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ŽUPANOV KOTIČEK

Konec počitnic
Tako vročega avgusta že dolgo ni bilo
na naših tleh. Letošnje leto za en
mesec prehiteva na vseh področjih.
Dobra letina je s seboj prinesla
ogromno mrčesa, os sršenov, ki uni-
čujejo grozdje in ostalo sadje.
Šola zopet odpira svoja vrata v novo
šolsko leto. Prvošolci stopajo  v devet-
letko z veliko željo po novem znanju
za nadaljnjo življenjsko pot. V vrtcu
smo odprli tri nove oddelke, tako da
smo mnogim staršem naših malčkov
zmanjšali skrbi povezanih z otroškim
varstvom. Le na finančnem področju
občine ne gre vse tako, kot bi si želeli.
Dodatni oddelki vrtca bodo obreme-
nili proračun, saj večino stroškov po-
kriva občina, novih prilivov pa ni. Na
vse to pa vpliva še državna politika, ki
ima trenutno najmanjšo podporo jav-
nosti. Padanje standarda bo prav tako
težko zajeziti kot slabo voljo občank
in občanov.
Vsem želim lepega jesenskega pridel-
ka, dobre volje in upanja v jasno pri-
hodnost.

Vaš župan
Milan Izlakar
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Grajski večeri so v prvem delu obiskovalcem ponudili odprtje gostujoče razstave
Vidra, kraljica voda in razstave slikarke Olge Vozelj. Z odprtjem stalne razstave z
naslovom Bogen šperk – skrite zgodbe grajskih zidov, smo obeležili 370. obletnico
rojstva J. V. Valvasorja.  Ob sklepu gostujoče razstave Vidra, kraljica voda se je na
gradu odvijala še prireditev z naslovom Otroški rompompom. Rdeča nit nedelj-
skega otroškega popoldneva je bila naravna dediščina in skrb za njeno ohranjanje.
Otroci so ustvarjali v raznovrstnih delavnicah, poimenovanih vidrarije, si z grajsko
zeliščarko ogledali grad, spoznavali Valvasorjevo naravoslovno delo, ter si ob
koncu ogledali predstavo Eko pod smreko, gledališča Ku-kuc. Sledila sta  kon -
certa Glasbene šole Litija ‒ Šmart    no in pevskega zbora Zvon z gosti ter srečanje
lovskih družin Zasavja, ki imajo na gradu že vrsto let razstavljene lovske trofeje.
Grad s parkom v prvo nedeljo v juliju zaživel kakor odprti umetniški atelje, saj
smo gostili umetnike iz Slovenije in zamejstva na prvem taboru ljubiteljskih sli-
karjev in fotografov Slo venije, ki ga je pripravila Zveza likovnih društev
Slovenije. Nastalo je pre ko 50 umetniških del v vseh tehnikah, ki so do zadnjega
kotička napolnila grajsko galerijo. 
Umetniški vrhunec grajskih večerov je bil gotovo koncert namenjen glasbi 17. in
18. stoletja, v izvedbi madžarske skupine Marquise. Umetniki so na starinskih glas-
bilih v popolni baročni in rokokojski preobleki izvedli najlepše arije, duete in in-
strumentalna dela Händla, Vivaldija, Monte verdija in drugih baročnih skladate-
ljev. Koncert smo pripravili v sodelovanju s Festi valom Seviqc Brežice, omogočila
ga je tudi občina Šmarnto pri Litiji. Poletno dogajanje so ob koncu avgusta skleni-
le že tradicionalne Val va sorjeve viteške igre v organizaciji Valvasorjeve konjenice. 

Joži Vovk, Javni zavod Bogenšperk

Zaključek grajskih večerov na
gradu Bogenšperk
Letošnje�grajsko�poletje�je�zaznamovalo�štirinajst�prireditev,�ki�jih�je�Javni�zavod
Bogenšperk�pripravil�v�sodelovanju�z�različnimi�kulturnimi�ustanovami�in�društvi�na
renesančnem�Bogenšperku.

30. maja 2011 so šmarski tamburaši
nastopili na Konservatoriju za glasbo
in balet v Ljubljani. Sodelovali so na
slovesnosti ob počastitvi 15. obletnice
Društva Slovenija Rusija. 
10. junija so jih k sodelovanju povabi-
li pevci  MePZ  Univerzitetnega kli-
ničnega centra iz Ljubljane, ki so prav

tako na Konservatoriju za  glasbo in
balet  v Ljubljani praznovali 30. oble-
tnico delovanja. 
11. in 12. junija so se člani Tambu -
raškega društva Šmartno odpravili na
Slovaško. V mestu  Šurany se je odvi-
jal Mednarodni tamburaški festival.
Poleg njih so nastopili še tamburaši iz

Tamburaško poletje

Projekt Maasai adventure school se je
začel v pomoč masajski vasici Lesoit
v Tanzaniji, v evropskem letu boja
proti revščini in socialni izključenosti.
Filipina Gale Šparemblek, ena od ko-
ordinatorjev razstave in projekta, bo
zgodbo o Masajih, ki se borijo za
ohranjanje kulture in njihovega nači-
na življenja, predstavila tudi v
Knjižnici Litija. Odprtje fotografske
razstave Masaji – sožitje med tradici-
jo in sodobnostjo, bo v torek, 13. sep-
tembra, ob 19. uri v Knjižnici Litija.
Razstava bo posvečena Dnevu zlate
knjige, 17. septembru, ko se pričenja
branje za bralno značko. Vabljeni!

Potujoča fotografska razstava
»Masaji« 

Hrvaške, Slovaške in Češke. Prvi na-
stop so imeli v soboto zvečer. Vse
skladbe,  ki so jih imeli na programu,
so odigrali odlično. Poslušalci so bili
nad njihovim igranjem navdušeni,
zadovoljna pa je bila tudi njihova di-
rigentka in umetniška vodja Helena
Vidic. Po nastopu je sledila večerja in
družabno srečanje. V nedeljo dopol-
dan so si ogledali mesto in mestni
muzej. Pred kosilom je sledil še na-
stop, ki je bil bolj družabnega značaja.
Popoldan pa so se odpravili proti
domu. Da je bila pot bolj zanimiva,
so na  Slovaško potovali preko Ma-
džarske, domov pa preko Avstrije. 
Julija so strune malce počivale, v za-
četku avgusta pa so se že pričele vaje.
Prvi nastop po počitnicah jih je čakal
20. avgusta na Poletnih večerih v
Mo-tniku. Tam so nastopili s samo-
stojnim programom in skupaj z
Moško vokalno skupino Lipa iz
Litije. Z njimi so izvajali dalmatinske
pesmi.  V enaki za sedbi s podobnim
programom so nastopili tudi na festi-
valu Slovo poletju v Litiji. Ta se je
zgodil v petek, 26. avgusta  na  ploš-
čadi  pred Športno dvorano. Poslu -
šalci so uživali v topli poletni noči  in
se najbrž s težkim srcem poslavljali
od poletja.

Marinka Pivk

Utrip živahnega Pariza tudi 
v Šmartnem 
Leta 1864 se je v Albiju
rodil francoski slikar in
grafik Henri de Tou -
louse - Lautrec, poto-
mec ene najstarejših
francoskih plemiških
rodbin. Henri jeva star-
ša sta bila bratranec in
sestrična, svojemu pr -
vo rojencu sta podarila
precej neprijetno dedi-
ščino – krhke kosti.
Zato je Henri po zlo -
mu obeh nog v otroštvu
postal invalid. Njegove
noge niso več rastle in
Henri je, ob sicer odra-
slem telesu, za zmeraj ostal pritlikavec. Zaradi tega so ga pogosto zasmehovali.
Ker si ni mogel dobiti ženske, ki bi ga ljubila zaradi njega samega in ne zaradi nje-
govega denarja, je postal stalen gost v nočnih lokalih in bordelih ter začel svojo ža-
lost utapljati v alkoholu. Ker ni mogel živeti kot drugi mladi moški, se je povsem
posvetil slikanju in postal mojster post impresionističnega slikarstva, ilustracije in
litografije. Tou louse-Lautrec je postal slaven že s svojim prvim plakatom, ki ga je
poimenoval Moulin Rou ge: La Goulue.  Naročniki, kritiki in javnost so ga obože-
vali in Henri je imel vedno polne roke dela. Delal, potoval in razstavljal je v števil-
nih evropskih metropolah.V zadnjih letih življenja je Lautrec vedno globlje padal
v alkoholizem. Postal je živčen in razdražljiv, vse pogosteje so se izmenjevali silovi-
ti izbruhi besnenja in obdobja hude depresije. Na začetku poletja 1901 je pospra-
vil atelje in odpotoval iz Pariza. Po možganski kapi so ga avgusta na njegovo željo
odpeljali k materi v dvorec Malromé. Henri, zadnji potomec družine Toulouse-
Lautrec-Monfa, je tam umrl 9. septembra 1901. Njegovi plakati so neminljivi,
letos se je razstava izvirnikov ustavila tudi v Ljubljani. Mnogim pa njegova ume-
tniška zapuščina daje navdih za lastno ustvarjanje. Franci Savšek iz Zagorice je
poznavalec Toulousa-Lautreca, naslikal je njegove plakate, ki nam jih predstavlja v
Knjižnici Šmartno. Živahen utrip Pariza, več kot sto let pozneje, na ogled tudi v
šmarski knjižnici. 

Dogodek Datum Ura Lokacija

Otvoritev razstave reprodukcij plakatov Toulusea-Lautreca

ob njegovi 110 letnici smrti, avtor Franci Savšek ČETRTEK 8. 9. 19.00 Knjižnica Šmartno

Otvoritev fotografske razstave Masaji – sožitje med tradicijo 

in sodobnostjo, avtor Filipina Gale Šparemblek TOREK 13. 9. 19.00 Knjižnica Litija

Filmska premiera: OBRAZ ZLA, avtor Goran Ajtič, žanr: skrhljivka SOBOTA 17. 9. 19.00 Kulturni center Litija

Kino kokošnjak ob svetovnem dnevu alzheimerjeve bolezni SREDA 21. 9. 20.00 Mladinski center Litija

Zaključno srečanje projekta »Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu« ČETRTEK 22. 9. 14.00 Mladinski center Litija

OTROŠKA MATINEJA: PIKI JE SAM DOMA – Gledališče Kolenc SOBOTA 24. 9. 10.00 Kulturni center Litija

Otvoritev razstave ob 90-letnici Čebelarskega društva Litija PONEDELJEK 26. 9. 19.00 Avla Občine Litija

SLOVESNOST OB 90-LETNICI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LITIJA PETEK 30. 9. 19.00 Kulturni center Litija

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU SEPTEMBRU
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005
UPB-1), Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št.
110/2010, 40/2011) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih de-
javnosti 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 2011 

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 EUR kot določa Odlok o
proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, v skladu s prijavami in me-
rili 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
2011 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 30. 9. 2011 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 30. 9. 2011 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ –
sofinanciranje humanitarnih programov 2011«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
• oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
• neustrezno naslovljeni in
• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po

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

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala
k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani
predlagatelji 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.: 551-004/2011
Datum: 23. 8. 2011

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

V  času, ko je Župnijo Šmartno vodil
g. Lampret in ko je občina Šmartno
začela delovati  samostojno (t.j. od
leta 2003), je bilo med štiri župnije,
ki delujejo v občini, razdeljenih
40.149,99 €. Pri tem je potrebno
spomniti, da je občina v prvih dveh
letih zgolj pokrivala dolg za izgradnjo
prizidka k OŠ Šmartno, tako da je z
dotacijami cerkvi dejansko začela šele
leta 2005. Največ sredstev za investi-
cije je v obdobju 2005-2010 tako
prejela Župnija Šmartno in sicer
19.022,08 EUR, Župnija Javorje je v
istem obdobju prejela 6.948,40 €,
župnija Štanga 7.589,76 € in Župnija
Primskovo 6.589,75 €. Občina je leta
2004 finančno pomagala tudi Župnij-
ski Karitas in sicer v višini 792,86 €. 
Sodbo o tem ali  je finančna pomoč
občine velika ali majhna prepuščamo
bralcem, zagotovo pa ni zanemarljiva.

