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Smo podjetje z 22 letno tradicijo
in bogatimi izkušnjami zaposlenih
na področju računovodstva
za samostojne podjetnike, podjetja,
društva in kmetije.

ŽUPANOV KOTIČEK

Čudna zmeda
Neprijetne novice, nenehno  opozar-
janje na težke čase, načenjajo živce
tudi optimistom. Nikjer ni nobene
spodbudne besede, kot da bo konec
sveta tudi za tiste, ki so komaj prive-
kali na ta svet. Ubogi ljudje, ki večkrat
na dan gledajo televizijo, saj je rezul-
tat sporočil vedno isti. Brezizhodno
stanje.
Povsem nekaj drugega pa je jutranje
žvrgolenje ptic, brezskrbna paša div-
jadi in čudovit vonj sveže  pokošene
trave. Za takšno doživetje je potrebno
zgodaj vstati, si vse to ogledati in si
priznati, da takšna idila obstaja že
stoletja in da nobena recesija tega ni
prekinila – le vsake toliko časa kakšna
vojna. Takšno jutro te napolni s pozi-
tivno energijo!
Kljub »slabim časom«, pomanjkanju
in slabi volji pa večina komaj čaka po-
letja in zasluženega dopusta. Naš
standard očitno še ni tako slab; le čas
bo pokazal, kako nizko še lahko pa-
demo, če sploh.
Vsem občankam in občanom česti-
tam ob dnevu državnosti!

Vaš župan
Milan Izlakar

Tamburaški orkester Šmartno je 12.
maja na državnem tekmovanju v
Semiču že peto leto zapored osvojil
zlato priznanje. Člani strokovne ko-
misije Tomaž Habe in Vladimir Hro -
vat iz Slovenije ter Zoran Mulić iz
Srbije so se odločili, da so že sedmič
najboljši tamburaši v državi v tambu-
raškem orkestru Dobreč iz Draga -
tuša. Drugo mesto so si delili tambu-
raši iz obeh vipavskih orkestrov, tretje
mesto pa je osvojil tamburaški orke-
ster iz Šmartnega pri Litiji.
Šmarski tamburaši so v maju zaigrali
še na treh dogodkih v domačem
kraju, nastopili pa so tudi v Lin hart -
ovi dvorani Cankarjevega doma v
Lju bljani, kjer so bili gostje Folklorne
skupine COF, ki je praznovala 30-le-
tnico delovanja.  Pred koncem sezone
se bo skupina tamburašev pridno pri-
pravljala še na gostovanje v Šabcu v
Srbiji, kamor se bodo julija odpravili
skupaj s FS Javorje. 

Minka Savšek

Šmarski tamburaši že pet let v vrhu
slovenskega tamburaštva

Program za polurno jutranjo telovadbo od 7.30 ‒ 8.00, imenovano 1000 gibov,
je sestavil dr. Grishin, ko v 30 minutah razgibamo telo od dlani do podplatov. S
tem dosežemo maksimalno gibljivost, okretnost telesa in zmanjšamo bolečine.
Namen tega je bolj zdravo življenje.
Naša skupina telovadi vsak dan, poleti in pozimi, od 7.30 do 8. ure zjutraj, razen
nedelje in praznikov, na malem igrišču pri OŠ, v slabem vremenu pa na pokri-
tem balinišču pri župnišču. Vabimo vas, da se nam pridružite pod našim ge-
slom: Vsak trenutek je lahko nov začetek.

Telovadke skupine PUNGRT Šmartno

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA PUNGRT, ŠMARTNO PRI LITIJI

Jutranja  telovadba tudi v Šmartnem!

Osebnosti prihajajo z različnih področij: špor-
ta, gospodarstva, kulture, znanosti, arhitektu-
re, novinarstva, politike, prosvete in drugih
področij. Ne gre le za osebnosti iz zgodovine,
pač pa tudi iz sedanjosti, zato se vsebina ne-
nehno dopolnjuje. 
Podatke in pristanke za objavo pridobivamo
postopoma, prizadevamo pa si, da so podatki
točni in preverjeni iz več virov. Če boste opazili

napake ali protislovja, bomo veseli opozoril, prav tako z veseljem pričakujemo tudi
pobude za vnos novih osebnosti. Želimo, da bi vam zbrane informacije koristile in
da bi skupaj spoznavali, kako bogati smo – zaradi ljudi in njihovih talentov! 
V drugi fazi dela na projektu bomo omogočili dodajanje multimedijskih vsebin k
posameznim zapisom (npr. zvočne posnetke, filmske inserte in podobno).
Prav s pomočjo leksikona se lahko spomnite na pomembne osebnosti. Letos je
jubilejno leto Milke Badjura, 1902-1992. 
Milka Badjura je ob boku moža Metoda Badjure  zaznamovala temelje sloven-
skega filma. Njuni filmi so ohranjeni dokument časa in dragoceno dokumentar-
no pričevanje. Filme, ki jih je posnel Metod Badjura je sama razvijala, kopirala in
montirala v smiselno filmsko pripoved.
Milka Badjura je pričela ustvarjalno pot v času, ko se je film kot tehnični izum
začenjal uveljavljati in se je komaj nakazovalo, da bo kmalu postal zelo pomem-
ben umetniški in dokumentarni nosilec. 
Bila je velika poznavalka filmske umetnosti in bi se s svojim znanjem in talentom
lahko kosala z ustvarjalci v tujini. 

Spletni biografski leksikon 
Obrazi srca Slovenije
Od pričetka letošnjega leta je na spletnem naslovu: www.obrazisrcaslovenije.si
mogoče pregledovati Spletni biografski leksikon Obrazi srca Slovenije, ki ga s
podporo Občine Šmartno pri Litiji ureja in nadgrajuje Knjižnica Litija.  

Tačkov festival v Litiji
Radovedni Taček je bil prijazen in ukaželjen kuža, ki nas je v televizijskih srečavanjih
z igralcem Markom Okornom učil o zanimivih stvareh. Nace Simončič pa je bil tisti
lutkar, gledališčnik oz. vsestranski kulturnik, ki mu je s svojo čudovito osebnostjo dal
poseben pasje-človeški značaj, da se je priljubil številnim generacijam otrok.

Da bi še naprej promovirali kulturo,
in predvsem lutkovno umetnost, zna-
nje, učenje ter odgovornost in prijaz-
nost do ljudi in živali, je nastal Tačkov
festival v Litiji. 
Festival je potekal 8. Junija, na rojstni
dan Naceta Simončiča v dvorani na
Stavbah. Javni zavod za kulturo Litija,
Knjižnica Litija in Civilna iniciativa

Litija s sodelovanjem Komisije otrok
in pes pri Kinološki zvezi Slovenije,
so v dopoldanskem času pripravili:
brezplačen ogled lutkovno-gledališke
predstave za otroke, razstavo z utrinki
iz življenja in dela Naceta Simončiča
ter srečanje z živim kužkom. 
Povabilu na festival, ki je bil prvo leto
enodneven, so se odzvale domače

vrtčevske skupine, seveda pa je bil na-
menjen vsem mlajšim otrokom.  
Načrti za prihodnji razvoj festivala so
ambiciozni: promovirati domačo lu-
tkovno dejavnost in ustvarjalnost, se
povezovati z vzrejitelji psov, predsta-
vljati različne pasme psov, pokazati
javnosti »službene« živali, pri vsem
tem pa poudariti pomen odgovorno-
sti in tolerantnosti do soljudi in živali.
Tačkov festival naj bi v Litiji ustvarjal
ljudem, živalim in naravi prijazne
vezi; vse to pa je mogoče doseči pred-
vsem z učenjem in medsebojnim spo-
štovanjem in toleranco.
Festival je bil posvečen občinskemu
prazniku Občine Litija. 

Andreja Štuhec

Štorklje v Šmartnem
Naša bralca, Andrej Hostnik in Janez
Kralj, sta nas v uredništvu obvestila,
da je v nedeljo, 13. maja zjutraj, na
Ustju poleg PGD, na električnih dro-
govih pristal par štorkelj, kateri si je
pričel postavljati gnezdo. S pomočjo
domačinov, kateri so jima ljubeznivo
postavili podest in s tem dejanjem
omogočili, da bi si naredila gnezdo,
jima je to tudi uspelo. Obema bralce-
ma se zahvaljujemo tudi za fotografije,
od katerih objavljamo najzanimivejšo.                           

Uredništvo

Dogodek Datum Ura Lokacija

SLAVNOSTNA  AKADEMIJA OB 20 LETNICI PLANINSKE  SEKCIJE DU LITIJA TOREK 12. 6. 19.00 Kulturni center  Litija

Valeta – OŠ Litija ČETRTEK 15.6. 18.00 Kulturni center Litija

Poletna muzejska noč - predavanje z dokumentarnimi posnetki: SOBOTA 16.6. 18.00 Kulturni center Litija

OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 1991 – z Rosvito Pesek, »odprta vrata muzeja«

Osrednja občinska prireditev ob občinskem prazniku in dnevu državnosti SOBOTA 16.6. 20.00 Kulturni center Litija

Informativno- svetovalna pisarna Društva UP PONEDELJEK 4.6. 18.00 – 19.00 MC Litija

Kino kokošnjak: otroško delo ČETRTEK 7.6. 19.00 MC Litija

PGD Litija, predstavitev SOBOTA 9.6. 16.00 Dvorišče MC Litija

Slovenski rock’n’roll v državah strogih režimov, Kristijan Adamlje, potopis: PONEDELJEK 11.6. 18.00 MC Litija

Begunec? Migrant?, večer filma in debat SREDA 13.6. 18.00 MC Litija

Zaključna prireditev Gimnazije Litija SREDA 13. 6. 19.00 Gimnazija Litija

Koncert Glasbene šole Litija - Šmartno ČETRTEK 14.6. 18.30 MC Litija

Poletni nogometni turnir PETEK 15.6. 17.00 Igrišče Rozmanov trg

MC jazz orchestra, Artenigma, High 5, koncert ob zaključku šolskega leta PETEK 22.6. 9.30 Igrišče GIMNAZIJE. Litija

Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v MC Litija TOREK 19.6. 10.00 MC Litija

Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v MC Litija SREDA 20.6. 8.00 MC Litija

Rižota presenečenja, kuharska delavnica SOBOTA 23.6. 16.00 MC Litija

PORTRETI, razstava študentk likovne pedagogike PETEK 29.6. 18.00 MC Litija

FENSI ŠMENSI POLETNE KIKLE, ust. delavnica za zahtevnejše ustvarjalke SOBOTA 30.6. 18.00 MC Litija
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o uporabi Dvorane
Pungrt (Ur.l. RS, št. 40/2011)objavlja

Javni razpis 
za zbiranje vlog za uporabo  in koriščenje prostih terminov 

v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji, v šolskem letu 2012/2013

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti iz-
vajanje LPŠ v šolskem letu 2012/2013.  Javni razpis velja za proste termine v
Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.
Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih
dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
• med tednom: od 14.00 do 23.00 ure
• ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure  
Na poziv se lahko odzovejo vsi izvajalci športnih dejavnosti. Prednost pri
uporabi oz. najemu bodo imeli izvajalci izbrani na podlagi 6. člena Pravilnika
o uporabi Dvorane Pungrt in sicer:
• programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v

kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji; 
• programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni

in vrhunski šport iz Občine Šmartno pri Litiji; 
• športna društva in klubi iz Občine Šmartno pri Litiji, ki izvajajo programe

interesne športne vzgoje mladine; 
• drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo; 
• društva in klubi izven občine; 
• drugi uporabniki. 
Vsa športna društva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo
na predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 31. julija 2012 na naslov:
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripi-
som: »TERMINI V DVORANI PUNGRT«.
Pravočasno prispele prijave bosta pregledala strokovna služba Občine
Šmartno pri Litiji in upravitelj, ki bo tudi pripravil urnike uporabe Dvorane
Pungrt za šolsko leto 2012/13.
Z vsemi izbranimi uporabniki Dvorane Pungrt v šolskem letu 2012/13 bo
Občina Šmartno pri Litiji sklenila pogodbe o najemu oz. uporabi prostorov.
Vse dodatne informacije in navodila za sodelovanje v pozivu ter prijavni
obrazec so na voljo: 
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji ali 
www.smartno-litija.si., 
kontaktna oseba: Karmen Sadar 01 896 27 70, karmen.sadar@smartno-litija.si.

