na štiri območja. V območju
Zasavja, Posavja, Dolenjske in Bele
krajine je tudi naše društvo.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Dejavnosti društva
Tekmovanja se je udeležilo kar 105
tekmovalk in tekmovalcev iz 13 inva-
lidskih društev. Sodelovalo je 11 žen-
skih in 13 moških ekip. Ker se je tek-
movalo po sistemu dvojne eliminacije
in velikega števila ekip je bilo to tek-
movanje organizacijsko zelo zahtevno
in sicer tako glede priprav pred tek-
movanjem in tekmovanja samega.
Izvedba tekmovanja pa je bila   časo-
vno daljša kot običajno, saj je bilo odi-
granih kar 45 tekem. Štirinajst pro-
stovoljcev je samo na dan tekmovanja
prispevalo 10 ur svojega prostega časa.  
Prvi dve ekipi v ženski in prvi dve
ekipi v moški konkurenci sta se uvr-
stili na Državno prvenstvo tekmova-
nja invalidov v pikadu v organizaciji
Zveze za šport invalidov Slovenije –
Paraolimpijski komite. V ženski kon-
kurenci sta se uvrstili ekipi DI
Trebnje in DI Hrastnik, v moški pa
DI Hrastnik in DI Radeče. Žal se
naši ekipi nista uspeli uvrstiti na to
državno prvenstvo.
Gledališki abonma
Za oglede gledaliških predstav v Litiji
se lahko prijavite v pisarni društva,
kjer sestavljamo vrstni red  za  brez-
plačno abonmajsko karto.
Potrebujete pomoč?
Z mesecem oktobrom naš član nudi
starejšim in invalidom Pomoč pri na-
kupovanju (prevoz in dostava na
dom) ter opravljanju manjših gospo-
dinjskih opravil na domu. Za pomoč
pokličite Janija gsm: 031 533 925.
Cena od 2,50 €.
Nadaljevalni angleški tečaj
Vsi, ki bi si želeli osvežiti in nadgradi-
ti svoje znanje, se nam lahko pridruži-
te. Prijave zbiramo v društveni pisarni.

Mojca Bajc in Tina Cirar

Aktivnosti
društva
upokojencev

Zgodilo se je
V ponedeljek, 24. septembra smo za
skupino Šmartinke organizirali po-
poldanski izlet na Zaplaz, kjer so si
članice ogledale prenovljeno božje-
potno cerkev in njeno na novo ureje-
no okolico.
V četrtek, 27. septembra, so bili pro-
stovoljci, ki sodelujejo v projektu
»Starejši za starejše«, skupaj z Za sav -
ci, na enodnevnem izletu. Obiskali so
Dom starejših občanov v Preboldu, si
ogledali zanimivosti Kamnika in se
sprehodili po Naravnem zdravilnem
gaju v Tunjicah. Druženje so sklenili
v gostišču Grof  v Vranskem.
Istega dne je bilo v šmarski knjižnici
zanimivo zdravstveno predavanje o
demenci in depresiji, ki so ga izvedle
sodelavke iz Doma Tisje.
Teden dni pozneje, 4. oktobra, smo
bili na celodnevnem izletu v Prek -
murju, v Puconcih. Zanj je bilo veliko
zanimanja, saj nas je odpotovalo kar
54. Domačini so nam v njihovi dvo-
rani pripravili dobrodošlico in nam
postregli z njihovo  - prekmursko ku-
linariko.
Po pozdravnih besedah obeh pred-
sednikov in okrepčilu je večina odšla
na dve urni pohod Puconci – Vaneča
– Puconci, manjša skupina pa si je v
spremstvu domačink ogledala evan-
geličansko cerkev in spomenik
»Spametnost«, nato pa se je povzpela
še na vzpetino pri pokopališču in si
ogledala čudovito panoramo občin-
skega središča.
En del našega vodstva društva in pred-
stavniki Zveze združenj borcev za

vrednote NOB, ki jih je vodil šmarski
predsednik Marko Brčon,  pa je ostal
na posvetu v njihovi društveni pisarni,
kjer so prisotni spregovorili o upoko-
jenski in borčevski problematiki.
Ob pol dveh smo se z gostitelji zbrali
v gostišču Kuhar – Kosi na kosilu, po
njem pa so nas domačini  popeljali po
občini. Najprej smo se ustavili v rom-
skem naselju Vadarci, to je njihov
»romski holivud«, kjer nas je sprejel
njihov predsednik Branko Horvat,
nam  predstavil kraj, njegova družina
pa nas je pred hišo tudi pogostila.
Urejenosti naselja in gostoljubju do-
mačinov smo se lahko samo čudili.
Potem smo se odpeljali po Goričkem
in Ravenskem v Bokrače na turisti-
čno kmetijo Tremel, ki nam jo je
predstavil in razkazal sam gospodar,
ki je obenem tudi podpredsednik do-
mačih upokojencev.
Pri povratku v Puconce smo se peljali
še skozi drugo romsko naselje, ki pa
še ni tako urejeno kot v Vadarcih, če-
prav si tudi tu želijo napredka. Nad
goričko in prekmursko pokrajino
smo bili vsi navdušeni. V Puconcih
smo se poslovili od prijaznih gostite-
ljev, kjer moram omeniti predvsem
predsednika Jožeta Časarja, vodjo po-
hoda Marka Injaca,  kaplanko Katjo
Ajdnik in članice odbora, ki so nas
spremljale in nam pripravile bogato
zakusko. Ob pol šestih smo zapustili
Puconce ter se odpeljali proti domu.
V torek, 9. oktobra, je moška ekipa
našega društva sodelovala na držav-
nem tekmovanju v pikadu, in sicer v
Andražu nad Polzelo. Med petnajsti-
mi   tekmovalnimi skupinami so se
Šmarčani uvrstili na solidno 9. mesto.
Domačini so nam pripravili lep spre-
jem in so tekmovanje zelo uspešno
izpeljali.
V oktobru smo izvedli še dva pohoda
v okolico in sicer v Jazbine ter Presko
nad Kostrevnico.
V ponedeljek, 22. 10., smo si v Gallu -
sovi dvorani Cankarjevega doma
ogledali predstavo ljubljanske Drame

»Ustavljivi vzpon Artura Uija«, kjer
se je v naslovni vlogi predstavil igralec
Jernej Šugman.
Sekcija Nove korenine Primskovo se
je v oktobru udeležila dolenjskega
Oktoberfesta.

Napovedujemo…
V četrtek, 15. novembra, bomo izved-
li zadnji letošnji celodnevni izlet, in
sicer v neznano, v ponedeljek, 19. no-
vembra, pa rekreacijski pohod v oko-
lico.
Za četrtek, 29. novembra, pripravlja-
mo še planinski izlet v neznano, kjer
bo hoje za dobri dve uri in pol.
V ponedeljek, 3. 12., bomo šli spet na
pohod v bližnjo okolico, v torek,
11.12., pa se bomo sešli na novolet-
nem srečanju, ki bo v gostišču Krznar
v Črnem Potoku.
V prvi polovici decembra bomo obi-
skali bolne in ostarele člane po do-
movih in oskrbovance v Domu Tisje.
Sekcija Nove korenine Primskovo
načrtuje za november druženje v do-
mači osnovni šoli, v decembru pa no-
voletno družabno srečanje z lastnim
programom v gostišču Fajdiga v
Temenici.

Bo ris Žužek

V septembru so se člani udeleževali
slikarskih srečanj doma in po Slo ve -
niji:
Zlata paleta je prinesla svojo zadnjo
letošnjo razstavo Abstrakcijo. Razsta -
va na gradu Mokrice je bila od 19. 9.
do 5. 10. V izboru je bila tudi slika
Hajdeje Praprotnik. Sedaj nas čaka le
še zaključna razstava s podelitvijo
zlati palet in certifikatov kakovosti.
Na ex temporu Medija so na gradu
ustvarjali Danijela Kunc, Marjeta
Mla kar Agrež, Marija Smolej ter Pa -
vel Smolej. Razstava je bila v KD
Kisovec od 27. 9. do 3. 10.
Izraz in ekspresija v človeku je obmo-
čna razstava JSKD OI Litija, ki je bila
odprta v litijski knjižnici 27. 9. Raz -
stavljene so bile fotografije, slike in
kipi. Razstavljali so: Sonja Perme,
Loj ze Flisek , Rosana Maček, Neža
Palčič, Milan Amon, Jelka Polak,
Nubia Anžel, Pavel Smolej, Marija
Smolej, Gabrijela Hauptman, Joža
Ocepek, Darja Bernik, Anita Vozelj,
Danijela Kunc, Marko Begič, Igor
Fortuna in Marjeta Mlakar Agrež.
Razstava je bila v oktobru prestavlje-
na v šmarsko knjižnico.  Selektor To -
dor če Atanasov bo izbral dela za re-
gijsko razstavo.
Ex tempora Sladka Istra sta se v
Kopru 29. 9. udeležili  Darja Bernik
in Anita Vozelj, ki je prejela drugo
nagrado. 
V oktobru so se začele izobraževalne
delavnice za odrasle in otroke. Za
odrasle potekata dva tečaja, prvi pod

vodstvom Zorana Pozniča, poteka
vsak ponedeljek ob 18. uri, akvarel pa
vodi Pavel Smolej in sicer vsak torek
ob 17. uri. Malo LILO vodi Maja Šu-
štaršič vsak petek ob 17. uri. 
Likovna ustvarjalnica mladih je bila
v  torek, 16. oktobra 2012 v Megliče -
vem ateljeju v Šmartnem pri Litiji.
Udeležili so se je učenci iz osnovnih
šol litijske in šmarske občine in gim-
nazije Litija. Letošnja tema ustvarja-
nja je bila tema tedna otroka Radosti
in stiske odraščanja. Ob zaključku je
bila v Megličevem ateljeju postavljena
razstava ustvarjenih del, ki je presta-
vljena še v avlo občine Litija, nato pa
se bo razstava selila še po šolah.
V Kosovi graščini na Jesenicah je  bila
do 2. novembra odprta  razstava Aka -
demski slikar specialist Jože Meglič. 
Na Gradu Bogenšperk je bila ob 330
obletnici postavitve Valvasorjevega
Marijinega kipa na ogled že od 24.
avgusta razstava ulitih skulptur Ma -
tjaža, Boštjana in Bojana Štineta. Do
5. novembra je v dvorani na Stavbah
razstavljala naša članica Gabrijela
Hauptman.