Karmen Sadar, tajnik občine

Mačehovski
odnos občine do
Župnije Šmartno
Glede�na�pisanje�župnika�Marjana
Lampreta�v�julijski�številki�Naveze�je
prav,�da�nekaj�stavkov�zapiše�tudi�stran,
ki�se�ji�očita�mačehovski�odnos
(predvsem�s�finančne�plati)��do�Župnije
Šmartno.

Na Osnovni šoli Šmartno smo v šol-
skem letu 2010/11 učencem ponudili
možnost, da se vključijo v Debatni
krožek. Obiskovalo ga je deset učenk
in učencev iz 7. in 8. razreda.
Srečevali smo se enkrat tedensko in
debatirali o različnih temah: o šoli,
medvrstniškem nasilju, prijateljstvu,
čustvih, razlikah med spoloma, ljube-
zni itd. Učenci so tudi izvedli delav-
nico o zbadanju med vrstniki na ra-
zrednih urah.
Za zaključek smo se odločili, da se
malo sprostimo. V četrtek, 16. 6.
2011, smo se odpeljali v Litijo, kjer
nam je Bob bowling prijazno podaril
uporabo prog in čevljev. Ob bowlanju
smo se nasmejali  in zabavali. Bob
bowlingu se za donacijo najlepše za-
hvaljujemo!

Mentorica Tjaša Dražumerič

Bowling za
debatni krožek

Prvo sredo v juniju je Glasbena šola
Litija-Šmartno pripravila na gradu
Bogenšperk svoj zaključni celovečer-
ni nastop. Predstavitev je potekala v
grajski dvorani, kjer so se  predstavili
najboljši učenci. Večina med njimi je
za svoje izjemne dosežke na področju
glasbe in glasbene ustvarjalnosti že
prejela nagrade na regijskih ali držav-
nih tekmovanjih. Občinstvu so se
predstavili vsak samo z eno izbrano
točko. Najboljšim učencem je gospa
ravnateljica Janja Galičič v imenu
glasbene šole podelila posebna pri-

znanja. Za svoje prizadevno delo pa
so pohvale prejeli tudi njihovi učitelji
– mentorji. 
Vse točke so bile skrbno pripravljene,
občinstvo pa je nastopajoče v nabito
polni dvorani po eno in pol urnem igra-
nju nagradilo še z burnim aplavzom. 
Že naslednji dan, v četrtek, pa sta se v
dvorani GŠ Litija-Šmartno s svojo
glasbeno jazz skupino in jazz skupino
učencev Glasbene šole Litija-Šmartno
predstavila Ana Šimenc in Enos Kugler. 
V prijetnem in sproščenem vzdušju
so zazvenele jazzovske skladbe, ki ka-
žejo na vse večjo zanimanje poslušal-
cev tudi v litijski občini. 
Zelo zanimivo, sproščeno in pohvale
vredno. Borut Avsec

Zgodilo�se�je
V četrtek, 26. maja, smo organizirali
prvi letošnji celodnevni izlet, tokrat v
Italijo, ki ga je vodil g. Aco Burger iz
Domžal. Najprej smo se ustavili v
Miljah, kjer smo se sprehodili skozi
središče in si ogledali njegove zname-
nitosti. Nato smo nadaljevali vožnjo
mimo Trsta v Timav,  kjer smo obi-
skali izvir reke z istim imenom in se
pomudili v cerkvi sv. Janeza Krstnika,
v kateri so umetnine naših slikarjev
Černigoja in Goršeta; tu se mašuje še
v slovenskem jeziku. Ko smo se vrača-
li, smo se ustavili najprej v Devinu,
kjer smo občudovali grajski muzej,
naša zadnja postaja pa je bil Trst. Šli
smo skozi mestno središče in se povz-
peli do stolnice Sv. Justa, kjer nas je
prevzela njena notranjost. Izlet smo
sklenili s poznim kosilom v gostišču
Hudičevec pri Razdrtem, kjer smo
zjutraj tudi malicali.
V naslednjih dneh smo tekmovali v
pikadu (Radeče) in balinanju (Goliš -
če, Hrastnik), prvi ponedeljek v juniju
pa smo bili na rekreacijskem pohodu;
z Javorja smo se podali na Debeče in
se skozi Planino in Vintarjevec vrnili
v Šmartno.
Drugo soboto smo se planinci udele-
žili organiziranega pohoda po Žu-
pančičevi poti, ki poteka od
Dragatuša do Vinice v  Beli Krajini;
prehodili smo jo v 3 urah in pol. Vsi
smo srečno prispeli na cilj, med potjo
pa smo bili večkrat deležni gostoljubja
domačih vinogradnikov.
V  četrtek, 16. junija, smo še zadnjič v
tej gledališki sezoni obiskali ljubljan-
sko Malo dramo in si ogledali kome-
dijo »Jež«, štiri dni pozneje pa smo na
rekreacijskem pohodu prehodili pot
Gradiške Laze – Gradišče – Zgornja
Jablanica – Šmartno.
23. junija je bilo v Radečah prvo sre-
čanje upokojencev Zasavja, od tu pa
smo se zapeljali še v Rimske Toplice,
kjer smo obiskali rojstno hišo pesnika
Antona Aškerca in nove Terme. Izlet,
za katerega pa med našimi člani ni
bilo velikega zanimanja, smo sklenili
v Laškem z večerjo in družabnim sre-
čanjem. Junijske dejavnosti smo skle-
nili  z obiskom naših članov v Domu
Tisje.
Julij, čeprav počitniški mesec, je bil za
nas zelo »deloven«. Že 1. julija smo
imeli na vrtu gostilne Maček piknik,
kjer se nas je zbralo kar 65. Teden dni
pozneje smo izvedli celodnevni izlet
na Gorenjsko, kjer smo obiskali
Podljubelj (nekdanje taborišče), Tržič
(muzej Kurnikova hiša), Lom (cerkev
Sv. Katarine in Grahovče,  kjer je bil
doma že pokojni slikar Jože Meglič.

Po kosilu v Tržiču smo se sprehodili
še do začetka Dolžanove soteske.
V juliju smo bili na dveh rekreacijskih
pohodih v okolico: Šmartno – Slatna
– Zagorica in Šmartno – Roje –
Grmače. 
V četrtek, 21. julija, smo se planinci
povzpeli iz Šmartna ob Paki na Goro
Oljko, dan pozneje pa smo si v letnem
gledališču na Studencu pri Domžalah
ogledali komedijo »Dama iz
Maxima«, kjer nas je z igro in petjem
navdušila mlada Eva Černe.
Zadnji petek v juliju pa smo organizi-
rali dopoldanski izlet v Ljubljano;
najprej smo se eno uro vozili z ladjico
po Ljubljanici, nato pa smo se z gon-
dolo zapeljali še na grad,  na povratku
pa smo obiskali še živilski trg.
Julijskih dejavnosti se je udeležilo 220
naših članov. V juliju ni bilo srečanj
vezilj in Šmartink.
V petek, 12. avgusta, smo bili s pohod-
niki na Gorenjskem. Najprej smo si
ogledali  Slovenski planinski muzej v
Mojstrani, ki so ga odprli pred letom
dni, nato pa smo se peš napotili v
Zgornjo Radovno, kjer nas je v gostil-
ni »Psnak« čakala malica. Pot smo na-
daljevali do kovinarske koče v Krmi ,
in se sprehodili po njeni dolini. Vračali
smo se skozi Zgornje Gorje in Bled,
kjer smo krajši postanek izkoristili za
pokušnjo kremnih rezin.
V avgustu smo izvedli tudi dva re-
kreacijska pohoda, in sicer Lupinica –
Liberga – Jelša in v Jazbine. Zaradi
dopustov je bilo nekoliko manj udele-
žencev kot sicer.

Pripravljamo…
V drugi polovici septembra vas naj-
prej vabimo na srečanje upokojencev
litijske in šmarske občine, ki bo v so-
boto, 17. 9. v Litiji, nato na rekreacij-
ski pohod v okolico (19. 9.), v sredo,
21. 9., pa bo v naši društveni pisarni
od 8. do 9. ure merjenje  krvnega pri-
tiska, sladkorja in holesterola. Biti
morate tešči.
Zadnjo soboto (24. 9.) v tem mesecu
pa vabimo vse pohodnike na planin-
ski izlet na Polhograjsko Grmado.
Prvo nedeljo v oktobru (2. 10.) si
bomo v mariborski Operi ogledali
opero »Hoffmanove pripovedke«,
dan pozneje pa se bomo spet podali
na rekreacijski pohod.
V četrtek, 13. oktobra, vas vabimo na
zadnji letošnji celodnevni izlet, ki bo
tokrat v neznano. Vabimo vas, da se
nam pridružite. Vse članice in člane,
ki še niste poravnali letošnje članari-
ne, prosimo, da to storite najpozneje
do konca septembra.

Bo ris Žužek

Aktivnosti društva upokojencev

Nastop učencev
Glasbene šole 
na gradu
Bogenšperk
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno
pri Litiji za leto 2011 (Ur.l. RS, št. 110/2010, 40/2011) in Pravilnika o štipendiranju dijakov in
študentov smeri, ki jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje (Ur.l. RS, št. 76/06)

Javni razpis 
za pridobitev štipendije za šolsko leto 2011/2012 

za srednješolske programe

Predmet javnega razpisa  
Štipendiranje izbranih dijakov na območju občine Šmartno pri Litiji v šol-
skem letu 2011/2012. 
Upravičenci  
Štipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne šole, ki se izobražujejo
v Sloveniji in so v šolskem letu 2011/2012 vpisani najmanj v 2. letnik srednje
ali poklicne šole ter so preteklo šolsko leto zaključili z odličnim ali prav do-
brim uspehom.
Višina sredstev za štipendije  
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev štipendij v okviru raz-
pisa znaša  2.000 EUR
Glede na razpoložljiva sredstva bo podeljeno okvirno 6 novih štipendij,
predvidoma za naslednja področja oz. poklice:
• Srednje poklicno izobraževanje za poklice zidar, strugar, ključavničar,

orodjar, mesar, natakar, mizar 
• Srednje strokovno in tehniško izobraževanje za poklice gradbeni tehnik,

mizarski tehnik, strojni tehnik, živilski tehnik 
Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2011 do 12. ure, na naslov: Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za šti-
pendijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na
zadnji strani ovojnice.
Vsebina vloge
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
• izpolnjena Vloga za uveljavitev republiške štipendije 
• dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto
• dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja
• potrdilo o državljanstvu
• dokazilo o stalnem bivališču Občini Šmartno pri Litiji
• življenjepis
• kopijo dohodninske odločbe za leto 2010 staršev ali skrbnikov
• izjavo dijaka, da ne prejeme nobene druge štipendije
• priporočilo pristojnega združenja dejavnosti.  
Dodatne informacije
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za šti-
pendijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na
zadnji strani ovojnice.
Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12.uro, kontaktna oseba Karmen Sadar, tel. 8962-770, e-mail:
karmen.sadar@smartno-litija.si.  

Številka: 604-001/2011
Datum: 23. 8. 2011

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Tik pred slovesom neutrudnega do-
mačega župnika, g. Marjana Lampre -
ta, smo želeli zaključiti  obsežen pro-
jekt  obnove naše podružnične cer-
kvice. Zamenjali smo celotno kon-
strukcijo zvonov, najmanjši zvonček
zamenjali z novim in uredili elek-
tronsko upravljanje zvonjenja. 
Zahvaliti se moramo požrtvovalnim
ključarjema Tomotu in Lojzetu, me-
žnarju Dušanu, in g. župniku , ki je
skrbel za strokovnjake. Pri delu  so
sodelovali še mnogi  krajani in kra-
janke, tako z delovno pomočjo, mate-
riali,  stroji, prevozi, denarnimi pri-
spevki, hrano, pijačo, nasveti, toplo
besedo in nenazadnje uglašenim pet-
jem ob posvetitvi….  Še enkrat vsem
en velik boglonaj!   ( Seveda nam
ostaja še nekaj dolga, katerega bomo
poravnali v dveh letih.)
Naj liberški zvonovi še dolgo melodi-
čno zvonijo  Avemariji, naznanjajo
nova rojstva in smrti, odganjajo točo
ter razbijajo nevihtne oblake. Vsak
dan pa naj božajo ušesa nam, hvalež-
nim krajanom in nas spominjajo na
složnost in prijateljstvo vseh nas.