Na sistemih javne oskrbe s pitno
vodo, s katerimi upravlja Javno podje-
tje Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o., je vzpostavljen notranji
nadzor nad zdravstveno ustreznostjo
pitne vode na osnovah sistema
HCCCP in skladno z določili Pravil -
nika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04,s
spremembami: v nadaljevanju Pravil -
nik). Odvzem vzorcev pitne vode je, v
letu 2011, izvajal Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, na osnovi po-
godbe sklenjene med javnim podjet-
jem in zavodom. Število rednih pre-
gledov in število odvzetih vzorcev
vode za nadaljnje preiskave, za posa-
mezni javni sistem oskrbe s pitno
vodo, je odvisno od količine dnevno
porabljene vode. Poročilo v skrajšani
obliki podajamo po posmeznih siste-
mih za oskrbo s pitno vodo. Poročilo
v daljši obliki pa je dostopno na sple-
tni strani www.ksp-litija.si

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo
Litija – Šmartno
Na sistemu javne oskrbe s pitno vodo
Litija – Šmartno, ki s pitno vodo
oskrbuje prebivalce mesta Litija, na-
selja Šmartno, ter naselja Breg,
Tenetiše in Zgornji Log, je bilo v
okviru notranjega nadzora v letu 2011

opraviljeno 12 rednih pregledov pri
čemer je bilo odvzetih 48 vzorcev
vode za mikrobiološke preiskave in 4
vzorci vode za fizikalno – kemijske
preiskave in sicer od tega 1 vzorec na
razširjeno fizikalno kemijsko preiska-
vo (na 131 parametrov). Vsi vzorci
pitne vode, odvzeti na izlivkah upo-
rabnikov, so bili glede na preiskane
mikrobiološke parametre zdravstveno
ustrezni oziroma skladni s Pravilni -
kom. Vzorci vode odvzeti za fizikalno
– kemijske preiskave so bili glede na
obseg in rezultate izvršenih preiskav
skladni z zahtevami Pravil nika, oziro-
ma rezultati niso pre segali mejnih do-
voljenih koncentracij. 
Poleg notranjega nadzora pa se izvaja
nadzor nad pitno vodo tudi v okviru
državnega monitoringa. Na sistemu
oskrbe s pitno vodo Litija – Šmartno
je bilo v okviru državnega monitorin-
ga odvzetih 14 vzorcev vode za mi-
krobiološka preskušanja in 14 vzorcev
vode za osnovna fizikalno kemijska
preskušanja. V okviru državnega mo-
nitoringa, v letu 2011, so vsi rezultati
opravljenih mikrobioloških in fizikal-
no kemijskih preskušanj, odvzetih
vzorcev pitne vode, izkazovali sklad-
nost s Pravilnikom.

Poročilo KSP Litija o  spremljanju
zdravstvene  ustreznosti  pitne
vode  v  letu  2011

V postopku priprave vode upravljavec
vodo, v sistemu za oskrbo s pitno
vodo Litija – Šmartno, razkužuje in
sicer s plinskim klorom. Priporočena
koncentracija prostega preostalega
klora v pitni vodi, pri uporabnikih, je
med 0,3 in 0,5 mg/l. Vsebnost proste-
ga preostalega klora upravljavec v
okviru notranjega nadzora meri na iz-
toku iz vodohrana z avtomatskim
merilcem klora, kar omogoča večji
nadzor in odpravo morebitnih po-
majkljivosti v najkrajšem možnem
času. Vsebnost prostega preostalega
klora pa redno merimo tudi z ročnim
merilcem klora in rezultati merjenj na
izlivkah uporabnikov se gibljejo med
0,20 in 0,40 mg/l prostega preostale-
ga klora.
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega
območja Litija – Šmartno je bila
glede na ugotovitve in v danem obse-
gu opravljenih mikrobioloških in fizi-
kalno kemijskih preskušanj v letu
2011, zdravstveno ustrezna in skladna
s Pravilnikom.

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo
Primskovo
Vodovodni sistem Primskovo se na-
paja iz vrtine DV-1/06. S pitno vodo
se iz vodovodnega sistema oskrbuje
naselja Zagrič, Gornji in Dolnji vrh,
Sevno, Gradišče in Poljane.Voda se
po črpanju vodi preko ogljenega filtra,
ki uspešno odstranjuje atrazin in de-
setilatrazin. Dezinfekcija vode  se na
tem sistemu ne opravlja. V okviru na-
otranjega nadza sta bila opravljena 2
pregleda pri čemer je bilo odvzetih 7
vzorcev vode za mikrobiološka pre-

skušanja in 4 vzorci za fizikalno ke-
mijska preskušanja (atrazin in deseti-
latrazin). V 2 vzorcih vode so bile pri-
sotne koliformne bakterije v manjšem
številu, medtem ko so bili vsi ostali
vzorci skladni s Pravilnikom.
Glede na rezultate opravljenih kemij-
skih in mikrobioloških preskušanj v letu
2011 ocenjujemo, da je bila oskrba s
pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s
pitno vodo Primskovo, zdrav stveno
ustrezna in skladna s Pravil nikom.
Prisotnost manjšega števila koliform-
nih bakterij,  na posameznih odjem-
nih mestih, ne predstavlja večjega tve-
ganja za zdravje ljudi, kajti koliformne
bakterije se uvrščajo med indikatorske
parametre. Ocenjujemo, da je bil vzrok
za prisotnost koliformnih bakterij v
internih vodovodnih napeljavah.
Lastnikom smo posredovali obvestila
skupaj z navodili za dezinfekcijo inter-
ne vodovodne napeljave. 

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo
Vintarjevec – Dom tisje
Vodovodni sistem Vintarjevec – Dom
Tisje s pitno vodo oskrbuje naselja
Črni potok, Podroje in del naselja
Vintarjevec ter dom starejših občanov
– Dom Tisje. Dezinfekcija vode se na
tem sistemu redno ne opravlja.
V letu 2011 so bili, v okviru notranje-
ga nadzora na vodovodnem sistemu
Vintarjevec – Dom Tisje, opravljeni
trije pregledi, pri čemer je bilo odvze-
tih 12 vzorcev pitne vode. Rezultati
mikrobioloških preskušanj so pokaza-
li, da  je bilo pet vzorecv skladnih z
zahtevami Pravilnika o pitni vodi,
medtem ko 7 vzorcev ni bilo sklad-

nih, kajti vsi so vsebovali koliformne
bakterije v manjšem številu. Zaradi
prisotnosti koliformnih bakterij, smo
izvedli potrebne ukrepe in sicer čišče-
nje  in dezifekcijo vodohrana ter izpi-
ranje cevovodov.  
Vzorec vode odvzet v okviru državne-
ga monitoringa, dne 20.09.2011, je v
100 ml vseboval 1 E. coli. Odvzemno
mesto, v okviru državnega monitorin-
ga, je na izlivki v Domu Tisje. Na pod-
lagi te neskladnosti, smo uvedli zača-
sni ukrep prekuhavanja vode na celot-
nem oskrbovalnem območju, čeprav je
obstajala velika verjetnost, da je bil
vzrok neskladnosti interno vodovodno
omrežje v Domu Tisje. V Domu Tisje,
so na podlagi našega obvestila in
skaldno z navodili, izvedli dezinfekcijo
njihovega internega omrežja. 
Rezultati mikrobioloških preskušanj
odvzetih vzorcev vode, v okviru no-
tranjega nadzora, dne 09.11.2011,
niso več izkazovali prisotnost E.coli.
Izkazovali so prisotnost koliformnih
bakterij, v številu manj kot 4 na 100
ml vzorca, kar pa ne predstavlja tvega-
nja za zdravje ljudi, zato je bil ukrep
prekuhavanja preklican.
Vsi uporabniki pitne vode imate vse-
kakor tudi pravico do vpogleda v po-
ročila o izvidih mikrobioloških in fizi-
kalno – kemijskih preiskav pitne
vode. Javno podjetje bo vsakemu upo-
rabniku, v primeru izražene želje, nu-
dilo vse informacije o spremljanju
zdravstvene ustreznosti pitne vode in
mu na sedežu javnega podjetja omo-
gočilo tudi vpogled v rezultate pre-
iskanih vzorcev pitne vode.  

Javno podjetje KSP Litija, d.o.o.

Ljudje, ki imajo radi kmečko okolje,
ekološko kmetovanje in zdravo življe-
nje obiščejo ekološki kmetiji, kjer so
jim na voljo domači prigrizki in pija-
ča, lastniki pa predstavijo tudi način
ekološkega kmetovanja. Poleti vaščani
praznujejo »Žegnanje ob sv. Ma gda -
leni«, pozimi pa vabi svetloba polne
lune, ko se z baklami in svetilkami po-
hodniki srečajo pri cerkvici, malo za-
pojejo, pokramljajo, v vasi pa se pove-
selijo in okrepčajo. Kar nekaj let pa v
vasi taborijo otroci iz vse Slovenije in
tudi iz zamejstva. Od ponedeljka do
petka živijo na prostem, v naravi, brez
televizije in računalnika. Otroci se
igrajo v gozdu, izdelujejo razne izdel-
ke, ustvarjajo po svojih željah, skrbijo
za domače živali, spoznavajo delo na
kmetiji, si nabirajo in kuhajo zelišča
za čaj in sirup ter še ogromno drugih
dejavnosti se zvrsti preko celega
tedna. Med otroki se tkejo nova znan-
stva in prijateljstva, ki se vsako leto
poglabljajo. Tudi letos se jim lahko

Dogajanje v vasi Gradišče
Nekaj kilometrov iz Litije in Šmartna leži vas Gradišče. Zadnja leta je vse bolj znana.
Pohodniki jo poznajo po tradicionalnem pohodu Po obronkih Jablaniške doline.
Domačini se radi vsakodnevno vzpenjajo do cerkve, od koder je lep razgled na
okoliške vasi in kraje, pešpoti vodijo iz Brega, Jablanice in Gradiških Laz.

pridružite, kmetija Vovk bo odprla
svoja vrata za otroke v določenih ter-
minih v juliju (16. 7. – 20. 7.) in avgu-
stu (20. 8. – 24. 8.). Več informacij na
gsm: 031 251 931 ali na spletu:
www.jablaniskadolina.si. 
Za izpeljavo vseh teh dejavnosti ima
veliko vlogo tudi Društvo za razvoj
podeželja Laz, ki objavlja in vabi turi-
ste in pohodnike preko svoje spletne
strani.
Vse te aktivnosti, ki potekajo v vasi
preko celega leta, so pomembene za
razvoj podeželja, saj pripomorejo k
razvoju dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah in so dodaten vir zaslužka.