Predsednica društva LILA, Joža
Ocepek

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE LILA

Živahen september in oktober

Oprema bivalnih prostorov

Gsm: 041 792 740
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V okviru delovanja Univerze za tretje
življenjsko obdobje je mentorica štu-
dijskega krožka Kulturna dediščina
Helena Hauptman v oktobru 2012
pripravila zanimiv program izleta na
Dolenjsko. Najprej smo se odpeljali v
Stično in si ogledali edini še delujoči
cistercijanski samostan v Sloveniji.
Ogled je bil strokovno voden po mu-
zeju krščanstva z razlago o delovanju
samostana, ki je eden največjih kul-
turnih, sakralnih in arhitekturnih
spomenikov pri nas. Samostan, kate-
rega začetki segajo v leto 1135, je
skozi stoletja delovanja postal versko,
kulturno in gospodarsko središče te-
danje Kranjske. V samostanu je leta
1428 nastal znameniti, za slovenski
jezik zelo pomemben, Stiški rokopis.
V svoji Slavi Vojvodine Kranjske Val -
vazor samostan tudi opisuje in obo-
gati pripoved z bakroreznimi motivi.
V času Jožefinskih reform je bil sa-
mostan leta 1784 razpuščen in šele po
114 letih so se beli menihi vrnili v
Stično, kjer so sledili svojemu ži-
vljenjskemu vodilu »Ora et labora –
delaj in moli«. Poleg muzeja krščan-

Strokovna ekskurzija v organizaciji
U3 Litija-Šmartno

Turjak, ki je dobil ime po rodbini
Turjaških, ki so si za svoj simbol iz-
brali izumrlo govedo tur in ga upodo-
bili tudi v svojem grbu. Priimek rod-
bine Auersperg je nastal iz nemške
besede Auerochse oziroma Ur, kar
pomeni tur in staronemške besede
perg, ki pomeni hrib. Prvotni grad, ki
se prvič pisno omenja leta 1220, je
stal nekoliko nižje, vendar sta v letu
1318 omenjena že oba. Na kamniti
plošči je vklesana letnica 1067, ko naj
bi Konrad Aursperger začel graditi
spodnji grad. Kljub stalnim turškim
vpadom, le-ti niso nikoli zavzeli
gradu, katerega je varovalo visoko in
debelo obzidje, zato pa so trpeli njih
sovraštvo kmetje, domačije in imetje.
Grad Turjak nam je poznan tudi iz
Prešernove pesmi o Turjaški Roza -
mun di, na katero spominja spomin-
ska soba in lipa pred vhodom. V času
proti reformacije se je v gradu skrival
Jurij Dalmatin in po legendi naj bi v
grajski kapeli, katere obokan strop iz-
vira iz petnajstega stoletja, v skrivnem
delu nad vhodom prevajal Sveto
pismo. 
Farna cerkev svetega Ahaca v gradu
je spomin na znamenito bitko pri
Sisku leta 1593, kjer je Andrej Tur -
jaški, na god tega svetnika, dokončno
porazil turško vojsko in od tedaj so
prenehali njihovi vpadi na sedanje
slovensko ozemlje. Leta 1943 so
Aurspergi zapustili grad in tega leta
je bil ob napadu Prešernove brigade
na utrjeno postojanko močno poško-
dovan. Leta 1988 je bil objekt ozna-
čen kot kulturni spomenik in začela
se je obnova. 
Na Turjaku se je končalo lepo vreme
in začel je padati hladen jesenski dež,
vendar ni mogel pokvariti čudovitega
dne, ki smo ga doživeli na ekskurziji.
Morda bo opis izleta pripomogel k
temu, da se nam bo še kdo pridružil na
eni od različnih dejavnosti naše
Univerze za tretje življenjsko obdobje
Litija-Šmartno, ki nudi v svojem pro-
gramu delovanja širok izbor aktivnosti.

Jože Sinigoj

stva nas je pot vodila po sobanah, kjer
smo si ogledali slike, ki prikazujejo
svetnike, knjižnico, delavnice, sobo
Patra Ašiča, sedanjo jedilnico, križni
hodnik, ki je povezan z drugo največ-
jo cerkvijo v Sloveniji, baziliko Žalo-
stne Matere božje. Zaključek ogleda
je bil v sedanji lekarni, od koder so še
širile čudovite vonjave zdravilnih
rastlin, katere uporabljajo za izdelo-
vanje svojih izdelkov, ki so nadaljeva-
nje življenjskega dela pokojnega patra
Ašiča.
Naprej nas je pot vodila do Tru -
barjeve domačije, kjer so iz bivalnih
prostorov uredili spominsko sobo, ki
ima na stenah naslikane odlomke iz
njegovega življenja in dela. V vitrinah
so faksimile vseh njegovih knjig.
Vodič nam je z neverjetno izčrpno in
preprosto razlago opisal tisti čas in
okoliščine, ki so botrovale nastanku
reformacije in protireformacije na se-
danjem slovenskem ozemlju in Ev -
ropi. V Trubarjevih delih prvič zasle-
dimo ime Slovenci, ko je zapisal
Vsem Slovenzem…, saj smo bili do
tedaj imenovani le kot Kranjci, Do -
lenjci in Štajerci.
V Velikih Laščah v Levstikovem
domu smo imeli zanimivo in prijetno
vodičko, ki nam je z neverjetno lju-
beznijo, včasih tudi na šaljiv način
opisala življenje domačina Frana
Levstika in njegova dela, katerega
originali so razstavljeni v spominski
sobi. V svoji zagnanosti pripovedova-
nja je tudi zapela nekaj njegovih
uglasbenih pesmi in seveda smo ji v
tem sledili. Drugi pomembni doma-
čin, ki si je zaslužil prikaz življenja in
dela v spominski sobi, je  Josip Stritar,
katerega življenje in delo se je preple-
talo z Levstikovim.
Za zaključek smo si ogledali grad

Oktober, bogat in pester

V pričetek meseca oktobra so se nagrmadile vsebine za otroke in starejše: otroci
imajo teden otroka, za starejše pa se vse bolj uveljavlja promocija vseživljenjske-
ga učenja ob festivalu tretjega življenjskega obdobja. 
Tem  zanimivim manifestacijam smo se pridružili tudi v knjižnici Litija: stroko-
vne sodelavke so se s šolskimi in vrtčevskimi skupinami pogovarjale o Tegobah
in radostih odraščanja – seveda iz zornega kota knjig in branja, ki se velikokrat
dotikajo otroških stisk. Obiskali so nas otroci iz vrtca Ciciban Šmartno – 143
jih je bilo skupaj s svojimi vzgojiteljicami, za obisk so se odločili tudi četrti ra-
zredi OŠ Šmartno, v litijsko knjižnico pa je prišlo 63 šolarjev iz OŠ Litija.
Oktober se je končal s tako imenovanimi krompirjevimi počitnicami. V Litiji
smo imeli pravljični počitniški dan in jesensko sivino preganjali s prebiranjem
zanimivih ljudskih zgodb, se učili samostojnega iskanja knjig v knjižnici, konča-
li pa z igranjem družabne igre z literarno predlogo Potovanje deklice Delfine, ki
je posvečena ustvarjalki Kristini Brenkovi. 
Z uro pravljic smo gostovali v Gabrovki. Ker je bilo druženje prijetno in lepo
sprejeto, se bomo znova na pravljici družili 8. novembra ob 16. uri. Šoli
Gabrovka se zahvaljujemo za gostoljubje. 

Andreja Štuhec

Simbioz@, zahvala dan potem
Sredi oktobra smo v Knjižnici Litija pripravili računalniško učenje starejših,
učili so jih študentje in dijaki, ter zaposleni v Knjižnici Litija. Učenja se je ude-
ležilo 17 tečajnikov ter 10 prostovoljcev. Tečaji so potekali v dopoldanskem in
popoldanskem času. Knjižnica Litija se vsem prostovoljcem zahvaljuje za
pomoč in sodelovanje, tečajnikom pa veliko veselja ob odkrivanju novih infor-
macij in nasvidenje prihodnje leto! Mateja Premk

Poletavci,
poletni bralci

V septembru smo v Knjižnici Litija
pripravili srečanje za Poletavce, polet-
ne bralce, projekt je organizirala
Mestna knjižnica Ljubljana in k so-
delovanju povabila še pet knjižnic. 
V projektu je sodelovalo 575 otrok,
od tega:
• v MKL: 436
• v Knjižnici Litija: 31
• v Knjižnici Logatec: 40
• v Knjižnici Medvode: 39
• v Cankarjevi knjižnici Vrhnika: 29
Na prireditvi so nastale fotografije,
foto: Matej Kračan, Domen Merzel.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar združuje nas.

So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,

kraj in čas.

(Mila Kačič)

Minilo je dve leti, odkar te močno pogrešamo naša draga mami

VIKA SIRK
(1929 - 2010)

Tvoje punce

Hvala vsem, ki se jo spominjate.

V SPOMIN

0392012

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

V 88. letu starosti nas je zapustila
draga mami, babica in prababica

ANA SIMONČIČ
(31.3.1925 - 26.10.2012)

iz Podroj, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjene svete maše,
cvetje, sveče in izrečena sožalja. Hvala osebju v Domu “Tisje” za oskrbo in dr. Kolšku za zdravniško pomoč.

Zahvaljujemo se tudi duhovnikoma g. Janezu Kvaterniku in g. Lojzetu Golobu za pogrebni obred
in sveto mašo ter pevcem za lepo petje. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

0192012

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja v ta mirni kraj tišine.

Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,

da te več med nami ni.

Mineva leto dni, odkar nas je zapustila
draga žena, mami in stara mama

ANI OMAHEN
Iskrena hvala vsem, ki se jo še spominjate in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

V SPOMIN

0292012

Ob 70. življenjskem jubileju nova
pesniška zbirka Jožeta Sevljaka
»Ob moji 70-letnici bo pri založbi Mecen d.o.o.
Ljubljana izšla pesniška zbirka z naslovom Z zemljo
zraščen – od rose moker (likovna oprema akademski
kipar Zlato Rudolf ). V njej objavljam 61 pesmi, ki so
tematsko razdeljene v dva dela.
V prvem delu, ki nosi naslov Kje si moj rod, se spo-
minjam vseh svojih dragih ljudi, ki so me nekoč ob-
krožali ali sem o njih samo slišal, s katerimi me veže-
jo kri in rod, ob katerih sem se brusil in zorel v to, kar
sem!
V mojo zavest prihajajo bajtarji in dninarji, zemljaki
in polzemljaki, nežne, lirične duše, pa tudi trdi, preiz-
kušani ljubimci zemlje in gruntov, ki so se kalili v po-
letnih nalivih, na lapornati zemlji, v mesečnih nočeh, ko je tudi kmečka duša
smela sanjati in upati.
Drugi del izpolnjujejo pesmi, ki govorijo o naravi. O njeni lepoti, o njeni večno-
sti in radoživosti. Samo v njej sem lahko tudi drevo, cvet, brneči gozd, jasno
nebo ali bela mačica, karkoli mi poželi srce! Ne morem se izničiti, ne
morem  neobstajati, saj narava je večna, mar ne?« Jože Sevljak

Novo pesniško zbirko bomo v Knjižnici Litija predstavili na dan splošnih knjiž-
nic, 20. novembra in tako ob našem prazniku praznovali tudi osebni praznik
Jožeta Sevljaka. Na prireditev bomo povabili vse zveste bralce, ki so letos sode-
lovali v bralni znački za odrasle. Srečanje bo v galeriji knjižnice, ob 19.uri. 

Aleksandra Mavretič
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Zgodilo se je:
Požari:
16. 9. ob 14.43 je občanka opazila požar odpadkov v kamnolomu na cesti od
Šmartnega proti Libergi. Gasilci PGD Liberga so pregledali možne lokacije
in odkrili, da je nekdo zakuril odpadke v nekdanjem kamnolomu v Veliki
Ko strev nici. Požar so pogasili in preverili morebitno prisotnost nevarnih
snovi.
Tehnična in druga pomoč:
24. 9. ob 21.39 je močan veter podrl drevo čez cesto od Jelše proti Libergi.
Gasilci PGD Liberga so drevo razžagali in ga odstranili iz ceste.
Drugo:
V času od 20. 9. 2012 do 20. 10. 2012 so gasilci PGD Šmartno opravili 4
prevoze pitne vode in PGD Kostrevnica 1.   GZ Šmartno

Zdravstveno predavanje
V torek 20. 11. 2012 ob 16.30 uri
bomo v ZD Litija organizirali preda-
vanje Diabetično stopalo, predava
vmsr. Mira Slak. Predavanje bo o negi
in pregledu nog, merjenju občutljivo-
sti in po potrebi merjenje krvnega
pretoka v nogah (dopler). Vabljeni vsi
diabetiki, predvsem tisti, ki imate te-
žave z nogami.
Merjenje sladkorja, krvnega tlaka
in holesterola
V društvu bo merjenje v sredo 7. 11.
od 8.00 do 10.00 ure. Merjenje
krvnega tlaka in sladkorja pa bo pote-
kalo tudi v trgovini Mercator Pri
banki 15. 11. od 8. do 13. ure in v
trgovskem centu KGZ Šmartno in
sicer 21.11. od 8. do 13. ure. Na mer-
jenje pridite tešči!
Pohod ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni
Ob letošnjem svetovnem dnevu slad-
korne bolezni, bomo v podporo reso-
luciji o diabetesu organizirali kratek
pohod v nedeljo, 18. 11. 2012 ob 8.
uri. Dobimo se pri društveni pisarni.
Za vse, ki se boste udeležili pohoda,
sponzor pripravlja darilo. Pripnite si
PIN kot znak pripadnosti.
Novoletno srečanje
Poveselili se bomo v soboto, 8. 12.
2012 ob 17. uri v gostišču Kimovec v
Zgornjem Hotiču. Tudi letos si želi-
mo zaključiti staro leto v vaši družbi,
na kateri ne bo manjkalo dobre hrane,
iger in glasbe. Cena za člane je 18 €,
za nečlane 20 €. Prijave zbiramo do
30. 11. 2012 v društveni pisarni, kjer
opravite plačilo za srečanje in hkrati
sporočite ali boste potrebovali avto-
busni prevoz. Sladke domače dobrote
so zaželjene. Vljudno vabljeni!
Kopanje v laškem
Še vedno poteka prodaja 3-urnih kart
za popoldansko kopanje v Laškem v
starem delu zdravilišča. Cena karte je
7 €, vsak član pa jih lahko kupi 5 do
konca tega leta. Avtobusnega prevoza
zaradi premajhnega zanimanja do na-
daljnjega ne bo več. V kolikor bo inte-

res (vsaj 15 udeležencev) bomo pre-
voz organizirali v društveni pisarni.
Telovadba
Telovadba poteka ob ponedeljkih in
sredah ob 19.15 uri v Športni dvorani
Litija. Prosimo, da se prijavite v dru-
štveni pisarni. 
Plavanje in vadba v bazenu
Šmartno
Skupaj z Medobčinskim društvom
invalidov organiziramo plavanje in
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo
od 16. do 17. ure. Cena je 2 € na ude-
ležbo.
Ustvarjalne delavnice
Ustvarjamo vsak četrtek ob 17. uri do
konca decembra. Izdelke izdelujemo
iz naravnih materialov, slikanje na
steklo iz naravnih materialov, vizitke
in si krajšamo pozne popoldanske ure
ob čaju, kavici in prijetnem klepetu.
Tako lahko svojo kreativnost delite z
nami in preživite četrtkove večere ko-
ristno in ustvarjalno. 
Pohodi
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v
naši bližnji in daljini okolici. Zbor je
ob 8.00 uri pred društveno pisarno.
Pohodi se bodo glede na vreme tudi
prilagajali. Hodite na lastno odgovor-
nost v primerni obutvi in opremi.
Prosimo vas, da se za vse pohode ob-
vezno prijavite v društveni pisarni naj-
kasneje dan pred pohodom oziroma
do dneva navedenega po programu!!!  

Seznam pohodov: vodi:
8.11. Kostrevnica - Leskovica Božo Čertalič
15.11. Sava – Grčan - Pasjek Lojze Hauptman
22.11. Polšnik – Padež - Podkum Ivan Lamovšek
29.11. Limbarska gora Božo Čertalič
6.12. Pohod v neznano* Ivan Lamovšek

*Prijave za pohod v neznano zbiramo do 29.11. 2012,
ob prijavi plačate akontacijo za prevoz 10 €.

Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne
informacije lahko dobite na naši novi
spletni strani www.diabetiki-litija-
smartno.si, na elektronskem naslovu:
drustvo.dia.litija@siol.net ali v dru-
štveni pisarni. 

Irena Videc

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Dejavnosti društva diabetikov 

Tokrat je potekalo v soboto, 13. okt-
obra, v Jablanici. Tudi tokrat nismo
imeli prave sreče z vremenom, saj so
nas po deževni noči spremljale dopol-
danske plohe, nekoliko boljše je bilo
vsaj popoldne. Tako so imele vse
ekipe dodatne težave z razmočenim
terenom, otroke pa je pri izvedbi vaj
oviral še dež.
Najmlajši gasilci – pionirji in pionirke
so se tokrat pomerili v vaji z vedrovko
in štafeti s prenosom vode. Mladinci
in mladinke so imeli nekoliko težje
delo, saj so tekmovali v vaji z motorno
brizgalno in vaji raznoterosti, ki od
vsakega tekmovalca poleg opremljanja
z delom zaščitne opreme zahteva tudi
opravljanje določene praktične naloge
v zvezi z gašenjem in reševanjem.
Enako nalogo so imeli člani in članice.
Starejši gasilci pa so poleg vaje razno-
terosti tekmovali v vaji s hidrantom.
Za izvedbo tekmovanja se v prvi vrsti
zahvaljujemo članom PGD Jablanica,
ki so kljub slabemu vremenu uspeli
postaviti tekmovalne proge, mentor-
jem in ekipam za vložen čas in trud
pri pripravi ekip in sodnikom za pra-
vično sojenje. V bodoče si želimo le
večjega števila ekip, saj letos kar štiri
društva niso tekmovala v nobeni ka-
tegoriji.