Pavla Berčon

Praznovanje na Libergi
V�ponedeljek,�18.�julija,�takoj�po�žegnanjski�nedelji,�smo�na�Libergi�praznovali.�V
zvonik�podružnične�cerkvice�sv�Mohorja�in�Fortunata�smo�dvignili�novi�bronasti�zvon
(502�kg).�V�goste�smo�povabili�škofa�dr.�Antona�Jamnika,�ki�je�zvon��posvetil�in�nato
daroval�mašo�ob�somaševanju�domačih�duhovnikov.

V okviru žegnanjske nedelje v Veliki
Štangi, so člani Turistično razvojnega
društva Kampelc pripravili razstavo in
prodajo domačega peciva. Vsi obisko-
valci so si lahko ogledali zelo lepo
okrašeno mizo domačih dobrot, prav
tako je bilo moč opaziti že prve češnje,
katere sadike so člani društva posadili
ob začetku njegovega delovanja.
Društvo se lepo zahvaljuje domačin-

Razstava peciva članov TRD Kampelc

Dobrote slovenskih kmetij so v zad-
njih letih postale ena osrednjih kuli-
naričnih prireditev v slovenskem pro-
storu. Skoraj, da ni posameznika, ki
ne bi poznal te lepe prireditve.
Izreden obisk potrjuje, da Slovenci
želimo uživati dobro in zdravo hrano,
pridelano na naših kmetijah.
Z veseljem ugotavljam, da tudi mno -
go lokalnih skupnosti pomaga pri
pro mociji naše domače hrane. Pri
dolgoročnem oblikovanju promocij-
ske vsebine za uspešnejše trženje iz-
delkov višje kakovosti, aktivno sode-
lujejo tudi kmetije iz našega območja.
Tudi letos smo bili na Kmetijski sve-
tovalni službi, izpostavi Litija, ki po-
kriva območje občin Moravče, Litija
in Šmartno pri Litiji zelo aktivni in
zbrali veliko število prijav kmetov, ki
so za različne izdelke, prejeli kar
nekaj priznanj. Priznanja v različnih
kategorijah izdelkov so prejeli:
Urbanija Alojz, Vače 80, 1252 Vače
(hruševo žganje, zlato priznanje)
Kocijančič Ivanka, Katarija 7, 1251
Moravče (slivovo žganje, srebrno pri-
znanje, krompirjev kruh, srebrno pri-
znanje)
Knez Mirko, Lupinica 4, Šmartno;
(jabolčni sok, srebrno priznanje)
Bučar Ivanka, Cerovica 15, 1275
Šmartno pri Litiji; (krompirjev kruh,
bronasto priznanje, domači črni kruh,
bronasto priznanje)
Perko Karmen, Vodice 1, Gabrovka;
(medenjaki, zlato priznanje)
Sirk Romana, Liberga 4, 1275 Šmart-
no pri Litiji; (krompirjev kruh, bro-
nasto priznanje)
Zaman Breda, Gradišče 2, 1275
Šmartno pri Litiji; (polbeli domači
kruh; bronasto priznanje, orehova
potica; srebrno priznanje)
Vsem letošnjim nagrajencem, še po-
sebej tistim, ki so prejeli zlata prizna-
nja, iskreno čestitam!
Drugi projekt, ki smo ga spomladi
zasnovali in izvedli je »vzorčni nasad
češenj«. Nasad je zasajen na Turisti -
čno urejeni domačiji Blaj pri Vesni in
Vinku Kokovica, na Dragovškem pri
Šmartnem. Zgledno zasnovan in ure-

KGZS - ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE, IZPOSTAVA KSS LITIJA

Ponosni na projekte, ki pustijo
dobre rezultate
Eden�izmed�takih�dolgoletnih�projektov�so�Dobrote�slovenskih�kmetij.�Letos�že�22.
Tradicionalna�prireditev�na�Ptuju,�je�v�zbirko�priznanj�naših�kmetov�doprinesla�dve
zlati�priznanji�in�lepo�število�srebrnih,�ter�bronastih.

jen drevored češenj bomo nadgradili
z opisnimi tablami vseh sedmih sort
češenj, katere bodo zapolnile češnjeve
tedne po različnem času dozorevanja.
Pri projektu sodelujemo s Fakulteto
za kmetijstvo in biosistemske vede
Maribor. V prihodnje želimo nasad
predstaviti mlajšim generacijam, ker
mislimo, da moramo v tej smeri
ravno tako začeti vzgajati otroke že v
vrtcih in šolah. V vrtcih in šolah že
potekajo določeni projekti na temo
»zdravo in doma pridelano«, a učnih
nasadov na našem območju žal še ni-
mamo. Upam, da nam bo s šolami
uspelo vzpostaviti tudi tovrstno sode-
lovanje. Vabljeni na Turistično doma-
čijo Blaj, kjer vam bo g. Vinko z vese-
ljem pokazal drevored, ki je lep pri-
mer dobre prakse oz. umnega gospo-
darjenja na kmetiji. Ker je drevored
na travniških površinah, je kot zgled
zelo primeren za naša območja, kjer
imamo veliko travniških sadovnjakov,
ki so potrebni obnove. O nadaljeva-
nju projekta vas bomo sproti sezna-
njali.
Ostali projekti, ki smo jih izvajali v
spomladanskem času so bili zasnova-
ni na pridelavi zelenjave in zelišč, ter
širjenju obzorij na področju samoo-
skrbe s sadjem in zelenjavo ter razli-
čnih tovrstnih predelavah!!
Na Polšniku smo izvedli nadaljevalno
predavanje na temo »pridelujmo
zdravo zelenjavo zase in še za koga
drugega«. Delavnico je organizirala
Sonja Zidar Urbanija, predavala pa je
Ana Ogorelec, specialistka za zele-
njadarstvo pri KGZ Ljubljana. Na
delavnici so številne udeleženke
lahko kupile tudi kvalitetna semena

Vztrajni udeleženci delavnice, ki so po pre-
davanjih, marca letos, pomagali pri sajenju
češenj. Vsem hvala.

slovenskega porekla. Povpraševanje
po tovrstnem materialu je zelo veliko,
zato upamo, da se bodo v prihodnje
pridelovalci začeli bolj zavedati kaj
pomeni dobra genska banka oz. ohra-
njanje tradicionalnega in avtohtonega
semena in sadik na lokalnem nivoju.
Na Dolah pa smo letos gostili ga.
Mišo Pušenjak, ki je predavala na
temo »Na kaj moramo biti pozorni
pri zasnovah zelenjavnega in zeliš-
čnega vrta«. Miša Pušenjak je izdala
že kar nekaj knjig, zato so številne
udeleženke imele že vnaprej pripra-
vljena vprašanja, na katere je Miša
odgovarjala pozno v noč. Izvedeli
smo veliko, a še premalo. Zato bomo
drugo leto nadaljevali s tovrstnimi
delavnicami.
Na vseh omenjenih delavnicah smo
poudarjali, kako pomembno je, da iz-
koristimo kmetijske površine oziro-
ma vrtove in pridelamo, neškroplje-
no, kakovostno in hkrati količinsko
zadovoljive pridelke. Če pa le te uspe-
mo še predelati in poskrbeti za polno
shrambo tudi v zimskem času, smo
presegli meje sodobnega potrošnika.
Za konec pa samo še to:
Začnimo ceniti domačo hrano in po-
glejmo rezultate oz. Projekte, ki se jih
lotevajo naši kmetje, ki vam s svojim
delomi želijo dokazati, da znajo in
zmorejo!

Zapisala in fotograf irala: 
Sonja Zidar Urbanija, 

kmetijska svetovalka 

kam, ki so prispevale pecivo to so:
Ostrež Alojzija, Pečaver Marinka,
Končina Jožica, Zaman Petra, Jeriha
Tončka, Bratun Mojca, Doblekar
Sonja in Renata, Menegalija Janka,
Pintar Majda, Pregelj Majda, Janežič
Vika in Doblekar Irena. 
Društvo se lepo zahvaljuje tudi člani-
cam kmečkih žena občine Litija in
Šmartno pri Litiji za sodelovanje na
razstavi ter gospodu župniku Jerant
Acu za nalepke v podobi sv. Antona
Padovanskega.
Hvala tudi vsem, ki ste si vzeli čas za
ogled zastave še posebej pa se zahva-
ljujemo tistim, ki ste pecivo tudi ku-
pili ter ga poizkusili. Člani društva si
želimo, da bi se tudi v bodoče na
našem območju odvijalo še veliko
takšnih projektov. 

Zvone Končina
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Opravičilo
Opravičujem se g. Antonu Pipa -
nu, zaradi nepravilno izrečene be-
sede.

M. M.

Novice
iz doma Tisje

Julij je bil v domu bolj počitniški
mesec, tako je bilo posledično manj
prireditev. Obiskala nas je gospa
Magdalena in nam pripravila degu-
stacijo čajev. Dolgoletni šmarski žup-
nik, gospod Marjan Lampret se je
poslovil od stanovalcev, ker je odšel
službovat v drugo župnijo.   Avgust
pa je kljub počitnicam v domu zelo
bogat s prireditvami in raznim doga-
janjem za stanovalce. Gospa direkto-
rica Vida Lukač je izpolnila obljubo,
ki jo je dala stanovalcem na sestanku
domske skupnosti, da bo skupaj z
njimi skuhala kosilo. V prostorih
enote Ciklama, kjer je urejena sodob-
na kuhinja, so skuhali odlično joto,
češpljeve cmoke, kompot ter vložili
domačo, slivovo marmelado.
Kuhanje kosila skupaj s stanovalci je
bil tudi preizkus sodobnih konceptov
dela po katerem življenje v domu po-
teka v manjših, gospodinjskih skup-
nosti, kjer je vsak prispevek posamez-
nika dobrodošel in zaželjen. Vsak po
svojih zmožnostih prispeva k pripravi
kosila,  pomivanju posode, vse to so
aktivnosti, ki so ljudem blizu, hkrati
pa se s tem  krepi tako telesne, kot
duševne zmožnosti starega človeka. V
tednu od osmega do dvanajstega av-
gusta smo organizirali številne delav-
nice h katerim smo povabili prosto-
voljce OŠ Šmartno pri Litiji, člane
Društev upokojencev Litija in Šmart -
 no ter seveda stanovalce doma. Sku -
paj s citrarkami Druš tva upokojencev
Litiji, pod vodstvom gospe Lojzke
Koritnik smo pripravili literarni večer
v mističnem okolju naše domske
Galerije. Gospa Marinka Mali in
Leonida Razpotnik sva brali avtorske
pesmi in prozo tako stanovalcev, svoj-
cev ter zaposlenih v domu. Ob soju
sveč ter nežnih glasbi citrark smo se
imeli prav lepo. Organizirana je bila
kreativna delavnica, ki sta jo vodila fi-
zioterapevtka gospa Aleks and ra A.
Mahkovic in študent Fa kultete za so-
cialno delo Janez Ore hek, na kateri
smo izdelovali novoletne in druge
priložnostne voščilnice. Kuharsko de-
lavnico je vodila kuharica, gospa
Alenka Kos, Športni petek so pope-
strile razne družabne, rekreativne
igre, katerih so se udeležili tudi člani
DU Litija.  Zahvaljujemo se tudi
družini Cvete žar z Vač, ki nas je po-
vabila na obisk. Skupaj smo obirali
slive in iz njih  skuhali odlično slivovo
marmelado.
Za več informacij pa si oglejte našo
spletno stran na naslovu:
www.dom-tisje.com.

Leonida Razpotnik

Rada si imela življenje, borila si se,

a zmanjkalo ti je moči in tiho,

mirno zaprla si oči.

ob boleči izgubi naše drage hčerke, sestre in tete

ANI  VIDIC
(30.11.1965 - 2.6.2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za podporo v težkih
trenutkih, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se osebju UKC - abdonalnemu
oddelku, zdravstvenemu osebju ZD Litija in medicinski sestri Ančki Kraševec za pomoč v času njene bolezni.

Hvala kaplanu g. Gregorju Luštreku in g. Lojzetu Hostniku za pogrebno mašo in poslovilni obred. Hvala
KGZ Litija in g. Borisu Raplu za poslovilne besede, PGD Jevnica, pevcem za zapete pesmi, trobentaču in

pogrebni službi. Hvala družinam Berglez, Čož, Jurič in vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako velikem številu
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mami, ati, brat Peter in sestra Marija z družino.