Društvo Laz

KLIŠE na Škisovi
tržnici 2012
Zopet smo jo dočakali – Škisovo
tržnico 2012! Obilo veselja, sonca,
glasbe, dobre hrane, osvežilne pijače
in več kot 25.000 obiskovalcev. Kliše
je 9. maja na Letnem telovadišču
Ilirija v Ljubljani že zgodaj zjutraj
postavil svojo stojnico, ki je bila tudi
tokrat v znamenju ekološke ozavešče-
nosti – z naslovom Zeleni otok sredi
mesta. Klub litijskih in šmarskih štu-
dentov je svojo stojnico okrasil v stilu
eko kmetije – Kmetija pr’ Klišet’. Na
njej so aktivisti obiskovalcem ponuja-
li različne vrste »doma« pridelane
hrane – od sira, zaseke, mleka, ter tra-
dicionalno odlično bovlo iz svežega
kmečkega sadja. Stojnica je bila
opremljena tudi z domačimi živalmi
(seveda ne pravimi), ki pa so do konca
dneva nesrečno ena za drugo izginile
s stojnice. Aktivisti so bili tako kot
vsako leto opremeljeni s tematskimi
oblačili – letos so v stilu kmetovalcev
nosili slamnike in naramnice. Po mi-
mohodu vseh klubov, na katerem so
se aktivisti predstavili vsem obisko-
valcem, je študente pozdravil tudi
predsednik RS dr. Danilo Türk, ki je
med drugim povedal, da so študent-
ski klubi med bistvenimi vsebinami
študentskega življenja ter se pošalil,
da ni prepričan ali se bo lahko mimo-
hod na olimpijskih igrah kosal z le-
tošnjim na Škisovi tržnici. Vreme je
bilo tokrat študentom naklonjeno, vi-
soke temperature, dobra družba in
vzdušje pa so pripomogli k temu, da
so Kliše-jevi aktivisti tudi tokrat uži-
vali v največjem študentskem žuru na
prostem. 

Tjaša Cvetkovič 
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi  Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za
leto 2012 (Ur. l. RS, št. 108/2012) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje turistične dejavnosti 
v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012 

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 pome-

na.
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 dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 € kot določa Odlok o proračunu
občine Šmartno pri Litiji za leto 2012.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu
2012 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10. 7. 2012 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 10. 7. 2012 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ –
sofinanciranje turistične dejavnosti 2012«. 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.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 334-001/2012
Datum: 28. 5. 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
(Uradni list RS, št. 108/2012) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih

dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012 

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri
Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. 
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in
opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter
združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humani-

tarnih dejavnosti;
• imajo urejeno evidenco članstva;
• imajo v svojem članstvu tudi občane občine Šmartno pri Litiji;
• imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob
svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi
iz območja občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je program oziroma
projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor
• ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki

ter metode dela,
• sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih de-

lavcev 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 dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.500,00 € kot določa Odlok o pro-
računu občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, v skladu s prijavami in merili
pa se bodo razdelila na naslednja področja:
• humanitarni programi
• zdravstveni programi
• socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu
2012 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10. 7. 2012 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu občine do 10. 7. 2012 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ –
sofinanciranje humanitarnih programov 2012«. 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 tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
predlogov. 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.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Štev.: 551-003/2012
Datum: 28. 5. 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Primskovo na Dolenjskem
Slovesnost zlate maše

V župnijski cerkvi Marijinega rojstva
na Primskovem na Dolenjskem bo potekala

v nedeljo, 15. julija 2012, ob 16. uri
zlata maša.

Zlatomašnika bosta postala :
• prof. Pavel Sporn,

dolgoletni primskovški župnik
in

• g. Ciril Mrzel,
ki je bil 1. 7 1962,

primskovški novomašnik,
sedaj pa upokojeni župnik na Dobovcu.

Slovesnost bo vodil akademik
dr. Janez Juhant.

Vsi prisrčno in lepo povabljeni na Primskovo.

Vabilo
V nedeljo, 24. junija 2012, ob 10. uri,
vas prijazno vabimo na Dolnji Vrh

k cerkvi sv. Janeza Krstnika na žegnanje.
Svečano mašo bo daroval msgr.dr. Franc Šuštar

in blagoslovil lepo obnovljeno in urejeno
podružnično cerkev. Pri bogoslužju bo sode-

lovala skupina Prima vox s Primskovega.
Po maši bo druženje pred cerkvijo. Vabimo vas,

da povabite še sorodnike in prijatelje in z
obiskom obogatite dogodek na Dolnjem Vrhu.

Športno društvo Dolina bo v sodelo-
vanju z Zavodom za šport Republike
Slovenije Planica pripravilo poletne
športne večere v ŠRC Reka. Člani
društva bodo poskrbeli za športne re-
kvizite. Lahko se boste zabavali z no-
gometom na travi, odbojko na mivki,
ulično košarko, mini rokometom,
namiznim tenisom, badmintonom ali
balinanjem. Vabljeni vsi, ne glede na
starost in predznanje. Cilj je gibanje,
spoznavanje novih športnih zvrsti in
druženje v naravnem okolju. Za
najmlajše so v športnorekreacijskem
centru postavljena tudi otroška igrala.
Z omenjenimi športnimi večeri za-
čnemo 25. junija ob 18. uri. Točen
razpored teh večerov je objavljen na
spletni strani športnega društva -
www.srce-me-povezuje.si/sddolina.
V primeru neugodnih vremenskih
razmer lahko pride do sprememb po-
sameznih terminov.  

Tomaž Rozina

Hura prosti čas
zopet v ŠRC Reka
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Lepo in sončno vreme je obhajanje
zakonskih jubilejev polepšalo vsem,
posebej še 36. parom, ki so ta dan sto-
pili ‘ponovno pred oltar’. Med temi
številnimi pari so bili kar po trije pari,
ki so obhajali 40, 50 in 60 let skupne-
ga življenja. Kakor nam binkoštni
praznik prinaša Božje in medsebojne
ljubezni ter miru, tako nam zakonski
jubilanti s svojim zgledom sporočajo,
da ima življenje vzpone in padce, lepe
in temačne, ter sladke, pa tudi grenke
dni življenja. ».. To je za vas poseben
dan, ko se skupaj obračate na preho-
jeno pot, ter prosite za blagoslov za
nadaljnje življenje in za zgled, ki nam
ga boste dajali…« je dejal župnik
Janez. 
Zelo lepo slovesnost je spremljalo
ubrano petje in sodelovanje zakon-
skih jubilantov. Ob koncu sv. maše, so
slavljence pri mežnariji pričakali tudi
šmarski tamburaši, ki so ob prijetnem
klepetu in medsebojnem druženju
dodali težo in lepoto trenutku in spo-
minom. Uroš Pušnik

Zakonski jubilanti 2012
»… Zakonski jubilanti ste lepa in zadosti zgovorna pridiga; najprej svojim otrokom,
domačim in nato vsem nam, saj nam dajejo zgled ljubezni, spoštovanja in
dobrote…« je med drugim poudaril šmarski župnik Janez Kvaternik na binkoštno
nedeljo 27. maja, ko smo obhajali nedeljo zakonskih jubilantov župnije Šmartno.

V petek, 19. aprila 2012, sta prazno-
vala biserno poroko, 60 let skupnega
življenja, Marija, rojena Otrin, in
Vladimir Zorc. Njuno dolgo skupno
življenje je znak, da je z dobro voljo in
medsebojnim prilagajanjem mogoče
uživati lepe, kot tudi premagovati
težke trenutke, ki jih prinaša življenje.
Vse to sta zmogla s svojo skromnost-
jo do sebe in radodarnostjo do dru-
gih. Številni sorodniki, prijatelji, sose-
dje in znanci so jima hvaležni za vse,
še posebno velja to za njune nečakinje
in nečake, da smo kot otroci lahko
preživeli veliko lepih trenutkov ob
njiju in z njima. Samo upati je, da
smo del njunega medsebojnega razu-
mevanja drug drugega prevzeli tudi
nase in bomo znali podobno tradicijo
prenašati naprej na mlade rodove.
V počastitev njunega visokega jubile-
ja, biserne poroke, smo ju presenetili
in se nepričakovano zbrali v petek,
20. aprila 2012, ko je Marija Zorc
praznovala tudi svoj 80. rojstni dan. 
Iskrene čestitke, Marica in Ladko, ob
vajinem jubileju in naj vama zdravje
služi še na mnoga leta.

Mojca Brkinjač, nečakinja

Hruška tradicije

Ko sta vidva se ženila,
en »pušelček« sta v dar dobila.
Po 60 letih se zgodovina ponovi,
le »pušelček« vama zdaj dali smo mi.
Za darilo smo vama »žurko« naredili
in eno hruško vama kupili.
V Volčji jami jo bosta sama posadila,
da rasla bo naprej pri nas in se redila.
Zalivali jo bomo, ko bomo imeli čas, 
če ne od zunaj,
bo od znotraj veljalo 
za vaju in vse nas.

Biserna poroka Marije in Vladimira

Marica in Ladko

Združila sta se ljubezen in čas,
biserna poroka je pri nas,
slavljenca sta obljubila,
da se bosta še naprej ljubila.

Šestdeset let je minilo,
ko se dekle s fantom je omožilo,
premagala sta vse težave,
osebne in narave.

Danes spet slavita,
bisere imata skrite,
v očeh se lesketajo in bleščijo,
od radosti po licih naj zdrsijo.

Naj bo srečo videti v očeh,
sprejmita to željo še nas vseh,
ponosna stopajta naprej,
srečno, na mnoga leta še odslej.

Ob nepričakovanem obisku, je bilo
zanju pripravljenih nekaj verzov, ki jih
je za to priložnost zapisala snaha Meta
Otrin:

Prelepa majska nedelja 20. maja 2012
– rojstni dan našega prijatelja, soseda
in sorodnika Sreča. Odpra vimo se na
že skoraj tradicionalni pohod: Sava –
Mamolj – Gradiške La ze. Pot, ki smo
jo že nekajkrat prehodili na pobudo
Sreča, nam je ostala v lepem spomi-
nu. Dogovorili smo se, da pot postane
tradicija in spomin na velikega prija-
telja narave, lovca, dolgotrajnega
oskrbnika lovske koče na Maljaku.
Sama pot v dobri družbi poteka od
savskega mostu, od koder se povzp-
nemo strmo po lepi gozdni poti do
spodnjega Mamolja, kjer nas prijazni
domačini tudi odžejajo in tudi lakoto
lepo potešimo. Pot nadaljujemo do
lovske koče LD Li tija na Maljaku. Po
prijetnem počitku sredi gozda čez
gornji Mamolj, nadaljujemo do Ze -
lenca in mimo domačije Oblak v Ja -
blaniški potok. Tokrat smo prijatelji
in sorodniki med potjo nabrali šopek
šmarnic in ga skupaj odnesli na grob
pokojnika k cerkvici sv. Ane v Jabla -
nici. V Gra diš ke Laze smo se vrnili
navdušeni od prelepe narave, ki nas je
obdajala in novih idej, ki smo dobili
ob obujanju spominov na skupne
pre hojene poti. Vsi pohodniki so že
potrdili udeležbo na pohodu nasled-
nje leto.

Mari Medved

Spominski pohod

foto: Sonja Perme

Ujeti poletni
trenutki
Bliža se poletje, čas lepega in toplega
vremena, ki nam prinaša veliko vese-
lja. Je čas sprostitve, počitnic in dopu-
stov, ki ga lahko izkoristiš tudi zase.
Ponuja se priložnost, da se odpraviš na
izlet in fotografiraš motive, trenutke.
Fotografska sekcija v Društvu likov-
nikov LILA in Knjižnica Litija pri-
pravljajo razstavo fotografij, ujetih
poletnih trenutkov, ki so nastale lan-
sko leto na fotografskem izletu.
Odprtje razstave bo 28. junija 2012
ob 19. uri v Knjižnici Šmartno.

Tvoje veliko, preprosto, pošteno srce,
daje nam zgled, čeprav si drugje.

FELIKS ROZINA
(20.5.1944 - 7.7.2011)

iz Gradiških Laz

Sleherni dan v letu dni je za nas dokaz, da je človek v svojih dobrih delih, ki jih je storil,
neminljiv, neumrljiv, za vedno živ.

Vsi tvoji

V SPOMIN

0262012

Kadar bom vandral, vandral poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči,

takrat “prijatli” zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni.