GZ Šmartno

Pionirke:
1. Kostrevnica 1069,07 točke
Pionirji:
1. Kostrevnica 1076,95 točke
2. Liberga 1068,42 točke
3. Jablanica 1060,42 točke
Mladinke:
1. Kostrevnica 902,20 točke
Mladinci:
1. Kostrevnica 893,90 točke
2. Liberga 886,13 točke
3. Javorje 875,13 točke
4. Jablanica 866,21 točke
Članice A:
1. Jablanica 328,48 točke
2. Liberga 311,89 točke
3. Kostrevnica 278,65 točke
Člani A:
1. Jablanica 379,46 točke
2. Liberga 379,19 točke
3. Kostrevnica 377,00 točke
4. Šmartno 334,58 točke
5. Javorje 280,77 točke
Članice B:
1. Liberga 359,40 točke
2. Jablanica 336,71 točke
Člani B:
1. Liberga 363,50 točke
2. Kostrevnica 346,44 točke
3. Jablanica 329,66 točke
4. Javorje 298,26 točke
Starejše gasilke:
1. Šmartno 360,03 točke
Starejši gasilci:
1. Kostrevnica 390,28 točke
2. Šmartno 371,56 točke

Občinsko gasilsko tekmovanje

Med vzgojitelji in učitelji smo želeli
spodbuditi večjo mero izvajanja
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih v
naravi, še zlasti v gozdu, ki ponuja
številne možnosti za učenje in preži-
vljanje prostega časa. Situacijsko uče-
nje, ki je v nekaterih evropskih deže-
lah že zelo uveljavljeno, v Srcu Slove -
nije spodbujamo zadnji dve leti.
Aktivnosti Razvojna fundacija Po -
gum izvaja preko projekta »Odprto
učno okolje v gozdu«, ki je podprt s
strani LAS Srce Slovenije, sofinanci-
ra pa ga Evropska unija.
V vrtcu Ciciban so se vzgojiteljice
odločile, da z aktivnostmi nadaljujejo
tudi po končanem projektu. V popol-
danskem času so ponudile dejavnost
za otroke »gozdne dogodivščine«.
Prijavljenih je 26 otrok, ki se igrajo na
gozdnem igrišču Cvinger vsak drugi
teden, brez staršev. V gozd se podajo
v vsakem vremenu, tudi v temi, seve-
da ustrezno opremljeni (baterije, od-
sevni jopiči). Če pa le res premočno
dežuje, ostanejo v vrtcu. Do sedaj so
bile izvedene že tri delavnice, otroci
pa so bili navdušeni.

Vrtec in šola na
prostem 
V vrtcih in šolah v Šmartnem pri Litiji,
Kamniku, Litiji, Dolu pri Ljubljani in
Lukovici je v letošnjem letu Razvojna
fundacija Pogum v sodelovanju z
zunanjima strokovnjakoma (J. Šubic in
M. Tavčar) v naravi izvedla preko 50
delavnic z otroki in strokovnimi delavci.
Delavnice so se izvajale tudi na Osnovni
šoli Šmartno in v Vrtcu Ciciban Šmartno.

V okviru naravoslovnih dni so drugo-
šolci obiskali kmetijo sošolca
Matevža v Vintarjevcu. Domači so jih
pričakali s toplim čajem, okusnimi
domačimi jabolki in sladkimi dobro-
tami, domačo salamo in domačim
kruhom, izdelanem iz različnih žit, ki
jih pridelajo na polju. Po malici so
spoznavali poljske pridelke, delo na
kmetiji in domače živali. Preizkusili
so se v luščenju koruze in fižola. 
Tretješolci so se pogovarjali o zdra-
vem načinu življenja, predvsem o
zdravi prehrani, osebni higieni in gi-
banju. Okušali in spoznavali so razli-
čne vrste sadja in si pripravili sadna
nabodala in bananin napitek.
Sončen in topel začetek oktobra smo
izkoristili za planinske izlete. Prvo -
šolci so odšli na Grilovec, drugošolci
na Sitarjevec, treješolci  na Bogen -
šperk. Malo dlje so se podali petošol-
ci, ki so obiskali vrstnike na Prim -
skovem. Učenci od šestega do devete-
ga razreda so se lahko odločili med
več smermi: lahko so šli na Svibno, se
odpravili po Levstikovi poti do
Moravč, se povzpeli na Mrzlico, Li -
panj ski vrh ali Nanos.

V okviru tehniškega dne so učence
petih razredov obiskali gasilci. Pred -
stavili so jim  delo in opremo gasilcev,
načine gašenja, predvsem pa prepre-
čevanja požarov.
Petošolci so v oktobru obiskali župa-
na občine, gospoda Milana Izlakarja.
Iz prve roke so zvedeli, za kaj vse
mora biti v občini poskrbljeno. 
Tema tehniškega dne sedmošolcev je
bila posvečena umetnim masam in rav-
nanju z odpadki. V delavnici so učenci
izdelali obesek iz granulata, v Komu -
nalnem podjetju Litija pa so si ogledali
ravnanje z odpadnimi snovmi. 
Osmošolci so se seznanjali s kovinami
in njihovo predelavo. Ogledali so si
proizvodnjo v podjetju Kovina - Herz
v Šmartnem. Ker je bila glavna nit
tehniškega dne recikliranje in upora-
ba odpadnega materiala, predvsem
pločevine in žice, so si izdelali okrasni
izdelek,  vrtnico.
Devetošolci so obiskali Reaktorski
center Podgorica v Dolu pri Ljubljani
in Hišo eksperimentov v Ljubljani.
Učenci prvega in drugega razreda ter
vrtčevski skupini Mravljice in Pete -

Oktobrske novice iz šole linčki  so v okviru programa Kolesarči
spoznavali promet in prometno var-
nost. Na igrišču poleg šole so se pre-
izkusili v vožnji na poligonu. v učilni-
cah pa so izdelovali prometne znake
in vozila iz odpadnega materiala.
Obiskali so jih tudi policist na mo-
torju, policist kolesar in konjenika.
Učence prve triade sta obiskala poli-
cista s štirimi službenimi psi. Pred -
stavila sta svoje delo, razložila, kako
poteka skrb za pse in njihova vzgoja.
Psi so pod njunim vodstvom izvedli
nekaj vragolij in prikazali način lo-
vljenja nepridipravov. 
Na šolskem igrišču so imeli tradicio-
nalni kostanjev piknik učenci podalj-
šanega bivanja, na katerega so pova-
bili tudi svoje starše, bratce, sestrice,
dedke in babice. Vstopnica na piknik
je bila pest narezanega kostanja.
V torek, 16. oktobra 2012, je v Me gli -
čevem ateljeju v Šmartnem potekala
enodnevna likovna kolonija mladih iz
občin Litija in Šmartno. Udeležilo se
je je sedem devetošolcev naše šole.
Slikali so na letošnjo temo tedna
otroka “Radosti in stiske odraščanja”.
Dela bodo razstavljena na samostojni
razstavi v avli občine Litija, med
letom pa bo gostovala na vseh sode-
lujočih šolah.

zbrala V. A.

V mesecu požarne varnosti, oktobru,
so nas v vrtcu Ciciban obiskali gasilci
PGD Šmartno. 
Z otroki smo se zbrali ob igrišču na
Sokolskem. S svojim nagovorom je
gasilec Domen pridobil pozornost
otrok in jim na zanimiv ter otrokom
prilagojen način predstavil naloge ga-

Obiskali so nas gasilci
silcev in njihovo zaščitno opremo,
otroci pa so lahko pomerili pravo ga-
silsko čelado.
Zakurili so čisto pravi ogenj in prika-
zali, kako v praksi potekata  gašenje z
vodo in  gašenje s peno, kar je bilo za
otroke še posebej zanimivo, saj do
tedaj niso vedeli, da se tudi gasilci
kdaj »poigrajo« z mehurčki. 
Po končanem gašenju sta sledila še
ogled in predstavitev gasilskih vozil,
najstarejši otroci pa  so preizkusili za-
deti tarčo s pravim gasilskim ročni-
kom.  Glede na njihove odlične  re-
zultate predvidevam, da je med njimi
kar nekaj bodočih gasilcev, ki bi jih v
šmarskem društvu z veseljem sprejeli. 
V imenu otrok in strokovnih delavk
se zahvaljujem gasilcem Domnu,
Mar janu, Mihu, Sari in Petru, da so si
vzeli čas ter pripravili zanimivo pred-
stavitev, delili z nami svoje izkušnje
in nam tako približali delo gasilcev. 

Amanda Cedilnik

Prvi letošnji sneg je povzročil nemalo težav, saj je bila cesta Kot-Ravni Osredek
neprevozna zaradi veliko podrtih dreves. Hvala gasilcem iz Vintarjevca, ki so se
takoj odzvali na našo prošnjo in nam hitro in učinkovito pomagali.

Družina Marn

Zahvala gasilcem iz Vintarjevca!
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1. oktober je mednarodni dan starej-
ših. V domu smo ta pomembni
datum proslavili z dnevom odprtih
vrat, v okviru katerega smo organizi-
rali ustvarjalne delavnice z učenci OŠ
Gradec (projekt Generacije – genera-
cijam), učenci so skupaj s stanovalci
igrali družabne ter športne igre,po-
poldan pa so nas obiskale pevke ŽPZ
Mavrica pod vodstvom,gospe Marja -
ne Kolar. Kulturni program je pove-
zovala, gospa Iva Slabe, s svojimi pe-
smimi se je predstavila, gospa Mila
Grošelj. Degustirali smo stare jedi po
receptih iz knjige Zgodbe in recepti
naših babic, ki je izšla lansko leto v
okviru praznovanj 65. letnice ustano-
vitve Doma Tisje, za veselo glasbo je
poskrbel, gospod Roman Jakoš z
igranjem na harmoniko. Dobro vzdu-
šje je zvabilo stanovalce na ples in po-
rodila se je ideja, da organiziramo
plesne urice tudi za  tiste stanovalce,
ki za svoje gibanje uporabljajo inva-
lidske vozičke. V septembru smo
strokovne delavke doma pripravile
dve predavanji za starejše krajane
Jablaniške doline v gostilni Pustov
mlin ter za upokojence DU Šmartno
pri Litiji, v prostorih Knjižnice v
Šmartnem. Obe predavanji sta bili o
bolezni demenci. Na Festivalu za tre-
tje življenjsko obdobje v Cankar -
jevem domu v Ljubljani, smo sodelo-
vali aktivno s predavanjem Podpora k
samostojnosti. Predavanje smo izved-
le Vida Lukač, Irena Špela Cvetežar
in Leonida Razpotnik. Prav poseben
obisk so nam pripravili otroci iz vrtca
Kekec Sava pri Litiji, skupaj smo se
igrali športne igre, metali na koš,
uporabljali terapevtske pripomočke
in se skupaj podali na pohod v okoli-
co Doma Tisje. V sredi oktobra smo
si ogledali zanimivo razstavo pokra-
jinskih slik slikarja Janeza Milkoviča
v Kulturnem centru na Stavbah.

Napovednik prireditev v domu:
• 10. 11. 2012 – Folklorna skupina

Večerna zarja ob 10. uri v domski
jedilnici.