ZAHVALA

0872011

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

Iz nebes vas bom gledal
in nikoli prenehal ljubiti.

( Johannes Berchmans)

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

MATIJE KEPA
(5.3.1981 - 1.8.2011)

iz Ježe 2, Šmartno pri Litiji

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAHVALA

0272011

Lep, vroč in dolg poletni dan,

a tragično zaznamovan je bil,

ko utihnil je tvoj glas

in si za vedno odšla od nas.

ob boleči izgubi

MARIJE ŽNIDARŠIČ
(1933 - 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na njeni zadnji poti,
poklonili cvetje in sveče ter darovali za sv. maše. Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičiču za njegovo

nesebično pomoč in župniku g. Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred.

Vsi njeni

ZAHVALA

0472011

V 69. letu nas je po težki bolezni zapustil
ljubljeni mož, ati, dedi in brat

JANEZ ERJAVEC
(30.5.1943 - 7.6.2011)
iz Šmartnega pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala dr. Jeretini Eržen in dr. Mlinar - Agrež ter sestrama Sandri in Tini za skrb in pomoč v času
njegove bolezni. Lepa hvala gospodu župniku za lep mašni in pogrebni obred ter g. Brileju za besede slovesa.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0672011

ob boleči izgubi naše drage
mame, sestre, tete, babice in prababice

MARIJE JERANT
Roj. Kovačič(20.2.1927 - 28.7.2011)

iz Male Štange

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje in
topel stisk roke, darovano cvetje in sveče, ki bodo gorele v njen spomin. Posebna zahvala zdravstvenemu
kolektivu ZD Litija za nego in pomoč v času njene bolezni.Zahvala župniku g. Acu Jerantu za obiske na

njenem domu in lepo opravljen obred. Hvala tudi pogrebni službi KSP Litija, pevcem Spomin, trobentaču,
Marjanu Lukančiču za poslovilne besede ter družini Skubic in Šircelj, Miranu Končini in Tinetu Fortuni za

pomoč. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Vsi njeni

ZAHVALA

0772011

Srce je omagalo,

dih je zastal

a nate spomin,

bo vedno ostal.

Našla si svoj mir,

v večnosti tišine.

Našla si svoj prostor,

kjer ni bolečine.

ob slovesu naše drage
mame, babice in prababice

ANE DRAGAR
(1916 - 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za izrečena sožalja in darovane sveče.
Hvala osebju doma starejših Kamnik, kjer je zadovoljno preživela svojo starost. Hvala g. Marjanu Lampretu

za cerkveni obred in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji kraj počitka.

Hvala še enkrat vsem in Bog vam poplačaj za vse dobro, tako bi rekla naša mama.

Vsi njeni

ZAHVALA

0172011

Niti zbogom nisi rekel,

niti roke nam podal,

vendar slišiš le šepet,

da v naših srcih boš ostal.

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

MARJAN POTISEK
(1916 - 2011)

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

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

Vsi njegovi

ZAHVALA

0372011

Ne, to ni slovo.

Večno boš živel v nas,

v svojih plemenitih delih.

Mirno, tiho in nepričakovano je odšel
naš dragi mož, oče in dedek

FELIKS ROZINA
(20.5.1944 - 7.7.2011)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih ponudili
svojo pomoč, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše. Hvala župniku g. Marjanu Lampretu za
pomoč v zadnjih dneh njegovega življenja, Tonetu Hauptmanu za obisk na domu, kaplanu g. Gregorju

Luštreku za mašno daritev in tolažilne besede, lovcem za slovesen pogrebni obred, govornikoma za poslovilne
besede, praporščakom, pevcem, pogrebcem in drugim. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in se v tako velikem

številu udeležili pogrebne slovesnosti.

Žalujoči: žena Tončka, hči Magda in sin Tomaž z družinama

ZAHVALA

0572011

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

So vezi močnejše.
Brez pomena so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič)

Mnogo prezgodaj nas je zapustila sodelavka

ANA VIDIC

Ohranili jo bomo v lepem spominu, kot skrbno in vestno sodelavko.

Sodelavci Kmetijsko Gozdarske zadruge litija z.o.o.

0792011
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Zdravstveno�predavanje
Diabetična nevropatija - bolezen
živcev in okvara žil zaradi sladkorne
bolezni. Predavanje bo potekalo v
sredo, 21. 9. 2011 ob 17. uri v
Zdravstvenem domu Litija in ga bo
vodil dr. Aleš Pražnikar, specialist ne-
vrolog iz nevrološke klinike v
Ljubljani. Predavanje priporočamo
vsem, tako diabetikom, kot ostalim,
ki skrbijo za svoje zdravje.
Demenca - zdravstveni tim iz doma
Tisja, dne 6. 10. 2011; predavanje or-
ganiziramo skupaj z Društvom upo-
kojencev. Predavanje bo ob 17. uri, v
veliki sejni dvorani v Občini Litija,
kjer je tudi možnost uporabe dvigala
za težje gibljive osebe. 
Okrevanje�in�šola�diabetesa�v
Dolenjskih�Toplicah
Sedemdnevno okrevanje, ki bo pote-
kalo od 6 - 13. 11. 2011 na temo
»Znanje za zdravje«,  vključuje bogat
program zdravstvenih predavanj, vsa-
kodnevno merjenje krvnega sladkorja
in tlaka, vodeno rekreacijo v bazenu
in v telovadnici, pohode, družabna
srečanja, pet obrokov dnevno, ipd. 
Prijave za okrevanje zbiramo do 28.
10.2011. Avtobusni prevoz je organi-
ziran v obe smeri in je brezplačen.
Prijavite se lahko v društveni pisarni
ali preko društvenega telefona.
Merjenje�sladkorja,�krvnega�tlaka�in
holesterola
V društvu bo merjenje v sredo, 7. 9.
in 5. 10. od 8.do 10. ure.
Kopanje�v�Laškem
Kopanje v Laškem z organiziranim
prevozom bo v torek, 13. 9. 2011 in 8.
10. 2011 ob 15. uri. Odhod avtobusa
je izpred društvene pisarne ob 15. uri,
počakate lahko tudi v Šmartnem pred
spomenikom na Ustju. Cena za tri
urno kopanje je 7 € v starem delu in
8,50 € v novem delu kopališča. Cena

Dejavnosti Društva diabetikov
v jesenskih mesecih
V�avgustu�smo�uspešno�izvedli�izlet�na�Avstrijsko�Koroško,�kjer�smo�si�ogledali
Minimundus,�romarsko�cerkev�Gospe�Svete�in�vojvodski�prestol,�ter�grad�Visoka
Ojstrica,�kjer�je�slika�tudi�nastala.�Vabimo�v�našo�družbo;�verjamemo,�da�se�za
vsakega�nekaj�najde.

prevoza je 6 €. Če imate možnost, je
zaželeno plačilo ob prijavi. Ob prijavi
nam prosim sporočite v katerem delu
kopališča se želite kopati!
Telovadba
Telovadba je vsak ponedeljek in sredo
ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija.
Prosimo, da se prijavite v društveni
pisarni. 
Joga
Vaje bo vodila vaditeljica joge Sadhvi
Savitri Puri. Prijave zbiramo v dru-
štveni pisarni.
Plesne�vaje�
Plesne vaje se pričnejo v soboto, 1.
oktobra ob 17. uri in nato vsako na-
daljnjo soboto ob 17. uri v OŠ Šmart-
no (začetniška skupina, nadaljevalni

tečaj). Za dodatne informacije ali pri-
javo nas lahko pokličete v društveno
pisarno.
Ustvarjalne�delavnice
Z njimi ponovno začnemo v torek, 4.
oktobra ob 17. uri, in nato vsak na-
daljnji torek do konca decembra.
Izdelke izdelujemo iz naravnih mate-
rialov, 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 pre-
živite četrtkove večere koristno 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!!!  
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne
informacije lahko dobite na našem
elektronskem naslovu: drustvo.dia.li-
tija@siol.net ali v društveni pisarni. 

Mojca Matoz

Vesela druščina več sto invalidov se je
na deževni petek, dan pred dnevom
državnosti, zbrala na prireditvenem
prostoru, v velikem šotoru pod Os -
novno šolo Mislinja. Po pozdravnem
govoru predsednika društva g. Jerneja
Stvarnika je sledil krajši kulturni pro-
gram, ki je vsako leto zasnovan tako,
da vsako od udeleženih društev pri-

pravi svojo točko. Kljub temu, da se
naše članice pevsko glasbene skupine
Didl dudl niso prav dolgo pripravljale
na svoj nastop,  so po končanem na-
stopu požele prav prisrčen aplavz,
med udeleženci pa je bilo v času izva-
janja njihovih pesmi zaznati vesele in
nasmejane obraze.
Po končanem kulturnem programu

V nedeljo, 19. junija smo se odpravile proti Hrvaški z isto zasedbo kot lansko
leto, le da so bila dekleta tokrat leto dni starejša in iz kategorije mlajših deklic A
so napredovale v kategorijo starejših deklic.
Tudi letos smo bivale v Dijaškem domu Reka skupaj z rokometaši iz RK Trimo
Trebnje, norveškimi igralci iz HK Gjovik ter češkimi rokometaši iz HBC Jičin
in Banik Karvina. Organizacija je bila na  vrhunski ravni, saj so se organizatorji
zelo potrudili, da je potekalo vse tako, kot je bilo treba. Tekmovale smo v kate-
goriji letnik 96, kjub temu da so našo ekipo sestavljala dekleta rojena v letu
1997, z izjemo dveh šestindevetdeset letnic. V sredo smo kot tretje uvrščene v
predtekmovanju igrale z drugo uvrščeno ekipo iz Crikvenice. Po slabšem prvem
polčasu smo v drugem polčasu zaigrale tako kot je bilo treba ter rokometašice iz
Hrvaške zasluženo premagale z rezultatom 19:16. Juhu, uvrstile smo se v finale!
Najbolj razburljiv dan pa nas je čakal v petek, ko so se v vseh kategorijah odvija-
li  finalni dvoboji. V finale se je v naši kategoriji  uspelo uvrstiti še domači ekipi
ŽRK Liburnija Matulji I. Po predstavitvi obeh ekip je na drogu zaplapolala tudi
slovenska zastava in odigrala se je slovenska himna, nato pa še hrvaška. Prvič
smo lahko začutile, kako se počutijo slovenski športniki pred pričetkom finalne
tekme in občutek ponosa je bil neizmeren. Tekma je potekala korektno, z izme-
njavanjem vodstva obeh ekip. Za zmago smo bile na koncu prekratke, vendar
kljub vsemu zadovoljne z doseženim drugim mestom. Domov smo se odpeljale
z velikim pokalom in s srebrnimi medaljami okoli vratu, s spoznanjem, da smo
preživele res lep teden na rokometnih igriščih, predvsem pa z ugotovitvijo, da
nas vse skupaj druži res pristno prijateljstvo, ki pa se ob takih dogodkih le še po-
glablja. Še posebej hvala pa tudi mamicama Darji in Veri, ki sta poskrbeli za res
pristno navijaško vzdušje in za podporo in skrb, ki smo ju bili deležni vsi litij-
ski udeleženci 8. Mediteran cupa.

ŽRD Litija, Dragica Žontar

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Podprvakinje na 8. Mediteran cupu
Obljuba�dela�dolg.�Ko�smo�konec�junija�v�lanskem�letu�z�mlajšimi�deklicami
A��zapuščale�Reko,�kjer�smo�sodelovale�na�7.�Mediteran�cupu,��smo�si�obljubile,�da�se
naslednje�leto�znova�vrnemo.�In�obljubo�smo�izpolnile.�

Pohodi
08. september Kriška Gora, organiziran prevoz, 

odhod ob 7h, prijava do 5.9. Hauptman Lojze
15. september Slemenova špica–Vršič, organiziran prevoz, 

odhod ob 7h, prijave do 12.9. Lamovšek Ivan
22.september Okoli Velikega vrha pri Litiji Božo Čertalič
06. oktober Polšnik, lovska koča Ostrež, Ivan Lamovšek
13. oktober Črni potok – Perovo selo Božo Čertalič
20. oktober pohod Janče – kostanj
27. oktober Mošenik, z vlakom, do Save Ivan Lamovšek

V 89. letu življenja nas je zapustila
naša draga mama, babica in prababica

NEŽA JERIN
(1922 - 2011)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem in našim sodelavcem za izrečena sožalja, darovane sveče,
cvetje in maše. Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičiču in dr. Sabini Kokot za vso skrb in pomoč v njenih

zadnjih urah, kakor tudi g. župniku za lepo mašno daritev in pogrebno svečanost. Hvala tudi vsem, ki ste jo v
tako velikem številu pospremili k njenemu zadnjemu počitku.