Po dolgotrajni, hudi in težki bolezni nas je zapustil
naš dragi mož, ati, dedi in stric

ANTON PIVEC - PITO
(17.8.1956 - 22.5.2012) Vrata 2, Šmartno pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, 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 dragega Antona

v prerani grob na Javorju. Posebno lepo se zahvaljujemo Zvonki, Alexu, Dragu, Milki, Rafku in Radu,
kateri so nam stali ob strani. MOL Slovenija, DBS Novo Mesto, Metalki Media, PGD Javorje, župniku za

opravljen obred, županu Milanu Izlakarju, obema govornikoma za ganljive besede slovesa, Pogrebnemu
zavodu Marije Novak iz Žuženberka, Onkološkemu inštitutu v Italiji, kirurgu dr. Marku Bitencu iz

bolnišnice Golnik, dr. Mariji Simoni Rajšek in tehniku Juretu za nesebično pomoč.

Žalujoči: žena Dragica, hčerki Petra z Alexom in Polonca z Janezom ter mala vnukinja Sindy

ZAHVALA

0162012

V 53. letu nas je zapustila
draga žena, mama in babica

BERNARDA KOLENKO
(1959 - 2012)
iz Volčje jame

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podporo, pomoč,
darovano cvetje, sveče in tople besede, ki so nam v teh trenutkih lajšale bolečino.

Hvala osebju ZD Litija in KSP Litija za vso nudeno pomoč. Hvala tudi vsem, ki ste posvetili delček
spomina naši dragi ženi, mami in babici ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

032012

Skrb, delo in trpljenje,
tvoje je bilo življenje.

Bolečine si prestala,
zdaj v grobu boš mirno spala.

V 85. letu starosti se je poslovila

MARIJA KOTAR
Skalanova Minka

(1927 - 2012)

Iskrena zahvala patronažni sestri Tini, njenim sodelavkam in vsem, ki ste jo obiskovali v času njene bolezni.
Hvala za vse darove in izrečeno sožalje.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku.

Hčerki Marjanca in Slavka z družinami

ZAHVALA

0442012
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Aktivnosti
društva
upokojencev

Zgodilo se je
Na praznični dan, 27. aprila, smo se s
pohodniki sprehodili po Lušni poti in
se skozi Rakovnik vrnili v Šmartno.
V mesecu maju smo izvedli dva rekrea-
cijska pohoda v šmarsko okolico, obi-
skali Malo dramo v Ljubljani, kjer smo
si ogledali komedijo Nežka se moži in
se s planinci podali na Mrzlico.
Udeležili smo se tudi dveh tekmo-
vanj, in sicer regijskega  v streljanju z
zračno puško v Trbovljah, kjer smo
imeli moško in žensko ekipo ter
medobčinskega tekmovanja v balina-
nju, ki je potekalo v Jevnici (ženske)
in v Litiji (moški).
Sekcija Nove korenine Primskovo je
v aprilu organizirala zelo uspešno
predavanje »Živeti z demenco«, ki ga
je izvedla strokovna ekipa iz Doma
Tisje, v maju pa pohod   Zagrič –
Razbore – Zagrič. Ob sredah pa se je
redno sestajala pevska skupina pod
vodstvom Rahele Sinigoj.

Pripravljamo…
V juniju bomo sodelovali na dveh re-
gijskih tekmovanjih, in sicer 14. junija
v Radečah (pikado), teden dni pozne-
je pa v Trbovljah (balinanje).
V soboto, 16. junija, bomo s planinci
obiskali Svetega Petra in Sankaško
kočo nad Begunjami, 18. junija pa iz-
vedli rekreacijski pohod v okolico.
V petek, 22. junija, pripravljamo po-
poldanski izlet v Preddvor in na
Jezersko, v soboto, 30. junija pa se
bomo udeležili srečanja zasavskih

upokojencev na Dolu pri Hrastniku.
Za julij načrtujemo dva rekreacijske-
ga pohoda v okolico, piknik pri
Mačku, planinski izlet po Vorančevi
poti (Koroška) in celodnevni izlet na
Notranjsko (Stari trg, Grad Snežnik,
Babno polje). Ogledali pa si bomo
tudi predstavo Prigode dobrega voja-
ka Švejka v poletnem gledališču na
Studencu.
V avgustu bomo imeli dva rekreacij-
ska pohoda, planinski izlet na
Slivnico, piknik na kmetiji Bancerl v
Jablaniškem Potoku in celodnevni
izlet na Madžarsko, če bo zanj dovolj
zanimanja. O datumih julijskih in av-
gustovskih dejavnosti vas bomo pra-
vočasno obvestili.
V soboto, 8. septembra, pa vas vabi-
mo na tradicionalni izlet na Brezje,
tokrat z avtobusom.
Sekcija Nove korenine Primskovo
pripravlja za junij izlet v Bistro in
Kopanj, za julij piknik pri lovski koči
in za avgust izlet z vlakom v Maribor.
Želimo vam prijetne počitniške dni;
upajmo in želimo, da bi katerega
izmed njih preživeli v naši družbi.

Bo ris Žužek

Letovanje v Delfinu v Izoli
Društvo upokojencev Šmartno bo za
svoje člane v novembru 2012 organi-
ziralo 7 dnevno letovanje v  hotelu
Delfin v Izoli, kar je bilo že omenjeno
na občnem zboru.
Letovanje bo organizirano v eni sku-
pini od 15.11. – 22. 11. 2012.
Cena letovanja za 7 dni, polni pen-
zion v dvoposteljni sobi, – 10 % po-
pust je 277 €, pol penzion pa 246 €. 
Doplačilo za prevoz in turistično takso
je 1,o1 € na dan.
Zainteresirane vabimo, da se zglase 1.
ali 3. sredo v mesecu v društveni pi-
sarni čimprej .
Za informacijo lahko pokličete tudi
mobitel št.: 041 282 083.

A.U.

Zadnjo soboto v maju 2012 smo
imeli strokovni izlet v Krapino, kjer
smo si ogledali muzej neandertalca.
Organizacijo izleta in celodnevni
program za sedemnajst udeležencev
je v okviru Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Litija - Šmartno pripra-
vila Helena Hauptman, mentorica
študijske skupine Kulturna dediščina.
Najprej smo si v muzeju ogledali igra-
ni film o življenju neandertalske dru-
žine, ki nam je pri ogledu eksponatov
in razlagi vodiča muzeja pomagal k
lažjemu razumevanju. Muzej je bil
zgrajen pred dvema letoma in na naj-
sodobnejši način pričara zgodovino
našega planeta od prapoka pred štiri-
najstimi in pol milijardami let do raz-
voja sodobnega človeka. Šele v zad-
njem času so znanstveniki s pomočjo
najsodobnejših analiznih metod nji-
hovega genoma nekoliko pojasnili
zgodovino neandertalcev, njihovo so-
bivanje in tudi spajanje s  prišleki se-
danje človeške rase iz Afrike pred pri-

bližno štirideset tisoči let. Skeletni
ostanki neandertalskega človeka,
orodja in kamnitega orožja, ki so z ga
veščino obdelave kamenin izdelovali,
načini pokopov kažejo na določeno
kulturo, ki je do sedaj nismo poznali.
Omenjeno je bilo najstarejše glasbilo
iz tistega časa, piščal, najdena pri nas v
Divjih Babah. Najdena zaceljena kost
odgriznjene roke kaže na to, da so po-
znali tudi načine zdravljenja poškodb.
Neandertalski človek je izumrl pred
trideset tisoči leti, čeprav je na evrop-
skem področju živel okoli dvesto tisoč
let. Figure v naravnih velikostih izde-
lane v Franciji, prikazane v njihovem
naravnem okolju nam pričarajo nek
do sedaj precej nepoznan svet.
Fotografiranje v notranjosti ni dovo-
ljeno, vendar smo si del tega lahko
ogledali in fotografirali na najdišču
krapinskega človeka v bližini muzeja.
Drugi del ekskurzije je bil ogled zdra-
viliškega kompleksa v Rogaški Sla -
tini. Kraj živi predvsem od zdravili-

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA-ŠMARTNO

Strokovna ekskurzija v muzej
Krapina in Obsotelje

škega turizma in steklarne, ki je na-
stala in rastla vzporedno in se nekako
vpleta v celotno ponudbo. Presenetila
nas je urejenost, nasadi v parkih in
ohranjanje obnovljenih starejših ob-
jektov v sedanji ponudbi, ki najlepše
pričarajo čas razvoja turizma pred
nekaj sto leti. V zadnjem delu smo si
ogledali še kristalno dvorano, ki je
dobila ime po ročno izdelanih velikih
zrcalih iz kristalnega stekla in kjer že
okoli dvesto let prirejajo sloviti Anin
ples. 
Nato smo se odpeljali do največjega
slovenskega muzeja na prostem v
Rogatcu, ki pričara podobo kmečke-
ga posestva in način življenja pred
okoli dvesto do sto leti. Bivalna hiša,
imenovana Šmidova domačija, kar
pomeni kovačeva, saj v sklopu poslo-
pij tudi kovačnica z ročnim orodjem
za podkovanje, izdelavo kovinskih
delov vozov, orodja in vsega, kar je
človek tedaj potreboval. Starejši se še
spominjamo tistih čudovitih zvokov
kladiva (hamer) na nakovalu (ambus)
ob obdelavi železa, predhodno segre-
tega v žarečem oglju, kateremu so s
pomočjo velikega meha vpihavali
zrak, da so dosegli primerno tempe-
raturo za obdelavo in kaljenje. K hiši
spadajo še gospodarska poslopja z
vsem takratnim orodjem. Eksponati
so originalni in so jih prenesli v raz-
stavljenem stanju ter jih popolnoma
enako sestavili na mestu muzejskega
prostora. Ogled je bil voden stroko-
vno z vodičko, zaposleno v muzej-
skem kompleksu. V bližini muzeja se
dviga tamkajšnji Triglav, to je
Donačka Gora, priljubljena markant-
na razgledna točka enega zadnjih slo-
venskih vrhov v višini 884 m. Vsa
okolica tistih krajev je skrbno obdela-
na, narava je lepa in se nekako vtke v
celotno podobo zdraviliškega turiz-
ma, kjer si vsakdo lahko najde svoj
mir in rekreacijo.
Bil je lep in nepozaben dan, videli in
spoznali smo veliko novega.