• 10. 11. 2012 – Spominska Sv. maša
ob 13.30 uri (v spomin umrlih sta-
novalcev doma)

Leonida Razpotnik

Novice iz 
Doma Tisje

Skupina mladih šmarskih tambura-
šev se je sredi oktobra odpravila na
12. mednarodni festival Janike Balaža
v Novi Sad,  v Srbiji. Zaradi omejitve
števila nastopajočih (nastopale so
lahko le manjše tamburaške zasedbe)
se je tekmovanja lahko udeležilo le
deset naših tamburašev in sicer:
Alek sandra Bratun, Katja Banovec,
Domen Malis, Andrej Savšek, Stane
Škarja, Tajda Keše, Marina Eltrin,
Ka tarina Lenart, Helena Vidic, Ma -
ri ka Savšek  ter naš vokalist, izjemen
Darko Vidic.  Na tekmovanju je so-
delovalo osem skupin. Tri iz Srbije, tri
iz Hrvaške in ena iz Avstrije, sloven-
ske barve pa smo zastopali člani
Tamburaškega orkestra Šmartno. So -
de lovale so samo najboljše skupine iz
posameznih držav, zato je bila za nas
velika čast že to, da smo bili povablje-
ni  na  tovrstno tekmovanje.
Naš orkester je sicer že kar nekaj let
v samem vrhu Slovenske tamburaške
glasbe, a smo se kljub temu dobro
zavedali, da nas v Novem Sadu čaka
močna konkurenca. Zato se s kon-
čnim rezultatom nismo preveč obre-

Izjemen uspeh mladinske sekcije
tamburaškega orkestra šmartno

menjevali in smo nastopili sproščeno
in brez treme  ter na odru res uživali
in skladbe suvereno odigrali, kar pa
je očitno opazila tudi strokovna ko-
misija, ki nam je dodelila odlično
tretje mesto. Vzbudili smo veliko za-
nimanja med ostalimi nastopajoči-
mi, kot tudi med publiko, saj se je
naše izvajanje  precej razlikovalo od
drugih. Vsi ostali nastopajoči so sta-
vili na hitre pesmi, mi pa smo v svoje
igranje vnesli še prefinjeno muzici-
ranje s čisto tehniko in kvalitetnim
zvokom.
Domov smo se vrnili izjemno zado-
voljni. Spoznali smo nove tamburaške
skupine in mnoge strokovnjake na
področju tamburaškega ustvarjanja,
od katerih smo že prejeli  povabila na
naslednja tekmovanja in gostovanja.
Nastopamo pa seveda radi tudi  v
našem domačem kraju. V nedeljo, 11.
novembra nas boste lahko slišali  na
Martinovem večeru, 1. decembra pa
se bo v dvorani Pungrt  zgodil že če-
trti tamburaški koncert Latino
Martini. Vabljeni. Veseli vas bomo!

Marika Savšek

Tamburaški orkester Šmartno  »Mladinska sekcija«,

pod vodstvom Helene Vidic,

vabi na koncert

LATINO MARTINI 4
Koncert bo v soboto, 1. decembra 2012, ob 18. uri,

v Športni dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji.
Solisti:

Gašper Mihelič, zvezda šova X Factor Slovenija
Darko Vidic, član slovenskega  okteta

Nejc Grm, zmagovalec mednarodnega tekmovanja harmonikarjev v Sydneyu
ter Anže Kristan - Kiki - tolkala, Tina logar - klavir in Hana Hribar -  vokal

Vljudno vabljeni, vstop je prost!

Aktualne razstave v galerijah
Knjižnice Litija 
Osrednja knjižnica v Litiji: fotografska razstava Ivana Esenka. 
Krajevna knjižnica Šmartno: vezene zavese.

V modri sobi Kulturnega centra
Litija, so v torek, 16. oktobra gostili
zdravnika, športnega reporterja in no-
vinarja, Andreja Stareta.  S svojo pro-
nicljivostjo je zabaval prisotne, največ
je pripovedoval o karieri športnega
komentatorja. Na televizijo je prišel
leta 1979, med hudo konkurenco je
prvo komentiranje dobil 1980 leta.
Danes je mentor 8 mladih športnih
novinarjev, ki jim privzgaja pet te-
meljnih lastnosti: prenos mora biti in-
formativen, strokoven, unikaten, za-
baven, komentator pa mora biti zra-
ven še inovativen. Doslej je napisal 8
knjig o športu, malokdo pa ve, da je
velik ljubitelj statistike, v pogovoru je
zaupal da ima 35 giga podatkov o
zgodovini nekaterih športov. Od leta
1995 je strokovni  svetovalec Med na -
rodnega olimpijskega komiteja, deluje
v Mednarodni zvezi za nogometno
zgodovino in statistiko, sodeluje pri
izboru evropskega nogometaša leta.
Od leta 1984, od olimpijskih iger v
Los Angelesu pa se podrobneje
ukvar ja z dopingom, v zadnjem času
študentom in dijakom, drugim stro-
kovnim delavcem pripravlja predava-
nja na temo »Nenadna srčna smrt in
doping.«

Njegova posebnost je vpletanje stati-
stike v komentarje in prav zaradi tega
sta s Petrom Kavčičem letošnje pre-
nose atletike iz Londona naredila
tako posebne in izjemne. Seveda pa je
še danes tesno povezan z nogome-
tnim klubom Olimpija, kjer je začel
trenirati leta 1967, kljub padcem in
vzponom še vedno spremlja njegovo
delovanje.
Že več kot 30 let združuje oba pokli-
ca, poklic zdravnika in poklic repor-
terja. Sam pravi, da je to zelo težko,
ker za pripravo dobrega komentiranja
porabi uro in pol na dan, ko pregledu-
je svojo zbrano dokumentacijo.
Ponosen je tudi na svoj zadnji dose-
žek, vzpostavitev zdravstvenega cen-
tra v zdravilišču Rimske toplice, kjer
je zaposlen kot vodja. Na srečanju je
poudaril, da se ima za Šmarčana in to
rad pove, tudi zaradi nepozabnega
preživljanja svojih počitnic pri dedku
in babici. Srečanje z dr. Staretom, ki
ne dovoli pokukati v svoje zasebno ži-
vljenje,  je navdušilo obiskovalce, saj je
dosleden, natančen, vnet zbiratelj sta-
tističnih in drugih podatkov, v zad-
njih letih pa tudi sam navdušen tekač,
zmagovalec maratonov.

Aleksandra Mavretič
Rastem s knjigo 

V novembru se bodo sedmošolci
občin Litija in Šmartno pri Litiji ter
prvi letniki Gimnazije Litija v pro-
jektu Rastem s knjigo srečali s film-
skim in literarnim ustvarjalcem
Metodom Pevcem. Knjižnica se je na
pobudo šmarske šole dogovorila za
srečanja z zanimivim gostom, ki izvi-
ra iz naše občine in bo učencem in di-
jakom približal literarni in filmski
svet, v katerem je deležen številnih
nagrad in pohval. Za uspešnega reži-
serja pa je po njegovih besedah naj-
lepša nagrada polna kinodvorana. 

A.Š.

Andrej Stare na Približevanjih

Pred 140. leti so v Šmartnem pri Litiji
po vzoru čitalniškega gibanja v ta-
kratnem slovenskem kulturnem pro-
storu ustanovili Narodno čitalnico
Šmartno. Pisnih dokumentov, razen
akta o ustanovitvi in ohranjenih pra-
vil, ni, saj so bili žal uničeni. Prav tako
je prisotna vrzel v dokumentih oz.
kronikah daljšega obdobja (do 2. svet
vojne) številnih kulturnih društev, ki
so se kasneje porajala na območju
Šmartnega in Litije – prav gotovo za-
radi pozitivnega vpliva čitalnice.
Jubilej ustanovitve Narodne čitalnice
Šmartno bomo v novembru 2012 po-
častili skupaj z ustvarjalci kulturnega
utripa v sodobnem šmarskem prosto-

ru oz. s tistimi, ki čutijo »dolg do bo-
gate šmarske kulturne zgodovine«. 
Pogled na ta častitljivi jubilej ter izpe-
ljavo institucije knjižnice iz čitalnice,
morda prehitro poraja sklepanje, da je
čitalnica spodbudila razraščanje kul-
ture predvsem na knjižničnem po-
dročju. Zato je knjižnica v povezavi s
kulturnimi ustvarjalci (društvi, insti-
tucijami, posamezniki) pripravila sve-
čanost ob jubileju, ki bo 29. novembra
2012 v kulturnem domu Šmartno, ter
izdala brošuro, v kateri se zrcalijo po-
gledi na kulturo nekoč in  danes.
Brošura je tudi dokaz, kakšen kulturni
razmah je doživela zapuščina čitalnice
v društvih, institucijah in posamezni-

Dediščina čitalniškega gibanja v
Šmartnem

kih danes. Našli jo boste v svoji knjiž-
nici in med domačimi ustvarjalci kul-
ture. 
Vsi, ki se čutimo povezani s kulturo,
tradicijo in dediščino, smo seveda
pred novimi izzivi časa, v katerem ži-
vimo. Vendar pa je naša inovativnost
tesno vpeta v dragoceno zapuščino
naših prednikov, ki so orali ledino in
ustvarjali tako, da še danes izposta-
vljamo njihove dosežke. Kraj Šmart-
no (in tudi občina) je pred petimi leti
dobil tudi lepo preurejeno krajevno
knjižnico, ki nadaljuje z združeva-
njem ustvarjalnosti in skrbi za širjenje
bralne kulture. Po spletu okoliščin –
modrosti lokalne skupnosti ali pa
sreče - je danes sedež krajevne knjiž-
nice v neposredni bližini nekdanje
Jakličeve hiše (danes Kmetijsko-goz-
darska zadruga s trgovino), kjer so se
zbirali člani Narodne čitalnice
Šmartno.
Obstoj sodobne čitalnice in pred-
vsem sodelovanje z drugimi kulturni-
mi institucijami prinaša imenitne do-
godke, ki plemenitijo življenje obča-
nov: likovne in kiparske razstave, raz-
stave umetne obrti in ročnih spretno-

sti, glasbene in pevske koncerte, gle-
dališke uprizoritve, knjižne izdaje in
predstavitve literatov in druge pred-
stavitve ustvarjalnosti. Srečevanja v
sodobni čitalnici morda niso tako po-
udarjena, kot je bilo to značilno za čas
izvornega čitalniškega gibanja (politi-
čni predznak gibanja oz. prizadevanj
za slovensko identiteto), vendar so
postala nepogrešljivi del vsakdana,
vpeta na številna področja našega ži-
vljenja: učenja, informiranja, kultur-
nega oz. duševnega zorenja, druženja
in povezovanja. 
Živimo v času in na način, da sodob-
nega čitalništva ne moremo več po-
grešati, saj osmišlja naše življenje. 