Žalujoči: hči Ani z možem Rudijem, sinovi Brane, Roman in Miran z družinami,
vnukinja Alenka z družino, vnuka Rudi in Aleš z družino

ZAHVALA

1072011

(tu velja predvsem pohvaliti folklorno
skupino Društva invalidov iz Vuzeni -
ce), je sledila pogostitev ter veselo ra-
janje ob zvokih velenjskega ansambla
Labodi. Veliko dobre volje in smeha
pa je spremljalo tudi odvijanje daril
srečelova, ki ga društvo skrbno pri-
pravi vsako leto.
Udeleženci srečanja smo bili pova-
bljeni tudi na otvoritev občinskega
praznika s prižiganjem simbola obči-
ne – oglarske kope. Kopo je slavno-
stno prižgal župan občine g. Franc
Šilak. Sočasno pa se je na športnem
igrišču ob šotoru odvijalo tekmovanje
gozdarjev. Atrakcija tekmovanja so
bile vsekakor štiri gozdarke, ki so pri-
šle preizkusit svoje gozdarske veščine
iz Luč. 
V bližnji prihodnosti bo gotovo po-
trebno poiskati priliko, da bo naše
društvo v svojo sredo povabilo člane

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Srečanje v Mislinji
Društvo�invalidov�Mislinja�je�že�šestič�organiziralo�prijateljsko�srečanje�društev
invalidov,�ki�letos�sovpada�s�praznovanjem�njihovega�občinskega�praznika.�Vsako
leto�povabijo�tudi�člane�našega�društva.��

Domov se bomo vrnili v zgodnjih ve-
černih urah. Odhod avtobusa izpred
društva je ob 7. uri.
Cena izleta vključuje: prevoz, hladno
malico, vse vstopnine in kosilo. Za
člane društva je prispevek 25 €, za
nečlane pa 30 €.
Prijave zbiramo v društveni pisarni
do zasedbe prostih mest.
Aktiv�delovnih�invalidov����
V mesecu oktobru bomo nadaljevali z
izvajanjem Fiziofit vadbe.
V prijetnem vzdušju in pod strokov-
nim vodstvom bomo skrbeli za ohra-
njanje in pridobivanje moči ter kon-
dicije celega telesa (krepili in ohra-
njali mišično ravnovesje, stabilizirali
hrbtenico, medenico ter sklepe, iz-
boljšali držo in ravnotežje).
Vadba bo potekala enkrat do dvakrat
na teden (glede na število prijavlje-
nih). Prispevek za 60-minutno vadbo
bo odvisen od števila prijavljenih
udeležencev. Vadba bo potekala v te-
lovadnici na Tenis parku As.
Vabimo vas, da se pridružite naši sku-
pini in tako poskrbite za svoje zdravje
in boljše počutje.  Prijave zbiramo v
društvu, do 20. septembra 2011!
Nadaljevali bomo tudi z osnovnim
tečajem angleškega jezika. Uro in
datum začetka tečaja bomo objavili
naknadno oz. po dogovoru z udele-
ženci tečaja. Vse dodatne informacije
dobite na tel.: 898 12 84 ali gsm: 031
676 768. Pišete pa nam lahko tudi na
e-naslov: pomoc.inv.litija@gmail.com.

Bajc Mojca in Cirar Tina

V Šmartnem se je zaradi prevelikih vlečnih sil, ki
so nastale ob poplavah septembra 2010, poško-
dovala desna brežina Reke pri objektu Staretov
trg 24a. Sanacijska dela je v mesecu avgustu 2011
začel izvajati Hidrotehnik Vodnogospodarsko
podjetje d.d., Ljubljana, pod investitorstvom
Mini str stva za okolje in prostor, Agencije
Republike Slovenije za okolje. Pro gram sanacije
zajema sanacijo poškodovane brežine in kamni-
tega zidu z ureditvijo zidu iz lomljenca v betonu,
s čimer bo preprečeno nadaljnje spodjedanje bre-
žine ter zagotovljena njena stabilnost.

Tanja Kepa Ferlan

Sanacija reke Reke v Šmartnem pri
Litiji po poplavah septembra 2010

iz Mislinje. Mogoče bo priložnost
prav drugo leto, ko bo naše društvo
beležilo že 30 let svojega delovanja. 
Tradicionalno�srečanje�težkih�invalidov
V soboto 18. 6. je pri Ribiškem domu
v Litiji potekalo tradicionalno sreča-
nje težkih invalidov Občin Litija in
Šmartno pri Litiji. Srečanja se je ude-
ležilo več kot 140 članov invalidov in
njihovih družinskih članov. 
Ob lepem vremenu, dobri hrani ter
prijetnem medsebojnem druženju sta
za dobro voljo in živo glasbo poskr-
bela člana zasedbe Zimzelen.
Med srečanjem so potekale tudi pri-
jateljske tekme v balinanju, ruskemu
kegljanju ter šahu.
Vabimo�vas�na�jesenski�izlet�na�Gorenjsko.
Na izlet se bomo odpravili 20. sep-
tembra 2011. Najprej se bomo odpra-
vili v Arboretum Volčji potok, kjer si
bomo ogledali cvetoče dalije, vrtnice
in ostale enoletnice. Možen bo tudi
nakup čebulic za jesensko sajenje (tu-
lipani, narcise, kaktusi itd.) Po ogledu
in nakupih se bomo okrepčali z mali-
co, nato pa nadaljevali pot proti
Kamniku. Tam si bomo ogledali staro
mestno jedro, popili kavico ter pot
nadaljevali mimo letališča Brnik v
Preddvor. Sledil bo panoramski ogled
jezera Črnava in zunanji ogled gradu
Hrib v Preddvoru. Nato se bomo od-
peljali proti Jezerskemu, kjer si bomo
ogledali turistične zanimivosti.
Izlet bomo zaključili v gostišču ob
Plan šar skem jezeru, kjer bomo imeli
pozno kosilo. 
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Komisija za delo s starejšimi gasilci je
ena od komisij Gasilske zveze Šmart-
no, ki deluje že od njene ustanovitve
dalje. Vsako leto izvede vrsto dejavno-
sti z namenom, da poskrbi za aktivnost
tudi nekoliko starejših članov gasilske
organizacije. V zadnjih letih ni nikoli
manjkal izlet, ki je deloma strokovne
narave, ob tem pa je predvsem name-
njen druženju.
Letošnjega smo izvedli 19. avgusta.
Udeležilo se ga je 34 gasilk in gasilcev.
Iz Šmartnega smo se odpeljali do

Mozirja, kjer smo si v spremstvu turi-
stične vodičke ogledali Mozirski gaj. V
teh dneh je Mozirski gaj še posebno
zanimiv in cvetoč, kar privablja številne
obiskovalce od blizu in daleč. Po kon-
čanem ogledu in sprehodu smo se od-
pravili na ogled jame Pekel blizu Šem-
petra v Savinjski dolini.
Prijetno druženje smo sklenili z okus-
nim kosilom. Za veselo razpoloženje
in počutje na sami poti pa smo dodat-
no poskrbele gasilke s svojim petjem in
šalami. Marija Špehar

Izlet gasilskih veterank in
veteranov GZ Šmartno

Zgodilo�se�je:
Požari:
30. 6. ob 23.51 je zagorelo motor-
no kolo v garaži v Veliki Ko -
strevnici. Požar je pričel gasiti last-
nik, pogasili pa so ga gasilci PGD
Kostrevnica, ki so tudi pomagali
pri odstranitvi posledic požara.
Poleg motornega kolesa, ki je bil
uničen, je bilo poškodovano tudi
osebno vozilo, čoln, kosilnica, na-
peljava v garaži ter več ročnega in
električnega orodja.  
23. 8. ob 16.30 so bili gasilci PGD
Šmartno obveščeni, da gori drvar-
nica v velikosti 4x5 metrov na Par -
tizanski cesti v Litiji. Skupaj z ga-
silci iz PGD Litija so preprečili
širjenje požara in objekt pogasili.
Pomagali so tudi pri odstranitvi
posledic požara. Iz PGD Šmartno
je sodelovalo 13 gasilcev. 

GZ Šmartno

43 mladih gasilcev, starih od 10 do 15
let, vodja tabora, 3 mentorji, mentori-
ca, 4 pomočnice mentorjev, kuhar in
njegov pomočnik ter še vzdrževalec
so sedem dni konec junija in začetek
julija uživali na tabornem prostoru
društva Rod Sotočje – Nazarje v kraju
Kokarje v Savinjski dolini.
Tabor je pod vodstvom predsednika
Mladinske komisije GZ Šmartno
Sebastjana Martinčiča potekal po
utečenih gasilsko-taborniških poteh.
Največ so k uspešnemu in zanimive-
mu tednu seveda pripomogli mladi, ki
so se po njihovih pričevanjih neiz-
merno zabavali. 
Vsako jutro ob sedmi uri je tabornike
iz sladkih sanj pospremila nekaterim
povratnikom zelo znana budnica.
Najbolj vztrajni zaspanci so bili dele-
žni močnejših zvokov navijaških pri-
pomočkov. Po vstajanju je bila pod
vodstvom dežurnega mentorja na vrsti
‘’fis-kultura’’. Po tekanju okoli tabora
in raztegovanju je na vrsto prišlo umi-
vanje, potem čiščenje in urejanje šoto-
rov. Šotore je namreč vsako jutro na-
tančno pregledal in ocenil vodja tabo-
ra. Po urejanju šotorov je sledil zbor
udeležencev in ob zvokih himne tudi
dvig zastave. Uradnem delu jutranjih
aktivnosti je vedno sledil odličen in
obilen zajtrk. Po zajtrku je dežurna
skupina pomila posodo, ostali pa so
očistili okolico tabora in se pripravljali
na dopoldanske aktivnosti. Vsak dan

nas je nekje na sredini napornega
dneva na mizah pričakalo odlično ko-
silo. Po kosilu je dežurna skupina po-
magala pri čiščenju naše ‘’kuhinje na
prostem’’. Vsem se je po kosilu prilegel
krajši počitek, da so lahko popoldan-
ske aktivnosti potekale s polno močjo.
Po napornem popoldnevu je sledilo
tuširanje, nato zbor in spust zastave,
zatem odlična večerja. Po večerji je na-
slednja dežurna skupina pripravila ve-
černe aktivnosti, katerim so sledili po-
sedanje ob tabornem ognju, umivanje
zob in zaslužen spanec. Nekateri so
imeli kar nekaj težav s spanjem izven
domačega okolja. Ker je bila dežurna
skupina ves dan pridna, je lahko še po-
noči v izmenah stražila taborni ogenj. 
Tekom tabora smo se sprehodili do
Muzeja gozdarstva in lesarstva Vrbo -
ve c v Nazarjah. Domači taborniki so
nam na kratko predstavili taborništvo
in organizirali krajši orientacijski
pohod po bližnji okolici. Obiskali so
nas lokostrelci iz Jevnice. Z avtobu-
som smo se odpeljali na kopanje v
Orlo vas. V bližnjih gozdovih smo
nabirali kurjavo za taborni ogenj.
Večkrat smo se v popoldanskih urah
odpravili tudi na športno igrišče v bli-
žini, kjer so skupine med seboj tek-
movale v športno-gasilsko-vodnih
igrah. Ena izmed popoldanskih de-
javnosti je bilo tudi risanje in podpi-
sovanje tradicionalnih spominskih
majic. In še kaj se je našlo.

Tabor gasilske mladine GZ Šmartno 
Mladi�gasilci,�člani�vseh�devetih�gasilskih�društev�v�naši�občini,�so�se�takoj�po�koncu
šole�udeležili�zdaj�že�tradicionalnega�Tabora�gasilske�mladine�GZ�Šmartno.