Jože Sinigoj

V hladnih dneh, ko je že kar zazeblo,
smo bili v pričakovanju Zaključnega
koncerta orkestrov in komornih sku-
pin Glasbene šole Litija – Šmartno.
Prišel je 17. maj in z njim celodnevna
misel učiteljev – mentorjev na po-
membni nastop. Z uvodnimi takti
Pihalnega orkestra pod vodstvom di-
rigenta Slavča Gorgieva in sodelujo-
čimi člani Pihalnega orkestra Litija,
sta nas pozdravila junaka risank Če-
belica Maja in Speedy Gonzales.
Mar si komu se je ob ubranem zvoku
pihal, trobil in tolkal spomin zavrtel v
otroštvo, ko smo radi gledali omenje-
ni risanki. Številčni orkester mladih
fantov in deklet zahteva veliko truda

Zaključni koncert glasbene šole
in energije, da se v skladbah oglasijo
pravi toni. Mentorjev trud se je po-
hvalno in spodbudno obrestoval.                                                          
Komorna skupina harmonik z men-
torjem Dušanom Drobničem nas je
presenetila z zanimivim imenom KO
– SKU – HA. In kaj so nam skuhali?
Doživeta izvedba umirjenega Ba roc -
ca je s svojo harmonijo preprosto va-
bila, da ji sledimo. Druga skladba,
Let’s Go, je z ritmom bobna zazvene-
la pestro in živahno. 
Kdo bi si mislil, da skladba Pirati s
Karibov v izvedbi kitarskega ansam-
bla zazveni s tako poudarjenim to -
nom. Uspešno priredbo je napisal
mentor Rado Černe. Da se harmoni-
ka in flavta lepo podata zvoku kitar, pa
so mladi glasbeniki dokazali v drugi
skladbi z naslovom Življenje je lepo. 
Na koncertu so sodelovale tudi zani-
mive komorne zasedbe. Mentorji so z
učenci pripravili pestre skladbe. V
ritmu kubanske glasbe nas je razvnela
Guantanamera. Zaplesali smo ob
klavirskem triu. Nad mavrico, v har-
monijo barv nas je popeljal trio klari-
netov. Instrumentalni kvintet pa s

skladbo Hasta Manana v čustveni
svet ljubezni.
Pod vodstvom Ane Šimenc uspešno
svojo pot utira Jazz Band. Poslušalci
smo prisluhnili improvizaciji mladih
izvajalcev v skladbi Beautiful Love in
pevsko instrumentalni točki Always
on My  Mind, ki jo je Aleš Turšič vo-
kalno zanimivo obarval.
Kot zadnji so nas presenetili in nav-
dušili učenci, ki obiskujejo godalni
orkester in njihov dirigent David
Petrič. Orkestru pomaga tudi učitelj
Samo Dervišić. Najprej zares, nato za
sprostitev, bi lahko opisali njihov na-
stop. Kar tako naprej!
Organizacijsko je koncert ob tako ve-
likem številu nastopajočih potrebno
premišljeno izpeljati. Uspelo je Miri
Kranjec, ob pomoči Mirjam Mah.
Uspešen koncert se zrcali v pozitivni
energiji in dobrem medsebojnem so-
delovanju učiteljev. Mislim, da ob
tem koncertu vse to lahko potrdim.
Čestitke in zahvala veljajo vsem uči-
teljem, ki so sodelovali na koncertu in
tako sooblikovali glasbeno pester in
barvit program. Veseli me, da sem
bila delček glasbenega mozaika z
vezno besedo tudi sama. Nasvidenje
prihodnje leto.

Polonca Demšar, prof. glasbe

V ponedeljek, 7. 5. 2012, so se učenci
3.a, 3.b OŠ Šmartno ter učenci 3. in
4. razreda podružnične šole Štangar-
ske Poljane v deževnem jutru odpelja-
li na kočevsko, v deželo gozdov in
medvedov. Cilj potovanja je bil dom
Jurček, ki je postal njihova malo dru-
gačna šola in začasni dom. 
Po prihodu v dom in sobe so si neka-
teri prvič sami pripravili postelje, zlo-
žili obleko v omaro, spali v nadstropju
in ne nazadnje bivali v sobi s še tremi
prijatelji. 
Skozi bivanje v Kočevju so spoznali
znamenitosti mesta, opazovali rume-
ni blatnik na reki Rinži, ob Rudniš -
kem jezeru pobirali premog in opazo-
vali račke, se sami podali v podzemno
jamo in jo raziskovali, se seznanili z
orientacijo in gozdom.
Pravo doživetje jih je čakalo v sredo,
ko so se sprehodili ob robu mogočne-
ga Rajhenavskega pragozda v Ko čev -

skem Rogu in objeli 51m visoko
jelko, imenovano Kraljica Roga.
Vožnja v rdečem in rumenem kanuju
po reki Rinži je razvnela pravi šport-
no – tekmovalni duh, ki se je nato
razvijal še pri streljanju z lokom, vož-
nji s kolesom, na športnem igrišču pri
igrah z žogo, badbintonu  in namiz-
nem tenisu.
Kar naenkrat je bil tu že četrtek, ko
so težko pričakovali večerni ples in
seveda priprave nanj (obleka, ličenje,
dišave).
Po dopoldanskem lovu na lisico v
bližnjem gozdu, so se po postanku pri
medvedih, v petek popoldan polni
lepih vtisov, doživetij, prvih simpatij
in utrujeni vrnili domov.
Z vedoželjnimi in prijaznimi učenci
smo nepozaben teden preživele ra-
zredničarke Alenka Kralj, Manja
Mihelič in Polona Zagorc.

Polona Zagorc

Naravoslovni tabor v Kočevju

V mesecu maju smo se zbrali mali in
veliki vrtca Ciciban na pomladni pri-
reditvi, ki je letos nosila naslov
»Prijateljice črke, dober dan ...«.
Letošnja rdeča nit raziskovanja in os-
vajanja novih znanj se je v vseh 12
skupinah vrtca navezovala na predo-
pismenjevanje v predšolskem obdob-
ju. Spoznavamo črke, številke, nove

pravljice in pesmice, naša imena, zlo-
gujemo, rišemo, se zabavamo ob izva-
janju jezikovnih vaj in se igramo
razne igre vlog. Tako smo vsa nova
znanja v obliki plesa in igre združili in
se vsi, prav vsi, od najmlajših do naj-
starejših, predstavili z izvirnimi in ra-
zigranimi nastopi. Program je s prija-
zno besedo povezovala ga. Andreja

Pomladna prireditev vrtca Ciciban Štuhec, ki se je z veseljem odzvala na
povabilo k sodelovanju. V ušesih so
odzvanjale pesmice znane otroške iz-
vajalke Romane Krajnčan, otroci pa
so v pisanih majčkah pogumno stopi-
li pred množico staršev, starih staršev
in ostalih povabljenih, ki so napolnili
športno dvorano Pungrt. Ker smo ra-
dovedni in polni idej, v vrtcu še naprej
ustvarjamo in ob igri spoznavamo
svet okrog nas. 

Sabina Sterle, dipl. vzg.
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Za naslednje šolsko leto bomo poizkušali pridobiti sredstva iz Evropskega so-
cialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje programa Zdrav
življenjski slog pod strokovnim vodstvom. Zato smo v maju zbirali informati-
vne prijave otrok za sodelovanje v omenjenem programu. Če bomo uspešni na
javnem razpisu za izbor izvajalcev programa, bomo dokončne prijave zbirali v
prvih dneh novega šolskega leta. 
Cilji programa so dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju
zdravega življenjskega sloga, zainteresiranim učencem zagotoviti dodatni dve
uri oz. tri ure športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vpli-
vov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje
ploskosti stopal, odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj splošne vzdržlji-
vosti) ter približati športne aktivnosti otrokom na sproščen in igriv način.
Program se bo izvajal po pouku, ob sobotah ter med počitnicami. Urnik bomo
naredili šele po prejemu dokončnih prijav in že končanih urnikih za pouk za
naslednje šolsko leto. 
Na podružničnih šolah bomo program med tednom izvajali v notranjih in zu-
nanjih prostorih podružničnih šol. Ob sobotah in med šolskimi počitnicami pa
v športni dvorani Pungrt, v šolskem bazenu, na plezalni steni, na zunanjih igri-
ščih ter v naravnem okolju. 
Program je namenjen vsem učenkam in učencem od 1. do 9. razreda. Glede na
prijave bodo otroci razporejeni v skupine po starosti. Športne aktivnosti bodo
prilagojene posameznim starostnim skupinam. V okviru projekta Zdrav ži-
vljenjski slog se bodo učenke in učenci ukvarjali z že poznanimi športnimi pa-
nogami, kot so odbojka, košarka, rokomet, nogomet, namizni tenis, badminton,
gimnastika, atletika itd. Otrokom bodo predstavljene tudi nekatere športne pa-
noge, za katere na urah športne vzgoje zmanjka časa (športno plezanje, rolanje).
Sodelovali bomo tudi z lokalnimi  športnimi društvi. Učenci se bodo seznanili s
teoretičnimi vsebinami o zdravi prehrani in pomenu zdravega načina življenja.
Ker program financira Evropska unija in Ministrstvo za šolstvo in šport, je za
otroke sodelovanje v tem programu brezplačno. Tomaž Rozina

Program Zdrav življenjski slog 
na OŠ Šmartno

V soboto, 12. maja 2012, je na Javorju
potekala že 10. Občinska orientacija
Gasilske zveze Šmartno.  Sodelovalo je
33 ekip – trojk v šestih kategorijah.
Poleg gibanja v naravi na čas so morale
ekipe na kontrolnih točkah reševati na-
loge, ki so bile podobne kot v prejšnjih
letih. Tekmovanje je potekalo v lepem
vremenu. Za dobro izpeljano tekmova-
nje se zahvaljujemo tekmovalnemu
odboru, sodnikom in PGD Javorje, ki
so tokrat prevzeli organizacijo.
Prvi dve uvrščeni ekipi iz vsake kate-
gorije sta si prislužili vstopnico za re-
gijsko orientacijo Regije Ljubljana
III, ki je potekala v soboto, 19. maja
2012, v naši gasilski zvezi, in sicer pri
lovski koči v Zagriču. Skupno je tek-
movalo 86 ekip na progi, ki je zahte-
vala veliko znanja iz poznavanja to-
pografije ter tudi veliko fizične pri-
pravljenosti. Za pravično sojenje je

Občinska in regijska gasilska
orientacija

Zgodilo se je:
Tehnična in druga pomoč:
25. 4. ob 13.10 so bili gasilci PGD
Šmartno pozvani k odpiranju vrat
stanovanja v Mali Kostrevnici. V
hiši je bila onemogla oseba, katero
so prevzeli reševalci ZD Litija.
Drugo:
V času od 20. 4. 2012 do 20. 5.
2012 so gasilci PGD Šmartno
opravili 5 prevozov pitne vode in
PGD Kostrevnica 2.

GZ Šmartno

sodelovala tudi večina ostalih društev
naše GZ. Odličen dan pa so začinile
tudi ekipe GZ Šmartno, ki so zasedle
solidna mesta. Vsem tekmovalcem
izrekamo čestitke, sodelujočim, še
posebno PGD Primskovo, pa zahvale
za pomoč pri organizaciji.

GZ Šmartno
Rezultati:
Pionirke:

Liberga 369,64 točk
Kostrevnica 366,85
Zavrstnik 349,29

Pionirji:
Kostrevnica 386,29 točk
Zavrstnik I 363,64
Primskovo I 361,95
Šmartno 360,44
Liberga 353,19
Štangarske Poljane 348,88
Zavrstnik II 347,48
Vintarjevec 337,64.
Mladinke:
Jablanica II 207,60 točk
Kostrevnica 180,96 
Jablanica I 99,53
Primskovo 93,16
Štangarske Poljane 70,49.

Mladinci:
Liberga 230,03 točk
Javorje 222,49
Štangarske Poljane 206,31
Primskovo 172,84
Zavrstnik 103,18
Šmartno I 36,90
Šmartno II 28,57
Vintarjevec brez rezultata

Pripravnice:
Jablanica 188, 96 točk
Primskovo 175, 65
Zavrstnik 124,04

Pripravniki:
Javorje 251,08 točk
Šmartno 244,80
Primskovo 200,19
Zavrstnik 151,75
Vintarjevec 142,81

skrbelo 36 sodnikov, od tega 5 iz GZ
Šmartno. Otroci in mentorji so se po
opravljenem tekmovalnem delu
lahko sprostili in družili na travniku
pred lovsko kočo. Veseli so bili zaslu-
žene malice in pijače. 
Zaključek tekmovanja je sklenil Slav -
ko Jalovec, predsednik mladinskega
sveta Regije Ljubljana III, ki je po-
hvalil GZ Šmartno za profesionalen
pristop k izvedbi orientacije in stro-
kovno pripravo proge, orodja in vseh
ostalih nalog, povezanih z izvedbo. S
podelitvijo pokalov in medalj se je
končal uradni del orientacije. Podelit -
vi je prisostvoval tudi podžupan obči-
ne Šmartno Matjaž Aškerc, ki je
vsem prisotnim namenil nekaj besed.
Tekmovalci iz naše zveze so dosegli
naslednje rezultate: 
Pionirke: 3. Liberga, 6. Kostrevnica.
Pionirji: 8. Zavrstnik, 10. Kostrevni -
ca. Mladinke: 2. Jablanica, 9. Kostrev -
ni ca. Mladinci: 4. Liberga, 11. Javorje.
Pripravnice: 2. Primskovo, 4. Jabla -
nica. Pripravniki: 3. Javorje, 7. Šmart-
no.
Za pripravo in izvedbo regijske
orientacije je bilo potrebno ogromno
prostega časa, vztrajnosti in dobre
volje, saj organizacija tako velikega in
zahtevnega projekta, kot je regijska
orientacija, ni mačji kašelj. Za našo
GZ je bil to velik izziv, katerega smo s
skupnimi močmi uspešno izvedli.
Zaradi potrebnega velikega števila
sodelujočih je poleg PGD Prim -
skovo, ki je opravilo levji del priprav,

Lepo vabljeni na tradicionalno sreča-
nje invalidov Občin Litija in Šmartno
pri Litiji, ki bo v soboto 16. 6. 2012 s
pričetkom ob 13. uri pri Ribiškem
domu v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem članom
podpornim članom in njihovim part-
nerjem. Za hrano in pijačo bo poskr-
bljeno, sladke dobrote in dobro voljo
pa prinesite s seboj.
Prispevek na udeleženca je 6 € za
člane, za nečlane 8 €. Zaradi organi-
zacije prosimo, da se prijavite in pla-
čate prispevek v društveni pisarni do
14. 6. 2012.
Kopanje v Laškem
Organizirano kopanje v Laško bo 12.
junija, vendar le v primeru, da bo naj-
manj 15 prijav, te pa zbiramo do
petka 8. junija 2012. Odhod avtobusa
je izpred društvene pisarne ob 15. uri.