Andreja Štuhec, Knjižnica Litija
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Tokrat smo se odpravili na 1589 m vi-
soko Žingarico (Singerberg), razpote-
gnjen vrh, ki ga gledamo ko se z
Ljubeljskega prelaza spuščamo proti
znani obcestni gostilni Deutscher Pe -
ter. Za Žingarico je značilen dolg,
dokaj enakomerno valovit greben in
strma z gozdom poraščena pobočja. Ta
pobočja so „okrašena“ z navpično po-
tekajočimi trakovi golosekov, ki dajejo
gori nenavadno, „zebrasto“ podobo.
Tokrat sem bil tretjič na Žingarici in
vsakih me je spremljal zvok motornih
žag. Ime Žingarica seveda nima nič
opraviti s ponarodelo pesmijo „Mi ga
pa žingamo...“, pač pa se vrh tako ime-
nuje po kmetiji, ki se ji po domače reče
pri Žingarju. 
Z vzponom smo pričeli v Slovenjem
Plajberku (Windisch Bleiberg), idili-
čni vasici na začetku, vsaj zame najlep-
še gorske doline Poden (Boben tal). Že
ime vasice pove, da so tu nekoč kopali
svinčevo rudo. Dejansko so rudnik

zadnjič zaprli med II.svetovno vojno,
potem, ko so partizani onemogočili
dovod električne energije. 
Zložno smo se vzpenjali skozi prete-
žno smrekov gozd. Tudi v Kara van -
kah je bilo letos obilno gob, vonj po
njih je bil v zraku, pa tudi ob poti smo
videli različne vrste gob, le jurčkov ni
bilo. Večkrat smo prečkali gozdno
cesto in z robov golosekov občudovali
razgled, ki se je odpiral proti jugu. V
prelepem jesenskem dnevu se nam je
najprej razgrnila s soncem obsijana 12
kilometrov dolga veriga Košute, od
Tolste Košute na vzhodu do Velike
vrha in Košutice na zahodu, pa Palec,
Vrtača in Stol, ter bližnji znanci, na
katerih smo bili v preteklih letih:
Grlovec, Psinjski vrh, Mačenski vrh,
Ovčji vrh, pod nami pa celotna dolina
Poden z dobro vidno Podnarjevo do-
mačijo na koncu. Na vrhu pa se nam
je odprla celotna Koroška. Pod nami
sta ležala razpotegnjeni Celovec in ši-
roka Dra va, pa seveda venec treh

Jesenski sprehod po Karavankah 
V oktobru smo se litijski planinci spet odpravili v Avstrijo, na drugo stran Karavank. V
zadnjih letih smo sistematično odkrivali manj znane vrhove in poti na drugi strani
meje, na ozemlju, kjer živi slovenska manjšina. Ne vem, ali mlajše generacije čutijo
enako, za našo pa lahko trdim, da smo kot veliko krivico doživljali, da je meja od
matice odrezala velik del rojakov na avstrijskem Koroškem in da je bil obstoj
manjšine dobesedno ogrožen. 

PLANINCI  VABIJO!
17.11. Pohod M.Majcna Planinska sekcija DU
17.11. Selo v Prekmurju Savska sekcija 
25.11. Čemšeniška planina Planinska sekcija DU
25.- 27.11. Zimski družinski tabor Kranjska gora

Sekcija Litija 
9.12. Pohod na Tisje vse sekcije  
15.12. Zasavska Sv. Gora Planinska sekcija DU

akvarel – Selo v Prekmurju; Pavel Smolej 

dolin: Rož, Podjuna, Zila. Na obzorju
se je dvigal zasneženi Glossglockner,
za prav tako zasneženo HochalSpitze
pa je kukal Ankogel, na katerem smo
bili le dva meseca prej. Na zahod je
pogled segal vse do Kepe, Ojstrnika
in Dobrača, na vzhodu pa so si sledili
Ojstra, Topica, Obir in Peca. Na ob-
zorju pokažem greben Svinške plani-
ne in obljubim, da prihodnje leto poj-
demo tja. Gorske vasice na Svinjški
planini (Djekše, Kneža, Krčanje) so
severna meja slovenskega jezika. 
Običajno na Žingarici nisem srečal
nikogar, tokrat pa je bilo kar nekaj
planincev, vsi so bili Avstrijci. Lep dan
je očitno marsikoga zvabil ven, pa tudi
sicer se Slovenji Plajberk in dolina
Poden spreminjata v počitniško nase-
lje za Celovčane. Počitniških hišic je
skoraj toliko kot starih domačij. 
Sestopimo po drugi, bolj položni
poti. Ogledamo si še cerkev v Slo -
venjem Plajberku. Na klopeh so slo-
venski molitveniki in listi s cerkveni-
mi pesmimi v slovenščini. Cerkev je
lepo okrašena za zahvalno nedeljo.
Razstavljeni so sadovi zemlje, z oltar-
ja pa diši velik hlebec kruha. 
Pomudimo se še na pokopališču.
Večina nagrobnikov je v slovenščini.
Med novejšimi pa jih je veliko tudi v
nemščini. Kot na večini manjših poko-
pališč je tudi tukaj le nekaj različnih
priimkov: Waldhauser, Quan tschnig,
Lausegger, Doujak, Ogris, Wieser,
Struger… Naj vas nemški zven priim-
kov ne zavede, Wald haus erji so z za-
vedne slovenske kme tije Podnar, pri
Lauseggerjih se po domače reče pri
Bukovniku in podobno. Mojo pozor-
nost pritegne nagrobnik bratov
Valentina in Ro kija Laus eggerja. Prvi
je umrl leta 1945 v zloglasnem tabo-
rišču Da chau, drugi je leta 1944 v

Franciji padel kot nemški vojak. O tra-
gični usodi koroških Slovencev v 20.
stoletju nam ta preprosti nagrobnik
pove toliko kot debele zgodovinske
knjige. V cerkev pride domačinka s
cvetjem, spregovoriva nekaj besed, se-
veda po slovensko. 
Pri avtobusu, ki nas čaka pod cerkvijo,
poteka družabni dogodek. Cvetka Ci -
rar je imela okrogli rojstni dan, zato
nazdravimo z refoškom, ki sta ga z
možem pripeljala s Primorske. Obe -
nem se sladkamo z odličnim pecivom. 
Na drugi strani meje se ustavimo v
Gostišču Koren, neposredni bližini
spomenika taboriščnikom, ki so med
vojno gradili Ljubeljski predor. Tu se
izkaže še druga slavljenka, Nada
Jančar, ki ima prav tako okrogel jubi-

Predzadnji vikend v septembru, 22. in
23. septembra, je v Bosni in Herze -
govini potekalo odprto prvenstvo
Balkana. Tekmovanje je bilo dokaj
močno, saj se ga je udeležilo 450 tek-
movalcev iz 11 držav. Prven stva sta se
udeležila tudi brata Pirc, in sicer Do -

Odprto prvenstvo Balkana
men z mladinsko ter Tadej s kadetsko
reprezentanco Slovenije.
Ta dej je z reprezentanco prvič nasto-
pil na tako velikem tekmovanju, tako
da ga je spremljalo malo treme. Prav
tako pa je njegovi živčnosti botroval
tudi trener reprezentance, saj je Tadej
navajen, da je z njim v ringu domači
trener. Vendar kljub vsemu, ga lahko
pohvalimo, saj se je proti borcu iz
Bolgarije boril odlično. Izdala ga je
samo izkušenost Bolgarca.
Domen pa ima malo več izkušenj in
to se je pokazalo tudi v njegovi borbi,
saj je v prvi borbi premagal taekwon-
doista iz Srbije. Naslednjo borbo, ki je
bila že za tretje mesto, pa je z rezulta-
tom 7:8, na žalost izgubil proti doma-
činu, ki je bil kasneje tudi zmagovalec
v Domnovi kategoriji.
Tadej in Domen bosta imela nasled-
njo priložnost se pokazati že 14. okt-
obra, saj se bosta z domačim klubom
odpravila v Zagreb na Kondor open
2012.

Janja Repina

Glasbena šola Litija-Šmartno
bo v soboto, 17. in nedeljo, 18. novembra 2012,

v svojih prostorih v mansardi poslovne stavbe Predilnice
Litija, Kidričeva c. 1, Litija,  že drugič organizirala

JAZZ DELAVNICO
Na delavnici bodo sodelovali naslednji mentorji:

DRAGO IVANUŠA, klavir, harmonika (harmonski instrumenti) 
ANA ŠIMENC, saksofon, solistični instrumenti

ENOS KUGLER, bobni
LEA BARTHA, vokal

KLEMEN KRAJC, bas, kontrabas

Urnik delavnice:
Pričetek v soboto in nedeljo bo ob 10. uri, do 13. ure

bo potekalo individualno delo  z mentorji, v popoldanskem
času pa bo delo v različnih ansambelskih zasedbah.

Odmor za kosilo bo od 13. do 15. ure, zaključni koncert
delavnice pa bo v nedeljo, 18. novembra 2012 ob 19. uri. 