Zadnji večer so nas obiskali starši ta-
bornikov, predstavniki GZ Šmartno
in društev. Obiskovalce smo mislili
presenetiti s pristno taborniško večer-
jo iznad tabornega ognja, vendar nam
je načrte prekrižalo slabo vreme.
Kljub temu so bili obiskovalci navdu-
šeni nad tabornim prostorom, zabav-
nim programom, ki so ga pripravile
vse skupine, in seveda nad zadovolj-
nimi obrazi mladih gasilcev. Podelile
so se nagrade najboljšim skupinam,
najlepše urejenim šotorom, najbolj
pridnim tabornikom, največji »goflji«
in najbolj marljivemu mentorju.
Taborniki in mentorji, ki so se prvič
udeležili gasilskega tabora, so bili tudi
primerno krščeni.
Z izjemo nekaj šivov, povitih nog,
obližev, pikov žuželk, odstranjenih
klopov, opečenih lic in glavobolov
smo tabor preživeli živi in zdravi. 
Udeleženci Tabora gasilske mladine
GZ Šmartno 2011 se najlepše zahva-
ljujemo vsem, ki so tabor omogočili,
sodelovali pri pripravah in naredili
tabor nepozaben. Obljubljamo, da se
ga bomo tudi prihodnje leto z vese-
ljem udeležili.

kuhinjski pomočnik, blagajnik in
logistik Domen Merzel

Litijski biografski leksikon
Že pred časom smo vas povabili k so-
delovanju, pa zaradi skromnega od-
ziva ponovno prosimo za pomoč.
Nekoč je sama beseda biografski lek-
sikon pomenila ogromno knjigo, v
kateri so bile zapisane najpomemb-
nejše osebnosti (takrat seveda še niso
veljale za pomembne). Izdelava bio-
grafskega leksikona nikakor ni bila
enostavna, saj je bilo potrebno vložiti
veliko znanja,  vztrajnosti in sredstev.
Razvoj računalništva v zadnjih letih je
prinesel napredek tudi na tem po-
dročju, saj biografski leksikon lahko
nastaja postopoma in je na spletu do-
stopen 24 ur.
V Knjižnici Litija, kjer v domoznan-
skem oddelku že dolgo vztrajno zbi-
ramo podatke o ljudeh, ki so se nas s
svojim delovanjem  dotaknili, smo se
odločili za premik teh podatkov na
splet. Nastajati bo začel biografski
leksikon, ki ga bomo poimenovali
Litijski biografski leksikon. Pri tem
projektu bo nastajal fond biografskih
zapisov znanih ljudi na območju
občin Litija in Šmartno pri Litiji. 
Najprej bomo zajeli večje število zna-
nih ljudi, ki so živeli in ustvarjali na
našem področju. Te podatke bomo na
naši spletni strani objavili najprej.
Potem bomo naredili izbor oseb po
kriterijih, ki naj bi bile zaradi tega ali
kakšnega drugega razloga najpo-
membnejše osebe tega okolja in vsa-
kemu posamezniku dodali najpo-
membnejše podatke (iskalni elemen-
ti). Vanj bodo vključeni podatki o

osebnostih, ki so bile rojene na tem
območju, so tukaj živele ali se šolale,
predvsem pa s svojim delom zazna-
movale in vplivale na podobo in raz-
voj krajev v obeh občinah v zgodovini
in sedanjosti (pisatelji, pesniki, novi-
narji, glasbeniki, znanstveniki, učite-
lji…). To so ljudje, ki si na lokalnem
območju zaslužijo, da so trajno zapi-
sani v zgodovinskem spominu. Os -
nov ni vir bodo biografske mape, ki so
shranjene v domoznanski zbirki naše
knjižnice. 
Te podatke bomo na spletu sproti ob-
javljali in nadgrajevali. Ni izključeno,
da bi leksikon lahko izšel tudi v knji-
žni obliki. 
V naši domoznanski zbirki imamo
zelo malo podatkov o dogodkih prve
in druge svetovne vojne na našem ob-
močju (občini Litija in Šmartno pri
Litiji). Če imate gradivo ali podatke o
tem, nam jih prosim odstopite, gradi-
vo bomo preslikali in vrnili. 
Predloge ali ponudbe nam pošljite na
e-naslov ali po pošti, ali pa se oglasite
osebno v Knjižnici Litija:
Knjižnica Litija
Parmova ulica 9
1270 Litija
knjiznica.litija@gmail.com;  ali 
andreja.stuhec@guest.arnes.si

Zahvaljujemo se za sodelovanje in se
veselimo novih izzivov, ki nam jih pri-
našajo izkušnje in modrosti preteklosti! 

Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič

Vabimo in napovedujemo pestro študijsko leto 2011/12. Osnova našega delova-
nja bo še naprej izobraževanje in sodelovanje za vse, ki si to želijo ne glede na
starost, spol ali izobrazbo, saj si želimo tudi medgeneracijskega sodelovanja za
dejavno in koristno izpolnitev prostega časa..
Vabimo vse, ki vas bo program Društva U3 Litija in Šmartno zanimal, da pride-
te na uvodno prireditev za študijsko leto 2011/12 v drugi polovici septembra.
Tako kot doslej bomo neprofitna organizacija s čim nižjimi stroški delovanja.
Na uvodnem srečanju v novo študijsko leto bomo gostili dr. Ano Kranjc, pre-
sednico mreže Tretjih univerz Slovenije. Govorila bo o medsebojnih odnosih.
Obenem bomo ponudili možnosti za vključevanje v naše dejavnosti. Te bodo
kot doslej v obliki tečajev ( tuji jeziki, računalništvo…), delavnic ( oblikovne  in
jezikovne ustvarjalnice, keramičarstvo, veziljstvo…), ohranjajmo kulturno in
tehnično dediščino z umetnostno zgodovino, o lepem vedenju,o medsebojnih
odnosih, ohranjajmo naravno okolje, ohranjajmo zdravje itd. Seveda vas bomo
povabili tudi na terenske vaje in ekskurzije ( zdravilna zelišča, invazivne rastline,
najlepši vrtovi…). Pridite, pridružite se nam!

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA IN ŠMARTNO

Novo študijsko leto

Novo šolsko leto
Novo�šolsko�leto�2011/2012�bo�tako�kot
običajno�prineslo�nekatere�novosti
oziroma�spremembe.�V�tem�šolskem
letu�bomo�pričeli�uvajati�posodobljene
učne�načrte�za�obvezne�predmete.
Učitelji�so�se�z�novostmi�seznanili�že�v
mesecu�juniju�na�posvetih,�ki�jih�je
organiziral�Zavod�RS�za�šolstvo�in�šport.
Seznanili�so�se�z�dinamiko�uvajanja,
dobili�pojasnila�o�novostih�in�napotke�za
izvajanje�posodobljenih�učnih�načrtov.

Glede zakonodaje ni bistvenih spre-
memb. Novela Zakona o organizaciji
in financiranju vzgojno-izobraževal-
nih zavodov prinaša nekaj sprememb
na področju vodenja enotnih central-
nih evidenc. Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami, ki ga je
državni zbor sprejel v  letošnjem letu,
sicer prinaša več novosti, vendar
bodo te pričele veljati šele 1. 9. 2012.
V parlamentarni razpravi je tudi no-
vela Zakona o osnovni šoli. Predlog
zakona je objavljen na spletni strani
ministrstva za šolstvo.
Osnovno šolo Šmartno bo v letoš-
njem letu obiskovalo na:
• matični šoli 422 učencev (25 manj

kot lani) v 21 oddelkih (1 manj kot
lani),

• podružničnih šolah 62 učencev (3
več kot lani) v 5 oddelkih,

Prvošolcev je letos 41, kar je najmanj
doslej; v naslednjih letih se bo število
postopoma povečevalo.
Bistveno drugačno stanje glede števila
otrok je v vrtcu Ciciban, ki je že od leta
2008 sestavni del  šole. Zaradi postop-
nega naraščanja števila rojstev, taso v
porastu od leta 2005, in zaradi dejstva,
da država daje staršem možnost, da sta
drugi in tretji otrok v vrtcu brezplačno,
se tudi interes staršev po organizira-
nem varstvu predšolskih otrok v zad-
njih letih povečuje. V lanskem letu
smo odprli dva dodatna oddelka, letos
kar tri: v Veliki Kostrevnici, na PŠ
Primskovo in v Šmartnem. Na ta
način smo zagotovili, da bo v tem šol-
skem letu v programe predšolske
vzgoje vključenih kar 210 otrok (lani
162). Brez organiziranega otroškega
varstva jeostalo le 14 otrok. 
Dva oddelka vrtca bosta v zasebnih pro-
storih. Oba zasebnika, gospoda  Bo jan

Tomažič  in Simon Povše, sta v ureditev
prostorov v skladu z najemno pogodbo
vložila znaten del lastnih sredstev.
Občina pa je za nakup opremein za do-
datno ureditev prostorov na Prim sko -
vem namenila približno 40.000 €.
Trenutne prostorske možnosti sicer
zagotavljajo ustrezne pogoje za nave-
deno število otrok, vendar taka orga-
niziranost ni racionalna niti z vidika
stroškov (večji stroški dela, prevoz
prehrane, najemnina…)niti z vidika
organizacije dela. Prostorska proble-
matika predšolske vzgoje je bila pred-
stavljena na aprilski seji občinskega
sveta. Že takrat sem predlagal, da ob-
čina intenzivno pristopi k aktivno-
stim za izgradnjo novega vrtca v ne-
posredni bližini šole. Na ta način bi
pridobili tudi novo (centralno) kuhi-
njo, s tem pa bi rešili problem šolske
kuhinje, ki je prostorsko in tehnolo-
ško neustrezna.

Albert Pavli

Novi vrtec v Veliki Kostrevnici
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Mladinsko svetovno prvenstvo v
športnem plezanju 
V�Imstu�na�Tirolskem�v�Avstriji�je�od�24.�do�28�avgusta�potekalo�mladinsko�svetovno
prvenstvo�v�športnem�plezanju,�na�katerem�je�nastopila�tudi�Karin�Tomažič,�članica
PS�DPČ�Šmartno.

Na tekmovanju, ki je potekalo v zi-
belki avstrijskega športnega plezanja
je sodelovalo rekordno število udele-
žencev. Nastopilo je preko 540 mla-
dih plezalcev iz 50 držav. Slovensko
reprezentanco je sestavljalo 18 tek-
movalcev, med katerimi je bila tudi
domačinka Karin Tomažič. Njen cilj
pred odhodom na prvenstvo je bila
uvrstitev med 26 najboljših, to pome-
ni uvrstitev v polfinale. V prvi kvalifi-
kacijski smeri je dosegla 18. rezultat,
kar je bilo dobro izhodišče pred
drugo kvalifikacijsko smerjo. V drugi
smeri je s plezanjem začela zelo

dobro, a je žal prekmalu naredila na-
pako in se je moral na koncu zadovo-
ljiti s 30. mestom. Za uvrstitev v pol-
finale ji je zmanjkal le en gib. Vseeno
ji gredo čestitke, saj je bil to prvi na-
stop na tako velikem tekmovanju za
PS DPČ Šmartno. Na tekmovanju je
Slovenija dobila dva nova svetovna
prvaka v mladinskih konkurencah.
Domen Škofic iz Športnoplezalnega
odseka Radovljica ja slavil med kade-
ti, med mladinci pa je bil najboljši na
svetu Jure Raztresen iz Plezalnega
kluba Škofja Loka, ki je tudi ubranil
lanskoletni naslov iz Edinburgha.
Slovenska reprezentanca je v skupni
razvrstitvi narodov dosegla 2. mesto
in pokazala, da je Slovenija velesila v
tem športu, mladinci pa so pokazali,
da se za člansko prihodnost ne gre
bati. Spet lahko rečemo, da so uspehi
naših reprezentantov vsaj malo pove-
zani z našim krajem, ker so mladinci
velik del priprav pred prvenstvom
opravili na veliki umetni steni v ŠD
Pungrt. Za konec naj še omenimo, da
je Karin z reprezentanco v Imstu na-
stopila že štirinajst dni pred svetov-
nim prvenstvom na mladinskem ev-
ropskem pokalu, kjer je plezala bolje,
saj je dosegla 16. mesto.

Jernej Peterlin 

Dejavnosti�na�bazenu�v�OŠ�Šmartno

20-urni�plavalni�tečaj�za�predšolske�otroke�od�4.�leta�dalje
Vadba bo potekala vsak ponedeljek od 17.00 do 18.00.
Začetek: ponedeljek, 3. oktober 2011.
Od oktobra 2011 do marca 2012.