V Šmartnem lahko počakate pred
spomenikom na Ustju. Za kopanje so
cene za člane društva z vsemi popusti
in prispevkom društva 7,00 € stari
bazen, za novi del kopališča pa 8,50 €.
Cena prevoza je 6,00 €.
Karte za kopanje
Obveščamo vas, da lahko tudi letos vsi
invalidi z odločbo po znižani ceni  ku-
pijo 10 kart za 3-urno kopanje v
Laškem (cena 7 €) in 10 kart za 3-urno
kopanje v Rimskih termah (cena 5 €) .
Karte veljajo od ponedeljka do petka.
Plavanje in vadba v bazenu
Šmartno
Skupaj z Društvom Diabetikom or-
ganiziramo plavanje in vadbo v baze-
nu, ki poteka vsako sredo od 16. do
17. ure. Cena je 2 € na udeležbo.
Vljudno vabljeni!

Mojca Bajc

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Tradicionalno srečanje invalidov

Predstavitev
knjige [psi] V maju so knjižnico v Litiji obiskali

gostje iz Maribora, ki po Sloveniji
skrbijo za promocijo knjige [psi].
Glavno vlogo na predstavitvah ima
dramski igralec Bojan Maroševič, ki
skoraj dve uri brez predaha govori o
vsem mogočem, povezanem s knjigo.
Številni obiskovalci mu zastavljajo
vpra šanja in prekinjajo njegovo pripo-
ved, zato lahko predstavitve trajajo in
trajajo. Gostje iz Maribora so bili nav-
dušeni nad odzivom občinstva. Avtor
knjige in vse v zvezi z njim tudi po
predstavitvi ostaja skrivnost. Knji ga
[psi] še vzbuja zanimanje in pred izi-
dom so nemški in angleški prevodi
knjige, ki bo svojo pot nadaljevala v
tujini. 

Približevanja z
Z. Sagadinom

Gost majskih Približevanj v Kultur -
nem centru Litija je bil Zmago Sa -
gadin. Svojo trenersko kariero je začel
zaradi treh zaporednih poškodb kole-
na, ko so mu ortopedi pri 22. letih od-
svetovali aktivno igranje. Pot ga je vo-
dila v različne klube in večkrat je bil
izbran za slovenskega trenerja leta.
Prvi je bil, ki je v klubsko politiko uve-
del odškodnine za igralce, ko so zapu-
stili klub. Zelo ga je prizadelo, ko mu
je kot trenerju KK Libela Celje,
Olimpija pobrala vse uspešne in na-
darjene igralce. Ko je začel z delom
pri KK Olimpija, je uvedel red in di-
sciplino. Bdel je nad mladimi igralci,
predvsem tujci, ki so prišli v klub. Za
njih je organiziral tečaj slovenščine,
priskrbel nutricionista, športnega psi-
hologa, se povezal s Fakulteto za
šport. Imel je štab ljudi, ki so skrbeli
za športno in osebnostno rast igralcev.
V letih uspehov jugoslovanske košar-
ke so ga v tujini spraševali, kak je ju-
goslovanski princip uspeha. Povedal
jim je, da je fante že pri 17. , 18. letih
pošiljal v pomembne tekme, v repre-
zentanco, medtem ko so v tujini čaka-
li na starost 22 let ali več. Na pogovor-
nem večeru je izrazil skrb zaradi vse
manjšega zanimanja mladih za šport,

Po lanskoletnem odličnem odzivu
otrok na nov bralni projekt Poletavci
– poletni bralci, so se v Mestni knjiž-
nici Ljubljana opogumili in k projek-
tu povabili še pet knjižnic regije,
poleg Knjižnice Vrhnika, Knjižnice
Logatec, Knjižnice Medvode, Knjiž -
nice Domžale tudi  Knjižnico Litija, z
namenom, da se branje čim bolj širi
med otroki v Sloveniji.
Projekt Poletavci – poletni bralci je
namenjen otrokom od 7. do 12. leta
in spodbuja pol urno branje na dan
med poletnimi šolskimi počitnicami,
bralna izbira pa je na strani otrok, saj
lahko berejo karkoli. Pomembno je,
da ob tem pridobivajo bralne navade,
da tudi ne-ljubitelji knjig spoznajo, da
je branje lahko zabavna in prijetna iz-
kušnja. 
Projekt uradno poteka od 11. junija
do 14. septembra 2012. Projekt se za-
ključi z zaključno prireditvijo v zad-
njem tednu septembra. Glavna na-
grada so letos otroški rolerji, ki jih
bomo izžrebali na prireditvi, vsak po-
letni bralec, poletavec pa bo za spo-
min prejel tudi majico.  

Poletavci
tudi košarko. Motijo ga prazna igriš-
ča, tak problem poznajo tudi v tujini.
Velemesta kot Milano ne morejo
zbrati fantov za mladinsko reprezen-
tanco, zato novačijo tujce  iz Afrike in
drugod. Skrbi ga za prihodnost špor-
ta, saj mu je posvetil celo življenje, na
stolu trenerja je že 35 let. Njegov
moto, ki ga je vcepil svojim igralcem
je: Lahko je še boljše! 
Mnogim košarkarjem je prav Zmago
Sagadin privzgojil delovne navade,  to
je na srečanju povedal tudi dolgoletni
košarkar, Litijan Dušan Hauptman.
Sagadin je letos selektor reprezentan-
ce mlajših članov do 20. let, evropsko
prvenstvo bo med 12. in 22. julijem
potekalo v Sloveniji. 
Z gostom se je na zadnjih pomladnih
Približevanjih iskrivo pogovarjal
Vla  di mir Jakopič, ki je tako sklenil
niz pogovornih srečanj z znanimi in
zanimivimi Slovenci in Slovenkami,
ki privabljajo heterogeno občinstvo,
ki si želi drugačnih srečevanj in tudi
doživetij z izbranimi gosti.   

Poklon diplomantkam 
veziljskega oddelka 
V šmarski knjižnici si še vedno lahko ogledate raz-
stavo Poklon diplomantkam veziljskega oddelka, ki
je pripravila Magda Breznikar, iz Ustvarjalnega
središča Breznikar. Razstavo je odprl župan
Občine Šmartno pri Litiji gospod Milan Izlakar,
spremljal ga je podžupan Matjaž Aškerc.
Obiskovalce je pozdravila tudi predsednica peda-
goških delavcev Slovenije, Vida Bogataj, ki je z na-
klonjenostjo pozdravila trud avtorice razstave, Magde Breznikar. 
Nekaj besed o svojem šolanju, šolski dan je s teoretičnimi in praktičnimi urami
trajal od 8. zjutraj do osmih zvečer, je povedala avtorica vajenic, Majda Knific.
Navdušene obiskovalke, med njimi upokojene učiteljice tudi iz drugih krajev
Slovenije, so ji zastavile veliko vprašanj. Dragocena razstava bo na ogled še do
sredine junija, v obratovalnem času knjižnice Šmartno pri Litiji (ponedeljek,
sreda od 10. do 15. ure, torek, četrtek in petek od 12. do 18. ure).

Poletni delovni čas

V mesecu juliju in avgustu bosta knjižni-
ci odprti po poletnem urniku.
Knjižnica Litija bo odprta:

Ponedeljek, četrtek od 12.00 do 19.00 ure.
Torek, sreda, petek od 8.00 do 14.30 ure.

Knjižnica Šmartno pri Litiji
bo julija in avgusta odprta: 

Ponedeljek, četrtek od 12.00 do 19.00 ure.
Torek, sreda, petek   od 8.00 do 14.30 ure.
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Po dveh sezonah med najboljšimi, se
članska ekipa RD Herz Šmartno z
11. mestom poslavlja od 1. NLB
Leasing lige. Spomladanski del sezo-
ne se ni odvijal po tekmovalnih načr-
tih, kljub prizadevanju ekipe in borbi
do konca. Prva liga se je pokazala kot
velik zalogaj za društvo, največ po fi-
nančni plati, saj so stroški v 1. ligi ne-
primerno višji, če se hoče tekmovati
na takšnem nivoju. Žal je recesija še
dodatno pomagala, da so bile težave v
letošnji sezoni še malo večje.
V mesecu maju je članska ekipa odi-
grala zadnje tri tekme, vse pa so se
končale s porazom Šmarske ekipe.
Prva je bila v Ormožu 5. maja 2012.
Ormožani so bili direktni konkurent
za obstanek, tekmo so odigrali pred
polnimi tribunami in zasluženo zma-
gali 34:25. Pri Šmarčanih je bil odso-

ten Boris Vodišek, ki se je poškodoval
že na tekmi proti Izoli (ter tudi ni igral
na preostalih tekmah do konca sezo-
ne). Najbolj učinkovit na tekmi je bil
Marko Simončič z 8 zadetki. S tem
porazom je bilo že tudi teoretično
odločeno, da se ekipa seli v 1.B ligo.
V naslednjem krogu je v Šmartnem
gostovala ekipa RD Ribnica Riko
hiše. Navkljub vsem dejstvom, po-
škodbam in pa izpadu, so se domači
igralci proti favoritom iz Ribnice zelo
dobro upirali, ter na koncu žal tesno
izgubili 32:34. Na tekmi so vsi igralci
dali vse od sebe, najboljša strelca sre-
čanja pa sta bila kapetan Aleš Šmejc
in Marko Simončič s po 6 zadetki.
Zadnja tekma se je odvijala v petek,
18. maja, v Dvorani Marof v Novem
mestu, kjer je RD Herz Šmartno go-
stoval pri neporaženi ekipi MRK