V času delavnice bodo vsi mentorji na voljo udeležencem za
vsa vprašanja, pobude, ideje…

Prijavijo se lahko učenci glasbenih šol od 4. razreda dalje,
učitelji in drugi,  ki jih ta zvrst glasbe zanima.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov:
gsl.racunovodstvo@siol.net

kotizacija znaša 40,00 EUR na udeleženca. 

Znesek ob  prijavi nakažite na podračun
Glasbene šole Litija-Šmartno št. SI56 0126  0600  0000  622,

sklic na št.: 00  76014-171811,
s pripisom: kotizacija za jazz delavnico,

najkasneje do vključno petka, 9. novembra 2012. 
Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na jazz delavnici.

V vikendu, 6. in 7. oktobra, je v Tržiču potekala tretja letošnja tekma za državno
prvenstvo v športnem plezanju, na kateri je nastopilo osem plezalcev šmarskega
društva. Najboljša rezultata sta z 2. in 3. mestom dosegla Urh Tomažič in
Veronika Meke.
V zelo močni kategoriji kadetov, v kateri slovenski reprezentanti dosegajo odli-
čne rezultate tudi na mednarodnih tekmovanjih, je svojo dobro pripravljenost
unovčil Urh Tomažič in dosegel 2. rezultat, kar je njegova najboljša uvrstitev na
tekmah za državno prvenstvo. V kategoriji kadetinj je dobro plezala Veronika
Meke in s 3. mestom dosegla svoje prve stopničke letos. Na tekmi je v kategori-
ji članic plezala Karin Tomažič in se uvrstila na 6. mesto. V mlajših kategorijah
je nastopilo še pet predstavnikov Društva Prosti čas. Bine Meke je v kategoriji
cicibanov s 6. mestom dosegel svoj najboljši rezultat na tekmah za državno
prvenstvo. Med mlajšimi deklicami sta nastopili Tinkara Meke in Marina
Eberl, ki sta si delili 8. mesto ter Zoja Anžur, ki je tekmovanje končala na 22.
mestu. Sara Moškon je plezala v kategoriji kadetinj in zasedla 8. mesto.
Pred tekmovalci sta še dve tekmi za državno prvenstvo, in sicer v sredini no-
vembra v Škofji Loki ter prvi vikend v decembru, kjer bo na sporedu zaključna
tekma državnega prvenstva v težavnostnem plezanju in tekma za državno
prvenstvo v balvanskem plezanju. Pred zadnjim letošnjim nastopom bo v
Kranju potekala še zaključna tekma evropskega mladinskega pokala, kjer lahko
ob dobrem plezanju v Škofji Loki in posledično uvrstitvi v reprezentanco priča-
kujemo tudi start Urha Tomažiča in Veronike Meke.  Jernej Peterlin 

DRUŠTVO »PROSTI ČAS« ŠMARTNOPLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Dve medalji za plezalce DPČ v Tržiču 

lej. Obema še zapojemo in že hitimo
proti domu. 
Tudi planinski izleti nam širijo ob-
zorja, saj spoznavamo nove kraje in
ljudi. Le odprte oči in odprta srca je
potrebno imeti. 
Pridružite se nam!

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

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

pošljete vključno do 25. novembra 2012
po e-pošti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredništva: Glasilo Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija

Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Zmaga v Veliki Nedelji je dobila še
dodatno težo ob dejstvu, da je na pot
odpotovalo le 10 (!) igralcev ekipe,
natančneje, 8 igralcev in 2 vratarja.
Poškodbe ter izredni dogodki (smrt v
družini, poroka,...) so trenerju Jaki
Kešetu naložili pred tekmo veliko
breme. Vendar se ga igralci na parke-
tu niso ustrašili. RK Velika Nedelja je
zmago potrebovala, saj so v prvih šti-
rih tekmah doživeli prav toliko pora-
zov. Šmarska ekipa je že na začetku
pokazala, da je prišla po zmago. Hitro
vodstvo s petimi zadetki razlike, trda
obramba in dobre obrambe vratarja
Primoža Cenkarja so prinesle uspeh.
Do polčasa se je samo še povečalo in
znašalo že 13:21. V drugem delu so
domačini poizkušali vse, da bi se pri-
bližali. Razliko so uspeli le zmanjšati,
vendar so bile izkušnje in kvaliteta na
strani Šmarčanov. Prav vsi igralci, ki

Šmarska ekipa na vrhu lestvice
Do konca meseca oktobra je bilo v 1.B državni rokometni ligi odigranih pet krogov.
Zadnja tekma je bila na vrsti tik pred »krompirjevimi« počitnicami. RD Herz Šmartno
je v soboto, dne 27. 10. 2012, gostovalo v Veliki Nedelji in z visoko zmago prevzelo 1.
mesto na lestvici.

so stopili na parket, so dali vse od
sebe, strelsko je bil najbolj učinkovit
kapetan Aleš Šmejc z 12 zadetki, iz-
kazal se je tudi Grega Močnik z 9 za-
detki. Končni rezultat na semaforju;
30:39 v korist Herz Šmartna. Veselje
na avtobusu na poti domov pa je bilo
še večje, ko so se zvedeli še ostali re-
zultati in so ekipo zavihteli na 1.
mesto na lestvici.
Poleg te zmage so bile v mesecu okt-
obru dosežene še tri. Prva tekma se je
odigrala 06.10. 2012 v domači dvora-
ni Pungrt, ko je gostovala ekipa
Moškanjcev-Gorišnice. Prva domača
ligaška tekma se je odigrala po željah
domačih, saj so jo odigrali zelo dobro.
Dobra obramba in učinkoviti strelci
so botrovali k zmagi s kar 14 zadetki
razlike, 34:20. Sledilo je težko gosto-
vanje na Ig-u. Domačini so bili odlo -
čeni zmagati in so prvi polčas začeli
zelo dobro, rezultat je bil večino časa
tudi neodločen. Polčas se je končal z
rezultatom 18:17 za ŠD Mo kerc-Ig.
V nadaljevanju so Šmarčani zaigrali
bolje in rezultat obrnili v svojo korist.
Do konca tekme je bilo zelo napeto,
več kvalitete pa je prevesilo rezultat
na stran RD Herz Šmartna. Na kon -
cu nova zmaga z rezultatom 33:36.
Zelo sta bila razpoložena kapetan
Aleš Šmejc s 13 zadetki in Marko
Simončič z 11 zadetki. Zadnja doma-
ča tekma v oktobru je bila prava po-

Mesto Ekipa Št. tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke
1. RD HERZ ŠMARTNO 5 4 1 0 171 : 144 9
2. RK DOL TKI HRASTNIK 5 4 1 0 154 : 135 9
3. RK SLOVENJ GRADEC 2011 5 4 0 1 154 : 129 8
4. RK DAMAHAUS CERKLJE 5 3 1 1 152 : 142 7
5. RD SLOVAN 5 3 0 2 153 : 130 6
6. MRD DOBOVA 5 2 1 2 151 : 154 5
7. ŠD MOKERC - IG 5 2 0 3 162 : 164 4
8. ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK 5 2 0 3 156 : 164 4
9. RK GROSUPLJE 5 1 1 3 157 : 164 3
10. RK GRČA KOČEVJE 5 1 1 3 125 : 149 3
11. RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 5 1 0 4 125 : 150 2
12. RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL 5 0 0 5 134 : 169 0

Mesto Igralec(-ka) Ekipa Skupno št. golov
1. ŠMEJC ALEŠ RD HERZ ŠMARTNO 51
2. VUJIČ DEJAN ŠD MOKERC - IG 44
3. KOŠIR MATEJ MRD DOBOVA 39
4. VIDIC ALEŠ RK DAMAHAUS CERKLJE 37
5. KLEPEJ GREGOR RK DOL TKI HRASTNIK 36
6. SIMONČIČ MARKO RD HERZ ŠMARTNO 35
7. VOJIN DARJAN ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK 35
8. STROJAN DEJAN RK GROSUPLJE 33
9. HOTKO IZIDOR MRD DOBOVA 33
10. HOSTNIK MATIJA ŠD MOKERC - IG 31

Lestvica 1.B DRL po 5. krogih:

Lestvica strelcev 1.b DRL po 5. krogih:

slastica. V petek 19. 10. 2012 je go-
stovala ekipa RK Grosuplje. Tekma
se je začela po željah domačih, hitro
vodstvo in dobra igra je botrovala k
hitrem vodstvu za tri zadetke. Ampak
so nato gostje začeli igrati bolje, ter
izid izenačili. Polčas se je končal z re-
zultatom 18:18. V drugem delu smo
videli izenačeno igro, zmagovalca ni
bilo mogoče napovedati. Do vrhunca
tekme je brišlo ravno ob koncu
tekme. Knep je za Grosuplje poravnal
rezultat v zadnji minuti na 36:36,
nato je nekaj sekund do konca
Bahovec zadel za 37:36. Gostje so
imeli še en napad, a so zadeli pol se-
kunde prepozno, po izteku časa, tako
da je zmaga ostala doma. Spet sta se
strelsko izkazala Marko Simončič z
11 zadetki in Aleš Šmejc z 8 zadetki.
V mesecu novembru nas čakajo tri
tekme v 1.B DRL. Doma bosta dve,
10. 11. 2012 proti RK Grča Kočevje
in 24. 11. 2012 proti MRD Dobova.
Na gostovanje v Cerklje na Gorenj -
skem se bo ekipa odpravila 17. 11.
2012, ko jo čaka težka tekma proti
RK Damahaus Cerklje.
Mlajše selekcije so tudi že v polnem
pogonu, saj v ligah nastopa vseh šest
selekcij. Najslabše so štartali mladin-
ci, ki imajo tudi malo športne smole
saj so prvi dve tekmi nizko izgubili,
ter so še brez zmage v 2. Mladinski
ligi. Kadeti so precej bolj uspešni.
Ekipa, ki je sestavljena predvsem iz
igralcev letnika 1997 (kadeti so letnik
1996) so trenutno na 2. mestu z 9 to-
čkami, pred njimi je le RK Krško z 10
točkami. Zadnjo tekmo v ligi so igrali
proti RK Radeče MIK-Celje in zma-
gali z visokih 51:23. Starejši dečki A
so z enim porazom na 2. mestu, sta-
rejši dečki B pa na 3. mestu z dvema

porazoma. Oboji imajo velike mož-
nosti, kot seveda tudi kadeti, da bodo
nastopali v polfinalnih ligah. Pri obeh
najmlajših tekmovalnih selekcijah je
situacija naslednja. Mlajši dečki A so
na 3. mestu, vendar imajo le en poraz,
mlajši dečki B pa so zaenkrat 1. z
enim porazom. Prav tako oboji lahko
računajo na nadaljne tekmovanje, saj
so pokazali dobre igre. 
Tekmovalne selekcije trenirajo skupaj
štirje trenerji. Mladince in kadete tre-
nira Primož Cenkar ob pomoči vodje
mlajših selekcij Toneta Justina. Sta -
rejše in mlajše dečke trenira Pegi