20-urni�plavalni�tečaj�za�osnovnošolce�I.�in�II.�triletja�
Vadba bo potekala ob ponedeljkih od 17.00 do 18.00.
Začetek: ponedeljek, 3. oktober 2011.
Od oktobra 2011 do marca 2012.

Vodna�aerobika�(vadba�na�bazenu�za�ženske)
Vadba bo potekala ob ponedeljkih od 19.00 do 20.00. 
Začetek: ponedeljek, 3. oktobra 2011.
Od oktobra 2011 do aprila 2012.

Športno�plezanje�na�umetni�steni�v�ŠD�Pungrt�pri�OŠ�Šmartno

Rekreativno�plezanje�za�otroke�od�5.�do�7.�leta
Od septembra 2011 do konca maja 2012, 1 x tedensko.
Urnik vadbe: ob torkih od 17.45 do 18.45.
Začetek vadbe: torek, 6. september 2011.

Rekreativna�vadba�športnega�plezanja�za�otroke�od�8.�do�14.�leta
Od septembra 2011 do konca maja 2012, 2 x tedensko.
Urnik vadbe: ponedeljek od 17.15 do 18.45 in četrtek od 16.00 do 17.30.
Začetek vadbe: četrtek, 8. september 2011.

Trening�športnega�plezanja�–�tekmovalci�od�10.�leta�dalje*
Od avgusta 2011 do konca junija 2012, 4 do 5 x tedensko.
Urnik vadbe: ponedeljek od 18.30 do 20.30, torek od 15.45 do 17.45, četrtek od 17.30 do
19.30, petek od 19.45 do 22.00 in en trening na vikend za starejše tekmovalce (plezališča,
telovadnica…).
Začetek vadbe: ponedeljek, 5. september 2011.
*Tekmovalci stari od 10 do 12 let vadijo 3 x tedensko. Urnike bomo uskladili glede na število
mlajših tekmovalcev. 

Športno�plezanje�za�odrasle�–�rekreacija
Od oktobra 2011 do maja 2012, 4 x tedensko.
Urnik vadbe: Ponedeljek od 18.30 do 20.15, sreda od 20.15 do 22.00, petek od 20.00 do
22.00 in nedelja od 10.00 do 13.00 (vadba ob nedeljah od oktobra do konca marca).
Začetek vadbe: ponedeljek, 5. september 2011.

Začetni�tečaj�športnega�plezanja�za�odrasle�in�mladino�nad�16�let
Začetek tečaja: četrtek, 27. september 2011 ob 19.30.
Tečaj bo potekal do konca oktobra 2011. Udeleženci se bodo seznanili z osnovami
športnega plezanja za samostojno plezanje na umetnih stenah in v naravnih plezališčih.
Podrobnejše informacije o tečaju dobite na spodnjih kontaktih.
Nujne so predhodne prijave na spodnje kontakte.

Dodatne informacije: tel. 031 697-961,
prek e-pošte: info@drustvoprosticas.si ter spletni strani
http://drustvoprosticas.wordpress.com in Facebook profil Društvo Prosti čas.
Več o plezalni dejavnosti si lahko preberete na spletni strani
http://plezanjedpc.wordpress.com in Facebook profil Plezalna sekcija DPČ Šmartno.

De jav no sti Društva Pro sti čas v se zo ni 2011/12

V vsaki disciplini je državo zastopal
po en član. Martin je Slovenijo zasto-
pal v troskoku ter kljub slabim tek-
movalnim pogojem (37 stopinj ter
močan veter) osvojil odlično 6. mesto
(15,18m), kar je bilo več od pričako-
vanj reprezentance. Žal pa se skupno
Sloveniji ni uspelo obdržati v prvi
ligi, tako, da je izpadla v nižjo, 2 ligo.
Bilo je preveč »kiksov« predvsem
naših atletov vrhunske selekcije.
Teden prej (12. 6) pa je se je v Celju
bil boj za atletski pokal Slovenije.
Obetala se je zanimiva tekma v tro-
skoku, saj se je po daljši odsotnosti
zaradi poškodbe na atletske steze

Martin šesti na ekipnem EP
17�in�18.�junija�je�v�Turškem�Izmiru�potekalo�Ekipno�evropsko�prvenstvo�prve
atletske�lige�na�katerem�je�nastopilo�12�evropskih�reprezentanc.

vrnil najboljši skakalec troskoka pri
nas, Andrej Batagelj.
Kot je kazala napoved se je tudi ures-
ničilo, saj vse do zadnje serije ni bilo
moč vedeti, kdo bo zmagal. Pred zad-
njim skokom so bili v igri za zlato
odličje kar trije tekmovalci (Batagelj,
Gradišek, Šivic). Andrej in Martin
sta končala z isto daljavo 15,55m
vendar je zaradi boljšega drugega
skoka zmaga pripadla Andreju, Jure
Šivic pa je pristal pri 15,42m.
Martin je s tem še izboljšal svoj oseb-
ni in klubski rekord.

Naslednja tekma pa bo veliki Krka
miting 13. 7. v Novem mestu, kjer
Martin pričakuje tudi veliko podpo-
ro iz tribun. Državno prvenstvo pa
bo potekalo 6. in 7. avgusta v Kopru.
Dodatni navijači vedno dobrodošli.

S. H.
Za vikend, 4. in 5. junija, se je v Innsbrucku odvijal tradicionalni A turnir v bor-
bah Austria Open, na katerem je sodelovala tudi slovenska reprezentanca, kate-
re član je naš kadet Domen Pirc. Za njega je bila to zadnja tekma pred evrop-
skim prvenstvom, ki pa se je končala z eno zmago nad Hrvatom, drugo borbo
pa je bil močnejši nemški nasprotnik, ki je kasneje tudi osvojil prvenstvo. Z
Domnovim nastopom smo bili zadovoljni, saj je na tem tekmovanju sodelovalo
čez 1000 tekmovalcev iz skoraj vseh evropskih držav zaradi bližnjega evropske-
ga prvenstva, zato so vsi hoteli preizkusiti svojo formo. Domen se pripravlja na
evropsko prvenstvo, ki bo prvi teden julija v Gruziji. Želimo mu čim boljše
borbe ter da bi uspešno zastopal Slovenijo, našo občino ter klub na evropskem
prvenstvu. 

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

Austria Open 2011

Domen Pirc se je v času naših dopu-
stov, od 7. do 10. julija, udeležil 4. ev-
ropskega kadetskega prvenstva v bor-
bah, ki se odvija vsake 2 leti. Tokrat je
potekalo v kraju Tbilisi v Gruziji.
Domen je tja odšel še s tremi sloven-
skimi reprezentanti, med katerimi je
reprezentantka Maša Lemajič, iz klu -
ba Dragon, osvojila 3. mesto. Domen
pa je za las zgrešil medaljo - med 18.
borci je izpadel v četrtfinalu. Prvo
borbo je za zlato piko, zmagal proti
tekmovalcu iz Danske, drugo borbo
pa je bil boljši borec iz sosednje Italije,
ki je kasneje osvojil 3. mesto. Tako da
so reprezentančni trener Kristjan
Kovačič kot tudi pomočnik Tomaž
Zakrajšek ter klubski trener Franci
Šircelj zadovoljni z Domno vim nasto-
pom, čeprav z malo grenkega prioku-
sa, ker je tako malo manjkalo, da bi os-

vojil odličje. Domen je po enomese-
čnem odmoru bil konec avgusta na
Rogli na kondicijskih pripravah, kjer
se je še z nekaterimi člani kluba Kang,
pridružil odličnemu hr vaš kemu klubu
Fox, ki slovi po uspešnih kadetih. S
tem hrvaškim klubom uspešno sode-
lujemo že dve leti ter jih v kratkem
pričakujemo, da se nam pridružijo
tudi na kakšnem našem treningu. 
Taekwondo klub Šmartno - Litija
čaka že konec septembra tekmovanje
v Zaprešiču, prav tako se namerava-
mo udeležiti tekmovanja v Berlinu. V
prihajajoči sezoni želimo našim tek-
movalcem veliko uspehov z željo, da
nas starši še naprej tako podpirajo ter
spremljajo na naših tekmovanjih. 
Hkrati vabimo vse, ki bi se nam želeli
pridružiti ter trenirati to plemenito
borilno veščino.

Domen za las zgrešil medaljo

ak va rel: Pa vel Smo lej, Čeče z Mrzlico

PLANINCI  VABIJO!

17. 9. Mrzlica�–�srečanje�Zasavskih�
planincev Planinska sekcija DU

17. 9. Smrekovec�in�Travnik Savska sekcija
24. 9. Rogla,�Ribniška�koča

Planinska sekcija DU
1. 10. Nanos Planinska sekcija DU
2. 10. Pihavec Sekcija Litija
8.10. Hleviška�planina družinski izlet
9. 10. Pohod�po�Krasu� Sekcija Litija

Pred vsako poletno sezono Planinska
zveza Slovenije opozarja svoje članice
naj izletov ne organizirajo le na naj-
bolj oblegane vrhove, kakršen je Tri -
glav, temveč tudi na druga manj obre-
menjena območja. Naše društvo ta
poziv kar dobro upošteva, saj se trudi-
mo, da v program izletov vključimo
čim več manj znanih kotičkov naših
gora, kjer še nismo bili in kjer obisk ni
tako velik. Vendar pa je prav, da pri-
sluhnemo tudi željam naših članov in
vsakih nekaj let organiziramo tudi
izlet na Triglav. S tem omogočimo, da
se nanj varno povzpnejo tudi tisti naši

Litijski planinci na Triglavu
Ni�ga�planinca,�ki�si�ne�bi�želel,�da�se�vsaj�enkrat�povzpne�na�našo�najvišjo�goro.
Triglav�je�več�kot�le�najvišja�točka�naše�domovine,�je�tudi�njen�simbol.�Čeprav�se�v�teh
dneh�po�poteh,�ki�vodijo�proti�kralju�Julijcev�vijejo�prave�procesije,�je�vzpon�na
Triglav�za�vsakega�pravega�planinca�še�vedno�enkratno�doživetje.�Še�posebej�to�velja
za�tiste,�ki�se�nanj�podajo�prvič.

lahko si mislite, da se nama je od srca
odvalil kar velik kamen, ko smo vsi
varno prispeli do koče. Opravili smo
kar lep podvig, zlasti če upoštevamo,
da sta bila na vrhu tudi dva člana
Kluba 70; ob Dragu je bila to še Mila
Grošelj. Sledilo je še srečanje s tremi
planinkami, ki so sestopile do Vodni -
kove koče in nato skupna pot do je-
klenih konjičkov, ki so nas čakali na
Pokljuki. 
Za zamudnike bomo podvig ponovili
v septembru. Vsi zainteresirani naj se
oglasijo v društveni pisarni na
Maistrovi 1 v Litiji (ob četrtkih med
16. in 18. uro), da se pogovorimo o
podrobnostih.