Članska ekipa se poslavlja od 
1. NLB Leasing lige

Krka. Tudi tokrat so Krkaši pokazali,
da so dobra ekipa in niso naključno
zaključili sezono na 7. mestu, kar je
najvišja uvrstitev Krke v zgodovini.
Že po prvem polčasu je bil rezultat
18:12 za domačine, ki so v drugem
delu igrali še bolje, ter na koncu viso-
ko zmagali, 37:27. Marko Simončič
je pri RD Herz Šmartno nadaljeval z
dobrimi igrami v zadnjem obdobju,
ter dosegel 9 zadetkov, kapetan Aleš
Šmejc pa jih je dodal 7. 
Po tej tekmi je trener Jaka Keše vsem
igralcev namenil nekaj dni počitka,
aktivnosti pa niso končane, saj so de-
lavci v klubu pričeli sestavljati ekipo
za sezono 2012/2013, ki bo nastopala
v 1.B SRL. Članska ekipa bo bazirala
na domačih igralcih, pridružilo se ji
bo nekaj mladincev iz domačega po-
gona. Kratkoročni plan je, da se v
Šmartnem sestavi ekipa za stabilnega
1.B ligaša, ki ima urejene finance in
odlično organizacijo. Ob dobrem
delu, boljši gospodarski situaciji, pa je
daljnoročni cilj lahko tudi 1.A liga.
V mesecu maju zaključujejo tudi
mlade selekcije. V zaključnih turnir-
jih sta sodelovali ekipi starejših deč-
kov A (1997) in mlajših dečkov A
(1999). Starejši dečki A so v Velenju
igrali na turnirju od 9. do 12. mesta in
so se po zmagi nad RK Gorenje
Velenje z 20:17 prešerno poveselili ob
osvojitvi 9. mesta, kar je zelo lep
uspeh. Mlajši dečki A so v Šmartnem
igrali na turnirju od 5. do 8. mesta, ter
so na koncu osvojili 8. mesto. Ekipa
ima tudi velik potencial, žal pa so na
domačem terenu odigrali malenkost
slabše, kot v rednem delu. Vseeno pa
je to lep uspeh tudi za to generacijo.
Po končani sezoni v državnem pre-
venstu se lahko pohvalimo, da imamo
poleg teh dveh ekip, še ekipo starejših

dečkov B na 6. mestu, tako da so kar
tri ekipe med najboljšimi 10. v
Sloveniji.
Nekakšen zaključek sezone pa so
imeli tudi igralci mini rokometa, ki so
se 26. maja udeležili tradicionalnega
Zasavje Cup-a, ki ga prireja RK Dol
TKI Hrastnik. Nastopale so tri naše
ekipe, letnik 2001, 2002 in 2003.
Največji uspeh je dosegla ekipa letni-
ka 2002, ki je na koncu zasedla 2.
mesto, v finalu pa so le za en zadetek
izgubili z ekipo Jadrana (10:11), v
polfinalu premagali Matulje iz
Hrvaške (12:7), ter do takrat v sku-
pinskem delu premagali Jeruzalem
Ormož, Maribor Branik, Duplje
Tržič ter Rudar iz Trbovelj. Poleg tega
pa je bil Tilen Ulčar tudi zbran v
idealno peterko turnirja. Dobro so se
odrezali tudi igralci letnika 2001, ki
so doživeli le en poraz s Športno šolo
Celje, ekipa letnika 2003 pa je nasto-
pala v kategoriji leto starejših igralcev,
ter so se tudi dobro upirali.
V mesecu juniju in juliju nas čaka še
nekaj športnih aktivnosti. 23. junija se

bodo vse selekcije šmarskega društva
zbrale na igrišču OŠ na tradicional-
nem dnevu rokometa. Že takoj v po-
nedeljek 25. junija pa se bo približno
60-70 otrok odpravilo na 13. rokome-
tni tabor, ki bo tokrat na otoku Krk.
Tudi letos smo prepričani, da bo tabor
odlično uspel, saj je to že šmarska tra-
dicija. Poleg tega se bodo igralci letni-
ka 1997 in 1998 udeležili tradicional-
nega 20. Eurofesta na slovenski obali,
ki bo letos še posebej številčen. Od 1.
do 6. julija se bodo igrale tekme od
Kopra do Lucije, glavno dogajanje pa
bo v Izoli. Naša ekipa bo štela 15
igralcev. Prireditev bo zelo zanimiva
in mednarodno obarvna, našim fan-
tom bodo na igriščih nasproti stale
ekipe iz Avstrije, Danske, Češke,
Madžarske, Romunije, Rusije in celo
daljnega Tajvana.
Hvala vsem bralcem Martinovega
Glasa za vašo podporo v sezoni
2011/12, ter upamo, da bo podpora v
naprej vsaj enaka ali pa celo večja v
novih sezonah!

RD Herz Šmartno

Kčončnice za prvaka 1. NLB Leasing Lige:
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke PT
1. RK GORENJE VELENJE 10 10 0 0 331 : 272 59 (39)
2. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 10 6 1 3 301 : 262 46 (33)
3. RK CIMOS KOPER 10 7 0 3 305 : 274 43 (29)
4. RK TRIMO TREBNJE 10 3 0 7 280 : 317 28 (22)
5. RK MARIBOR BRANIK 10 3 1 6 300 : 312 24 (17)
6. ROKOMETNI KLUB KRŠKO 10 0 0 10 255 : 335 17 (17)

Končna lestvica končnice za obstanek 1. NLB Leasing Lige:
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Točke PT
1. MRK KRKA 8 8 0 0 264 : 222 28 (12)
2. RD RIBNICA RIKO HIŠE 8 6 0 2 257 : 237 25 (13)
3. RK JERUZALEM ORMOŽ 8 3 0 5 230 : 229 19 (13)
4. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 8 2 0 6 231 : 244 18 (14)
5. RD HERZ ŠMARTNO 8 1 0 7 215 : 265 13 (11)

Za OLMN Litija na travi se bliža
tekmovanje v sezoni 2011/12 zaklju-
čnemu obdobju. Letos nastopa re-
kordno število ekip (33), kar se pozna
tudi pri sami organizaciji ter pristopu
ekip, ki v nekaterih primerih že pre-
sega rekreativni nivo. Veliko zaslug za
to imajo predvsem Organizator tek-
movanja ter vodje ekip lige, saj v njej
nastopajo kvalitetni igralci in moštva.
To posledično pomeni zelo zahtevno
nalogo pri izpeljavi posameznega
tekmovalnega obdobja. 
Vse nastopajoče ekipe si poskušajo
priboriti čim višje mesto na lestvicah
tako v članskih kakor tudi v veteran-
ski ligi. OLMN Litija je postala zelo
zanimiva in izenačena, naziv prvaka v
vseh ligah bo tako do konca negotov. 
Zelo razburljiva končnica se obeta
tudi v drugi ligi, ker ima še polovica
moštev teoretične možnost za napre-
dovanje v višjo kategorijo. Veteranska
liga pa je tekmovanje prijateljev nogo-
meta, ki jim končna uvrstitev ni naj-
bolj prioritetnega značaja, rezultat po-
sameznega srečanja pa tudi ni nepo-
memben. Mlajši akterji lige pa se
lahko od njih naučijo veliko veščin
športa in fair play -a.
Na koncu bi radi izrekli zahvalo g.
Ladu Podkrajšku, ki je z donacijo pri-
pomogel k izvedbi seminarja za sod-
nike OLMN Litija, ki ga namerava-
mo izpeljati pred začetkom tekmo-
valne sezone 2012/ 2013, pod vod-
stvom že uveljavljenega mednarodne-
ga sodnika, ki tudi igra v naši ligi.
Tako naj bi tekmovanje v prihodnje
še pridobilo na veljavi .
Vodstvo OLMN Litija bo tako kot
vsako leto, tudi letos organiziralo za-
ključni turnir vseh ekip. Tekmovanje
bo potekalo 22. 6. ‒ 24. 6. 2012 v
Lupinci. 
Vabljeni vsi ljubitelji nogometa ter
navijači ekip, da se tega zanimivega
dogodka udeležite.

za OLMN Litija, Mito Kos

OLMN Litija na travi

PRVA LIGA
Ekipa Št.tekem Točke
1. ŠD Zgornji Log 18 42
2. FrapeBar&Saletr 17 42
3. CIFRA -KELME 18 37
4. Omahen trans. 18 35
5. Jang bojs 18 33
6. ŠD Sava 17 30
7. ŠD Polšnik 1 18 20
8. Robin MK 17 20
9. YU team 18 19
10. ŠD Jance 1 17 18
11. ŠD Prežganje 16 11
12. ŠD Šmartno S.Jereb 18 0

DRUGA LIGA
Ekipa Št.tekem Točke
1. KŠD V.Štanga 18 41
2. NK Dolina 17 37
3. ŠD Dole 18 36
4. Gostilna Juvan 18 34
5. Sobrace 18 32
6. Log Utd 18 32
7. ŠD Situla Vace 18 25
8. Liberga 18 21
9. FC Jance Utd 17 17
10. Jesenje 18 16
11. ŠD Polšnik 2 18 9
12. ŠD Janče 2 18 6

VETERANSKA LIGA 
Ekipa Št.tekem Točke
1. ŠD Dolina 13 33
2. ZL veterani 11 25
3. ŠD Polšnik Vet 11 21
4. ČDTZ 11 18
5. Prežganje 11 15
6. ŠD Sava Vet 12 12
7. ŠD Hotic 11 10
8. Kandidati 9 10
9. ŠD Jance Vet 13 7

V soboto 12. maja je bil prav poseben
dan za grad Bogenšperk, saj sta ga
obiskala daljna potomca slavnega po-
lihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja,
dr. Herwig Brandstetter in njegova
hči Astrid Hofmann-Wellenhof, ki
danes živita v avstrijskem Gradcu.
Dr. Brandstetter je Valvasorjev prav-
nuk v osmem kolenu, njegova hči pa
tako pripada že kar deveti generaciji
polihistorjevih potomcev. Na Bogen -
šperk ju je pripeljal profesor z oddel-
ka za zgodovino na ljubljanski uni-
verzi dr. Boris Golec, ki je trenutno
zagotovo največji poznavalec Valva -
sorja, njegovega življenja, dela in rod-
binskega drevesa. Prav omenjenemu
profesorju, ki se še vedno vneto
ukvarja z raziskovanjem, gre zasluga,
da vemo danes marsikaj več o našem
rojaku in da obenem vemo tudi za
107 njegovih še živečih potomcev.
Gospod Brandstetter je za Valvasorja

Obisk Valvasorjevih potomcev na
gradu Bogenšperk

nad katero sta bila zelo navdušena.
Skupaj z gospodom Golcem so šli po
Valvasorjevih sledeh na Kranjskem in
si tako v soboto ogledali, poleg
Bogenšperka, še njegovo rojstno hišo
v Ljubljani, spomenik in Marijino
znamenje na Gornjem trgu v
Ljubljani, ki je Valvasorjevo delo,
rodni dom na Mediji, kjer so danes le
še skromne razvaline gradu, nadalje
Krumperk (rodni grad Valvasorjeve
matere), Črni potok ter grad Bokalce
pri Ljubljani, izvorni grad rodbine
Dienersperg, poznejših baronov, v ka-
tero sta se omožili Valvasorjeva (do
pred petimi leti pozabljena) hči
Regina Konstancija (ok. 1690-1755)
in tudi njena hči Jožefa  (1712-1769).
Od njiju izvirajo vsi današnji polihi-
storjevi potomci. 
V nedeljo sta obiskala še gradove
Tabor pri Vojniku, Velenje in Dobr -
na, kjer je v 18. in 19. stoletju živela
rodbina Dienersperg, dokler se ni sre -
di 19. stoletja skoraj v celoti preselila
v Gradec in tam hitro pozabila na
Valvasorja.
Ob koncu se celotni kolektiv Javnega
zavoda Bogenšperk želi zahvaliti pro-
fesorju dr. Borisu Golcu, da nam je
pripeljal tako pomembne goste na
grad in tudi za njegovo delo, ki znat-
no bogati vsebino našega gradu.
Zahvala gre seveda tudi gospodu
Herwigu Brandstetterju in gospe
Astrid Hofmann-Wellenhof, ki sta
namenila svoj čas tudi za obisk
Bogenšperka. Po besedah dr. Golca se
bomo na Bogenšerku v prihodnosti
lahko še večkrat razveselili obiska po-
tomcev nekdanjega lastnika gradu.