Berce, njen pomočnik je Filip Gra di -
šek. Vsaka selekcija ima tudi svojega
tehničnega vodjo, mladince vodi Jože
Repovš, kadete Gregor Bokal, starejše
dečka A/B Borut Mandelj in mlajše
dečke A/B pa Andrej Peternel.
V imenu društva vas vabimo, da si
ogledate vse tekme 1.B lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v go-
steh. Hvala navijaški skupini Kro karji,
ki nas tudi v novi sezoni spremlja
doma in na gostovanjih!!! Seveda vas
vabimo tudi na tekme mlajših selekcij,
ki so na sporedu skoraj vsak vikend.

RD Herz Šmartno

Smo Floorball Club Primskovške
zverine. Že tretje leto nastopamo v 1.
slovenski floorball ligi. Ker se sedež
kluba nahaja na Gornjem Vrhu
(Prim skovo) in ker v našem klubu
igrajo igralci iz šmarske občine, smo
se odločili, da se vam predstavimo.
Kot smo že omenili v našem klubu
igrajo igralci iz treh občin: občina
Trebnje (David Andolšek, Lovro
Bregar, Jernej Markovič), Šmartno
pri Litiji ( Domen Bučar, Aleksander
Plut, Toni Smuk, Sebastjan in Zma -
go Cerovšek, Tomaž in Janez Bučar)
in občina Zagorje ( Janko Relič, Timi
Sladič, Bernard Jauševec, Žan Uran -
kar, Damjan Bučar).
Po lanskem 9. mestu smo si letos za-
stavili cilj priti med prvih 6 ekip.
Letošnja sezona se je pričela z 22.
septembrom. Naša prva tekma se je
odvila v prid gostujoči ekipi Galaks iz
Železnikov. Po kar hudem porazu
smo se uspešno pobrali saj smo na
naslednji tekmi nasprotnike FBK
Jaws iz Ljubljane premagali 4:2. Za
nas je bila to zelo pomembna zmaga,
saj nam je prinesla potreben zagon za
naslednje prvenstvene tekme.

Šporno društvo floorball Primskovo

Ob vsem povedanem pa bi radi pova-
bili ˝mlade˝ fante in dekleta, da se
pridružijo ekipi. Želimo ustanoviti
ekipo U13 (ekipo dečko starih do13
let), zato so vsi dečki, ki bi želeli igra-
ti floorball, še posebej povabljeni.
Prav tako pa ste vsi, ki si želite ogle-
dati kakšen trening ali tekmo, ali pa
želite izvedet več o floorballu, da pri-
dete v športno dvorano Pugrt v
Šmartnem vsak torek od 17:30 –
19:30 ure. 
Floorball je šport, ki se počasi a
vztrajno uveljavla tudi v Sloveniji. Je
šport, ki je primeren za dekleta in
fante vseh starosti. Floorball je šport-
na zvrst dvoranskega hokeja, pri kate-
rem v prvi vrsti velja omeniti, da je, za
razliko od hokeja na ledu, nenasilen
šport, pri katerem je pretirana grobost
(udarci s palico, nalet na telo in pod-
obno) strogo kaznovana. Igra poteka
v obliki dvoboja med dvema  moštvo-
ma, cilj igre pa je, da se v okviru pravil
doseže več zadetkov kot nasprotna
ekipa. Floorball se igra na dveh dime-
nizijah igrišča. Standardna velikost
igrišča je 40m x 20m, manjše igrišče
pa ima dimenzije 28m x 16m (veliki

in mali floorball). Igrišče je ograjeno
z 50 cm visoko ograjo (bande), ki je
na vseh vogalih zaobljeno. Igralci
uporabljajo palice iz umetne mase,
razen vratarja, ki varuje vrata (gol)
brez palice, brani pa načeloma kleče.
Velikost gola 116 cm x 115 cm. Pri
standardnem oz.˝velikem˝floorballu
igra pet igralcev in vratar. Pri ˝mini˝
floorballu pa igrajo trije igralci in vra-
tar (leteči vratar). Igro sodita dva sod-
nika, ki imata opravljene sodniške iz-
pite. Igralni čas je 3 x 20 min ali 2 x
20 min (podobno kot pri hokeju), z
vmesnimi 3 do 10 min premori. Prav
tako so pravila igre podobna hokej-
skim, vendar se vseeno razlikujejo.
Potrebno je tudi omeniti, da floorball
ni drag šport saj igralci ne potrebujejo
posebne opreme, le posebne palice, ki
stanejo od 20 do 300 evrov, ter  votlo
plastično žogico. Na tekmah igralci
nosijo enotne drese (majico in hlač-
ke), ˝štucne˝ in superge za v dvorano.
Oprema vratarja je bolj zahtevna in
dražja (od 100 do 400 evrov),  saj ima
zaradi varnosti posebne hlače, podlo-
ženo majico z dolgimi rokavi, zaščito
za prsni koš, kolenčnike ter čelado, ki
je v marsičem podobna vratarjevi
maski za hokej na ledu. 
V mednarodnih vodah začetki segajo
v zgodnja 70 leta. Predvsem se je ta
šport uveljavil v skandinavtskih drža-
vah. V 80-ih letih se je ta šport razši-
ril po evropi. Leta 1986 je bila usta-
novljena Mednarodna Floorball
Zveza (IFF- International Floorball
Federation), do prvega svetovnega
prvenstva, ki je potekalo leta 1996 na
Švedskem, se je organizaciji pridruži-
lo že 18 držav. Sedaj IFF sestavlja več
kot 3.500 klubov s preko 200.000 re-
gistriranimi igralci v 34 zvezah člani-
cah po vsem svetu. Svetovna prven-
stva, ter evropski pokal se odvijajo
vsako leto. (vsako sodo leto se odvija
setovno prvenstvo za moške, vsako
liho pa za ženske, prav tako pa se iz-
menjuejta svetovna prvenstva za
U19).  Zadnji izziv in cilj IFF-ja je bil
priznanje oz. članstvo v mednarod-

nem olimpijskem komiteju (IOC) in
priznanje floorballa kot olimpijskega
športa. Cilj je bil dosežen saj bo na
naslednjih poletnih olimpijskih igrah
leta 2016 v Riu potekalo tudi tekmo-
vanje v Floorballu.
V Sloveniji začetki Floorballa segajo
v leto 1992. Prvi klubi so se ustanovili
leta 1999 v Žireh, Škofji loki, Borov -
nici in na Jesenicah. Leta 2000 so
ustanovili FZS (Floorball Zveza
Slovenije). Danes zveza šteje 17 klu-
bov, ki igrajov v Terme Olima ligi, ter
1.slovenski Floorball ligi (1.sfl). Poleg
njih pa obstajo še selekcije oz. otroške
in mladinske skupine :U11, U13,
U15, U19. Poleg mlajših selekcij in
dveh lig imamo v sloveniji tudi  nekaj
ženskih klubov, ki se tako kot moški
klubi borijo za naslov državnega
prvaka. Poleg njih pa v Sloveniji ob-
staja oz. deluje tudi klub igralcev flo-
orballa na vozičkih (The Trouble
Makers iz Ljubljane). 
Imamo tri reprezentance: moško,
žensko in moško reprezentanco U19.
Udeležujejo se kvalifikacij za evrop-
sko in svetovno prvenstvo. Letos je
Slovenija gostila kvalifikacije za
moške svetovno prvenstvo na Šved-
skem. Potekale so v Podčetrtku. Žal
se naši reprezentanci ni uspelo uvrsti-
ti na svetovno prvenstvo. Maja 2013
bo potekalo svetovno prvenstvo za

ekipe U19 v Hamburgu. Za svetovno
prvenstvo so letos septembra poteka-
le kvalifikacije tudi v Italiji, kjer je
naša reprezetnanca osvojila prvo
mesto in se tako uvrstila na svetovno
prvenstvo. Slovenska reprezentanca
U19 je prva slovenska reprezentanca,
ki se ji je uspelo uvrstiti na svetovno
prvenstvo. 
Lahko pa se pohvalimo, da v Sloveniji
poteka tudi eden izmed večjih turnir-
jev v evropi. Vsako leto pred začet-
kom lige se v Ljubljani odvija medna-
rodni turni Sloopen. Vsako leto se na
turnir prijavi več klubov, tako iz tujine
kot tudi drugod iz evrope.  
V naši bližini deluje floorball klub
Floorball klub Primskovške zverine,
ki ima sedež kluba na Gornjem vrhu,
tekme in treninge pa imamo vsak
torek od 17:30 do 19:30 v Športni
dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji.
Vljudno vabljeni vsi, ki vas ta atrakti-
ven in zanimiv sport zanima, dose-
gljivi pa smo tudi na telefonski šte-
vilki: 031 368 367 ali na elektron-
skem naslovu zupancicbo@gmail.com,
kjer vam bomo z velikim veseljem
posredovali vse informacije o klubu
in treningih, ter načinu in vrsti tek-
movanja.

Predsednik FBC Primskovških zverin 
Božidar Zupančič