Borut Vukovič

člani, ki sicer svoje skrite želje ne bi
mogli uresničiti.
Tako se je prvi avgustovski konec
tedna na Triglav odpravilo tudi 14
litij skih planink in planincev. S
Poklju ke smo se čez Studorski preval
in mimo Vodnikove koče povzpeli do
Kredarice, kjer smo prespali v novi
depandansi ob kapelici. Še prej smo
doživeli čudovit večer. Najvišje vrhove
je obsijalo zahajajoče sonce, po doli-
nah in grebenih pa so se podile megli-
ce, ki so ustvarjale dramatične prizore.
V jasnem jutru si je enajst udeležen-
cev naše odprave posadilo čelade na
glave in že smo hiteli po s klini in je-
klenicami okovani steni proti vrhu.
Pot je res vzorno zavarovana, kljub
temu pa sta potrebni previdnost in
vztrajnost. Seveda smo bili vsi srečni,
ko smo si na vrhu podali roke, kljub
temu pa smo vedeli, da nas težji del
poti šele čaka, saj je sestop praviloma
vedno zahtevnejši od vzpona. 
Na Triglavu so tokrat prvič stali Dra -
go Petričevič in Francka Mittoni iz
Li tije ter Daniel in Nataša Lenart iz
Kresniškega vrha, zato smo pri Alja -
ževem stolpu opravili obvezni krst.
Med tem je pričelo rahlo rositi, skale
so postale spolzke, zato je bil sestop
do Doma Planika kar zahteven. Izlet
sva vodila z Marjanom Jugom in
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Ekipa je novo sezono začela v nekoli-
ko spremenjeni zasedbi. Vodstvo sicer
ostaja enako. Trener Jaka Keše, ki je
ekipo prevzel v začetku letošnjega
leta, bo še naprej vodil rokometaše.
Pri delu mu bo pomagal Tone Ulčar,
ki bo največ skrbel za trening vratar-
jev. Rokometaše je v začetku meseca
avgusta pričakal kondicijski del pri-
prav. V prvem tednu priprav je trener
Jaka Keše poudaril; »Začeli bomo s
fizičnim delom priprav, že ta teden pa
bomo vključili tudi delo z žogo.
Upam, da bomo čez šest tednom, ko
se bo začelo prvenstvo, v optimalni
formi.« Po nekaj letih pa na pripravah
ni bilo Boštjana Kogovška.
Lanskoletni kapetan se je odločil za
konec igralske kariere, za podobno
potezo pa se je odločil tudi Aleš Krže.
V društvu so se za sodelovanje zahva-
lili Gorazdu Josiču, ki ne bo več igral
za Šmartno in je prestopil v RK Grča
Kočevje. »Zagotovo se nam bo odsot-
nost teh igralcev zelo poznala, zlasti
na izkušnjah. Zgubili smo našega ka-
petana, kar je velik udarec. Tudi sicer
se v naši sredini pozna odsotnost vsa-
kega igralca,« je povedal Keše.

Članska ekipa se pripravlja
na novo sezono
Deseta�ekipa�v�sezoni�2010/2011�pred�nekaj�meseci�končanega�državnega�prvenstva
RD�Šmartno�Herz�Factor�banka�je�1.�avgusta�začela�priprave�na�prihajajočo�sezono.
Šmartno�bo�drugo�leto�zapored�igralo�v�najelitnejšemu�rokometnem�tekmovanju,�ki
bo�v�novi�sezoni�nosilo�novo�uradno�ime:�1.�NLB�leasing�liga.

v Mokronogu, kjer so ji stali nasproti
rokometaši Trima iz Trebnjega. Tekma
je bila višek tega dneva, saj je bila to
otvoritvena tekma nove Športne dvo-
rane Mokronog. Tekma je bila na tre-
nutke zelo kvalitetna z lepimi poteza-
mi na obeh straneh, boljši pa so bili so-
sedje iz Dolenjske, igralci Trima, ki so
zmagali z rezultatom 36:30.
Sezona v 1. NLB leasing ligi se začne
10. septembra, prvo srečanje pa bodo
Šmarčani igrali proti renomiranem
nasprotniku, saj potujejo v Velenje,
kjer se bodo pomerili proti aktualnim
podprvakom RK Gorenje Velenje.
Prva domača tekma je predvidena za
sredo, 14. septembra, nasprotnik pa
bo MRK Krka. 
Tudi v novi sezoni pričakujemo kva-
litetne, zanimive in razburljive tekme
ter veliko glasnega navijanja s strani
navijaške skupine Krokraji. V imenu
društva vas vabim, da si ogledate vse
tekme 1. NLB leasing lige v domači
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v go-
steh. David Jakopič

Vse�fan�te�in�dekleta,�ki�obi�sku�je�jo�Os�nov�no�šolo�in�jih�za�ni�ma�rokomet
vabimo,�da�se�vpišejo�v�ro�ko�met�no�šolo.

Ker se na lovorikah ne more dolgo
spati, smo v Šmartnem že zavihali ro-
kave in začeli priprave na novo sezo-
no, v kateri se pričakuje da bo vsaj
tako uspešna kot je bila lanska. Poleg
dobrih rezultatov v vseh starostnih
kategorijah, pa je največji uspeh šmar-
ske rokometne šole ta, da se iz leta v
leto vse več otrok odloči za igranje ro-
kometa. V lanski sezoni je
Rokometno društvu Šmartno Herz

Factor banka štelo 173 članov, od tega
kar 124  osnovnošolcev. V lanskem
šolskem letu smo poleg treningov v
Šmartnem prvič organizirali vadbo
tudi na OŠ Gradec, kjer je v prvem
letu delovanja treniralo 20 dečkov in
deklic od 1. do 5. razreda. Zaradi do-
brega dela vseh trenerjev, dobre orga-
nizacije in predvsem dobre vizije dru-
štva si obetamo, da se bo v letošnjem
letu število članov še povečalo. V

Mladi rokometaši Šmartnega
pogumno stopajo v novo sezono
Lanska�sezona�je�bila�ena�izmed�najuspešnejših�v�zgodovini�rokometnega�društva�iz
Šmartna.�Članska�ekipa�si�je�v�končnici�priborila�obstanek�v�najmočnejši�slovenski
rokometni�ligi,�mlajše�selekcije�pa�so�dokazale,�da�se�za�prihodnost�rokometa�v
Šmartnem�ni�bati.�

Šmartnem z veliki koraki vstopamo
na veliko rokometno sceno. V tem
trenutku smo že povsem blizu slove-
su, ki smo ga nekoč v Sloveniji že
imeli, prepričani pa smo, da se tu naša
pot še ne bo končala. RD Šmartno
Herz Factor banka velja za enega
izmed najbolj organiziranih športnih
kolektivov v Sloveniji, iz napak v pre-
teklosti, pa smo se vsi veliko naučili.
Vsi se zelo dobro zavedamo, da je te-
melj za dolgoročno delovanje kluba
vrhunsko delo z mladimi. In v tem
trenutku je rokometna šola v Šmart-
nem ena izmed najuspešnejših roko-
metnih šol v Sloveniji.
V novi sezoni 2011/2012 bodo poleg
članov, ki tekmujejo v 1. NLB
Leasing ligi, v rokometna tekmovanja
prijavljeni še dve ekipi mladincev
(1991-1996), starejši dečki A (1997),
starejši dečki B (1998), mlajši dečki A
(1999), mlajši dečki B (2000) in ekipe
mini rokometa. V lanskem letu smo v
mini rokometu sodelovali s petimi
ekipami, v letošnji sezoni pa pričaku-
jemo, da bo v tem tekmovanju sode-
lovala še kakšna več. 
Kljub temu, da je večina ekip že pri-
čela s treningi, je še vedno možen vpis
v rokometno šolo. Izredno veseli
bomo novih obrazov. Za vse informa-
cije, ki se tičejo rokometa za osnov-
nošolce, lahko pokličete na gsm:
031 749 577 (Primož Cenkar).
Za konec zaželimo srečo vsem šmar-
skim rokometašem in rokometašicam
in čim uspešnejšo novo sezono. Hvala
vsem dečkom in deklicam, da ste
nam tudi v tej sezoni izkazali zaupa-
nje in se udeležujete treningov in
tekem. Posebno se zahvaljujemo
vsem sponzorjem in donatorjem,
vsem staršem naših otrok za zaupanje
in dobro sodelovanje ter vsem našim
zvestim navijačem, ki nam stojijo ob
strani in pa tudi vsem ostalim, ki nas
tako ali drugače spremljate.
Obljubljamo, da se bomo po najbolj-
ših močeh trudili, da bi bilo
Rokometno društvo Šmartno Herz
Factor banka še uspešnejše in pred-
vsem v ponos našemu kraju. 

Rokometno društvo Šmartno 
Herz Factor banka, Primož Cenkar  

Preko Italije smo se odpeljali skozi Mont Blanški predor v Chamonix in nato
dalje do St. Gervaisa. Od tu smo se z zobato železnico povzpeli do postaje Col
de Voza (1653 m). Povzpeti bi se morali po progi do končne postaje Nid D’aigle
(2380 m), vendar smo zaradi popravila železniške proge izstopili že tu. Od tu
dalje smo imeli 4 ure in pol vzpona do koče Tete Rousse (3167 m) in nato še
dobri 2 uri do koče Gouter (3817 m). Na ledeniku pred kočo Tete Rousse nam
je gorski policist prepovedal nadaljni vzpon do koče Aiguille Gouter, ker je bila
koča prenatrpana s plezalci. Tako smo odšli prenočiti v kočo Tete Rousse.
Začetni plan je bil vstati ob 1 uri zjutraj in ob 1.30 pričeti z vzponom. Vendar
nas je presenetilo vreme. Kljub dokaj stabilni napovedi vremena je na gori pihal
veter okrog 100 km/h, kateri pa je proti naslednjem popoldnevu izgubljal svojo
moč. Tako smo prvotni plan spremenili z odločitvijo, da gremo kljub vetru proti
vrhu in se sproti prilagajati razmeram. Po drugem planu smo še malo pospali in
vstali ob 3.30 uri in ob 4 uri pričeli z vzponom. Mimo nevarnega koluarja po
katerem se stalno proži kamenje in razbite granitne skalne stene smo v dobrih 2
urah dospeli do koče Aiguille Gouter. Sledil je posvet in odločitev. Gremo na
vrh. Po ledeniku smo se po trdem snegu počasi v ključih vzpenjali in sopihali
navzgor do bivaka Vallot (4362 m). Tu je sledil krajši postanek, da smo se nave-
ze zbrale skupaj pred zaključnim vzponom na vrh. Od tu se je že tudi občasno
prikazal vrh izza oblakov s katerimi se je veter prav otročje poigraval. Nekateri
preje, nekateri pozneje, ampak od Vallota naprej smo vsi spoznali pomen višine
in orkanskega vetra, kateri je preko vršnega grebena pometal že prav po hima-
lajsko. Vrh je bil okoli 14 ure rezerviran samo za nas. Fenomenalni razgled
okrogle Evrope so zakrivali oblaki, smo ga pa bili deležni že nižje na grebeni
Les Bosses. Sestop je potekal po isti poti do koče Tete Rouse, kjer smo prespali.
Naslednji dan pa smo se spustili naprej proti dolini do postaje Bellevue (1794
m) in nato po zobati železnici v dolino St. Gervais. V Chamonixu smo proslavi-
li naš legendarno uspešen vzpon in v popoldanskem času zapustili prestolnico
evropskega alpinizma polni lepih vtisov in načrtov za v prihodnje.
Člani »odprave bela gora«: Tanja M., Joul B., Goran T., Boštjan K., Aleš M.,
Peter Z., Marko J., Jože S., Zmago S., Miran P., Srečko P.

Boštjan KOKALJ

Mont Blanc (4810 m) 
»odprava bela gora«
V�soboto�2.7.�ob�13.57�uri�nas�je�vseh�11�članov�alpinističnega�odseka�Litija�»odprave
bela�gora«�uspešno�osvojilo�najvišji�vrh�Evrope�(Mont�Blanc,�4810�m).

Konec meseca avgusta je ekipo okre-
pil 25 letni, 194 cm visoki zunanji
igralec Anej Jovanovič, sicer Celjan,
ki je lansko sezono nastopal za RK
Slovenj Gradec. Anej se je poleti pre-
selil v Litijo in bo tako v veliko
pomoč članski ekipi. Na začetku av-
gustovskih priprav se je članski ekipi
priključilo tudi pet mladincev, ki se
bodo borili za vsako minuto na par-
ketu ter se že dokazujejo na prijatelj-
skih tekmah.
RD Šmartno Herz Factor banka bo
do začetka sezone odigrala šest prija-
teljskih tekem, do pisanja tega članka,
pa je ekipa zabeležila dve zmagi in en
poraz. Še posebej zanimivi sta bili
tekmi proti Rudarju iz Trbovelj in
proti Trimu iz Trebnjega.
Tekma proti RD Rudar se je odigrala
v torek, 23.08.2011, in se končala z
zmago Šmarčanov 45:34. Igrala se je
Trbovljah, proti novonastali članski
ekipi, ki bo zopet začela tekmovanje,
seveda v zadnji, drugi ligi. Tako je
dvorana Polaj po dolgem času spet
gostila prvoligaša na svojem parketu.
V soboto, 27. 8.2011, je ekipa RD
Šmartno Herz Factor banka gostovala

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

Nevenka�Bevc�s.p.
Ponoviška cesta 12, Litija

Tel.:�01/�89�81�206
Gsm:�031�535�147

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

Nahajamo�se�nad�centrom�za�socialno�delo.