Jernej Kotar, Javni zavod Bogenšperk

PRIREDITVE NA GRADU BOGENŠPERK

nedelja 10.06.16:00 -18:00 OTROŠKI ROMPOMPOM: ogledi gradu, ustvarjalne delavnice, lutkovna predstava  - tema PISKRI
četrtek 14.6. 19:00 Odprtje razstave PISKRI (TD Kamnik)
četrtek 21.6. 8:00 Odhod Valvasorjeve konjenice na 18. popotovanje
četrtek 21.06. 20:00 Proslava ob dnevu državnosti 
ponedeljek 25.6. 15:00 Vrnitev Valvasorjeve konjenice na grad Bogenšperk

GRAD BOGENŠPERK JE ZA OBISKOVALCE ODPRT
TOREK – SOBOTA 10.00 – 17.00
NEDELJA 10.00 – 18.00
PONEDELJEK ZAPRTO
Ogledi gradu so vsako polno uro. Zadnji ogled je uro pred zaprt-
jem gradu. Za najavljene skupine je ogled možen tudi izven od-
piralnega časa. Ob sobotah v času porok je ogled gradu moten ali
celo neizvedljiv.
www.bogensperk.si, e: bogensperk@siol.net , t:  01 8987 664

prvič slišal januarja 2010. Prav zani-
mivo je, da se je njegov oče dr. Bruno
Brandstetter (1893-1994), doslej
edini Valvasorjev potomec, ki je doča-
kal sto let, intenzivno ukvarjal z ge-
nealogijo in domoznanstvom, vendar
ni nikoli ugotovil, da je mnogokrat
citirani kranjski polihistor njegov
prednik. Za svojo družino je, pri ča-
stitljivih 95. letih, izdal obsežen tip-
kopis o gradovih in graščinah svojih
prednikov, pri svojem delu pa je veli-
ko črpal prav iz Valvasorja, vendar kot
je že bilo rečeno, genealoške povezave
z njim ni poznal.
Podobno kot njegov daljni prednik je
tudi gospod Brandstetter zelo deja-
ven mož. Po izobrazbi je pravnik,
sicer pa je tudi velik humanist in član
številnih humanitarnih organizacij, še
posebej je dejaven pri organizaciji
Schwarzes Kreuz, ki skrbi za grobove
vojakov iz obeh svetovnih vojn. Poleg
tega zelo rad tudi potuje, saj je prepo-
toval že na tisoče kilometrov po vsej
Evropi. Njegova hči, Astrid, pa je
profesorica latinščine in francoščine.
Ogled na gradu je bil za obiskovalca
gotovo nekaj posebnega, saj je njuna
družina z gradom neposredno pove-
zana, čeprav tega do nedavna še nista
vedela. V zelo sproščenem vzdušju je
ogled trajal nekoliko dlje kot ponava-
di, obiskovalca pa sta imela kar nekaj
vprašanj, zlasti o gradu, kateremu je
dal njun prednik neizbrisen pečat.
Obisk Bogenšperka je bil tako ena
izmed točk njunega obiska Slovenije,
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Naročila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Hrbtna ali notranja stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV Cenik zakupa oglasnega prostora

Spoštovani!
Ker časopis Martinov glas v poletnih mesecih julij in avgust ne izhaja vas vabimo,

da svoje prispevke za septemberski izvod pošljete vključno do

25. AVGUSTA 2012
po e-pošti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredništva: Martinov glas, Kidričeva 1, 1270 Litija, Tel:01/ 899 02 82,  Gsm: 040 996 404

Cenjene bralke in bralce obveščamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

Maj je bil planinsko bogat
Planinska dejavnost je bila že doslej zelo živahna, vendar se zdi, da nam je pomlad
dala še novega zagona. Samo za primer povejmo, da je bilo v maju organiziranih kar
10 različnih izletov oziroma drugih prireditev, ki smo se jih udeležili tudi litijski
planinci. V nadaljevanju podajamo le nekaj utrinkov iz petih majskih prizorišč.

Zasavski MDO, ki združuje planince iz 13 planinskih društev od Litije do
Brežic vsako leto organizira srečanjem mladih planincev. Letošnjega srečanja na
Kalu se je udeležilo čez 300 mladih, med njimi je bilo tudi 38 otrok iz našega
društva, spremljajo pa jih je 6 vodnikov na čelu z načelnikom mladinskega odse-
ka Gašperjem Repino. Peš so prehodili pot iz Hrastnika do planinskega doma na
Kalu, kjer so po prisrčnem kulturnem programu uživali v družabnih igrah. Eden
od udeležencev je srečanje ocenil s čisto desetko, saj je bila narava čudovita,
vreme fantastično, otroci razigrani in veseli, program odličen in pogostitev po
okusu mladih. Vsak udeleženec je za spomin prejel obesek. Borut Vukovič

Največ planinskih izletov poteka po
domačih hribih, občasno pa pokuka-
mo tudi čez mejo. Sredi meseca smo se
tako odpravili na Topico in Ojstro v
bli žini Železne Kaple. Topica je kopa-
sta gmota, Ojstra pa ošiljen stožec. Z
obeh vrhov je bil lep razgled na sever-
na ostenja Košute in Kam niških Alp
ter na najbljižnja soseda Peco in Obir.
Ogledali smo si tudi Peršman ovo do-
mačijo, kjer bodo v juniju odprli pre-
novljen muzej posvečen odporniške-
mu gibanju na Koroš kem. Tik pred
koncem vojne so Nemci na tej doma-
čiji pobili 11 člansko Sadovnikovo do-
mačijo.

Predzadnjo soboto v mesecu smo na Jančah gostili Zlatorogovo transverzalo po-
nosa. Tako kot v preteklem letu tudi letos akcija zajema 12 planinskih postojank
po vsej Sloveniji. Nekaj postojank je istih, med novimi pa je tudi naš planinski
dom na Jančah. Ves dan so na travniku pred domom potekale zabavne igre, na
katerih so se udeleženci potegovali za praktične nagrade. Kljub slabi vremenski
napovedi se je v Zlatorogovo častno knjigo vpisalo 431 pohodnikov, za vsakega
pa je Pivovarna Laško planinskemu društvu Litija donirala 1 € in nato dodala še
razliko do 1.000 €. 
Zbrane je zabaval ansambel Zim ze len, popoldne pa je za kitaro poprijel tudi
naš oskrbnik Tone Selko, ki se je tudi sicer izkazal za imenitnega gostitelja.

Srečanja starejših planincev v Ra dečah
se je udeležilo 50 planinskih veteranov
iz skoraj vseh društev Za savskega
MDO. Ta srečanja so namenjena ohra-
njanju tesnih prijateljskih vezi, ki so se v
preteklosti stkale med takratnimi nosil-
ci planinskega razvoja iz posameznih
društev. Obe nem se tudi izraz hvalež-
nosti za vse kar so planinski veterani
prispevali. Srečanje je vsakič na območ-
ju drugega društva običajno v planin-
skih kočah. Udele žence je predsednik
MDO Borut Vukovič seznanil z ak-
tualnimi dogajanji v planinski organi-
zaciji, sami pa so v prijetnem klepetu
obudili spomine na skupne podvige. 

Planinska sekcija društva upokojen-
cev je v začetku meseca pripravila
zelo zanimiv izlet na Veliki Risnjak,
najvišji vrh v narodnem parku, ki za-
jema najlepši del Gorskega Kotorja v
sosednji Hrvaški. Za vse udeležence
je bil izlet posebno doživetje, saj do-
slej v hrvaške hribe z izjemo Učke
nismo zahajali, sedaj pa smo odkrili,
da nas tudi tam čaka še veliko dela. 

PLANINCI  VABIJO!
12. 6. 20 let planinske sekcije DU
16. 6. Dan slovenskih planincev v Kranjski gori
16. 6. Križem kražem po Veliki planini – sekcija Sava
17. 6 Kriška gora, družinski izlet 
23. 6. jubilejni pohod planinske sekcije DU na

Sveto Ano in Grmado
30. 6. Velika Zelenica – planinska sekcija DU
7. 7. Komarča in Komna – planinska sekcija DU
14. 7. Ratitovec – planinska sekcija DU
14. 7. čez Bornove tunele na Prevalo – sekcija Sava
8. do 15.7. 32. planinski tabor v Kalu Koritnica
15. do 21.7. 9. družinski tabor v kalu Koritnica

Na zaključni tekmi je nastopilo 11
tekmovalcev DPČ Šmartno. Skupno
pa je bilo prijavljenih kar 152 tekmo-
valcev in tekmovalk iz več kot 20 klu-
bov. Šmarski tekmovalci so na zadnji
tekmi zasedli naslednja mesta. Bine
Meke je v kategoriji mlajših cicibanov

(enotna kategorija) dosegel 1. mesto.
To je bila njegova tretja zmaga v le-
tošnji vzhodni ligi. Prav tako na 1.
mesto se je v kategoriji kadetinj
(enotna skupina) uvrstila Veronika
Meke. Naslednji najboljši uvrstitvi sta
s 4. mestom dosegla Rebeka Brčan v

DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNO, PLEZALNA SEKCIJA DPČ ŠMARTNO

Zaključek Vzhodne lige 2012 in
začetek državnega prvenstva
V Grosupljem sta bili 19. in 20. maja dve tekmi. V soboto je bilo na sporedu zaključno
tekmovanje Vzhodne lige 2012, v nedeljo pa se je začelo državno prvenstvo za mlajše
kategorije.

kategoriji mlajših deklic (nelicencira-
ne) in Domen Brčan v kategoriji sta-
rejših dečkov (nelicncirani). Na 5.
mesto so se uvrstile Marina Eberl v
kategoriji mlajših deklic (licencirane),
Tjaša Jesenšek v kategoriji starejših
deklic (nelicencirane) in Sara Moš -
kon v kategoriji kadetinj (enotna sku-
pina). V kategoriji mlajših deklic (li-
cencirane) sta nastopili še Zoja An -
žur, ki je zasedla 6. mesto in Tinkara
Meke, ki je preplezala višino za kon-
čno 9. mesto. Teja Props in Urh
Tomažič sta v kategoriji starejših de-
klic (nelicencirane) oz. kadetov (enot -
na skupina) zasedla 5. mesto. 
V skupnem seštevku, kjer je konkuri-
ralo kar 278 tekmovalcev na skupno 5
tekmah so vidnejše uvrstitve dosegli:
Bine Meke, 1. Mesto (mlajši cicibani
– enotna skupina); Sara Moškon, 3.
mesto (kadetinje – enotna skupina);
Marina Eberl, 4. mesto in Tinkara
Meke, 5. mesto (mlajše deklice – li-
cencirane); Rebeka Brčan, 5. mesto
(mlajše deklice – nelicencirane); Do -
men Brčan, 5. mesto (starejši dečki –
nelicencirani).    
Naslednji dan je bila na sporedu prva
tekma za državno prvenstvo v sezoni
2012 za mlajše kategorije. DPČ
Šmartno so na tekmovanju zastopale
3 tekmovalke v kategoriji mlajših de-
klic (42 nastopajočih), ki so nastopile
nekoliko pod pričakovanji. Najboljša
je bila Zoja Anžur na 9. mestu,
Tinkara Meke je zasedla 14. mesto,

Marina Eberl pa si je priplezala 19.
mesto.
Naslednja tekma za državno prven-
stvo bo 2. junija 2012 v Slovenski
Bistrici, kjer se bodo mlajšim kategori-
jam pridružili še tekmovalci srednjih
kategorij (starejši dečki in deklice ter
kadeti in kadetinje). V sobota in nede-
ljo, 16. In 17. junija 2012, pa se bodo
najboljši slovenski plezalci zbrali v
Šmartnem pri Litiji, kjer pričakujemo
tudi nastope vseh najboljši članov in
članic, ki dosegajo vrhunske uvrstitve
tudi na tekmah za svetovni pokal.
Med njimi bo tudi aktualna zmago-
valka svetovnega pokala Mina Mar ko -
vič. Vljudno vabljeni na ogled tekem.
Člansko finale bo v soboto ob 20. uri.

Jernej Peterlin


