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Jesen je tu
Izredno vroče in sušno poletje se po-
slavlja. Ponovno so se odprla vrata šol
za jesenski semester. Nekaj obnove je
bila deležna tudi naša osnovna šola:
nova streha  s sončno elektrarno, ki
bo poučna tudi za šolarje. V nepo-
sredni bližini  bodo spoznavali enega
izmed alternativnih virov energije, ki
je z ekološkega vidika izredno čista.
Preko monitorja  v šoli bodo lahko
spremljali, koliko energije je sonce
pridelalo na dan.
Izredna suša pesti vse tiste, ki niso
priklopljeni na javne vodovode, zato
vsem, ki imajo možnost priklopa na
javni vodovod svetujem,  da to storijo.
Za vse ostale pa bo občina poskušala
čim prej zagotoviti redno oskrbo s to
življenjsko pomembno tekočino. Do -
se danja praksa je pokazala, da je bila
odločitev za vlaganje proračunskih
sredstev v vodovode, pravilna.
Spoštovani profesorji, učiteljice in
učitelji! Želim vam uspešno šolsko
leto, celotnemu kolektivu  pa veliko
strpnosti z otroci in njihovimi starši.

Vaš župan
Milan Izlakar

Vsakdo med nami želi ohraniti ali izboljšati svoje zdravje. K temu cilju želi pri-
spevati tudi program »Živimo zdravo«, ki bo v letošnji jeseni potekal v Šmart-
nem in ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana ob sodelovanju občine
Šmartno pri Litiji. Namenjen je tako tistim, ki pri sebi že opažate določene zdrav-
stvene težave in jih želite omiliti, kot tistim, ki ste zdravi in želite zdravje ohraniti
do pozne starosti. Trenutna starost, izobrazba in spol pri tem niso pomembni. 
Delavnice v okviru programa bodo poleg predavanj vključevale praktične prika-
ze, strokovnjaki pa bodo pripravljeni tudi odgovarjati na vprašanja. Potekale pa
bodo ob torkih s pričetkom ob 18. uri v knjižnici v Šmartnem, niz delavnic pa
bomo zaključili s pohodom in prijetnim druženjem.
S prihodom jeseni se običajno naš življenjski ritem nekoliko umiri in – zlasti ob
večerih – si lažje utrgamo urico do dve časa zase. Prijazno vabljeni!
Obisk delavnic je brezplačen.

naslovi delavnic: datum:
1. Zdravje in dejavniki tveganja 18. september
2. Merjenje dejavnikov tveganja (krvni tlak, holesterol, delež telesnih maščob, indeks telesne mase)

in delavnica za obvladovanje stresa 25. september
3. osnove zdravega prehranjevanja 2. oktober
4. Praktičen prikaz zdrave priprave jedi in pokušina 9. oktober
5. Zdrav način priprave jedi s praktičnim prikazom in pokušino 16. oktober
6. Pomen gibanja za zdravje 23. oktober
7. Zdrava telesna teža 30. oktober
8. Pridelava sadja in zelenjave za lastne potrebe 6. november
9. Preprečevanje kroničnih bolezni s poudarkom na lokalni problematiki 13. november
10. Preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka ter ponovitev meritev dejavnikov tveganja 20.november
11. Zaključna delavnica s pohodom predvidoma 24. november

V Šmartnem živimo zdravo

In smo se. V kulturnem domu v Štan-
gi, 9. junija, 2012, z mešanim pevskim
zborom, ki ga poslušamo ob večjih
praznikih v cerkvi sv. Antona Pado -
van skega in ostalimi nastopajočimi.
Pod strokovnim vodstvom ga. Rahele
Sinigoj, so zapeli nekaj ljudskih pes -
mi. Spretno so jih povezali z zgodba-
mi iz vaške preteklosti. Zgod be so se
nanašale na fantovsko vasovaje na
vasi, ki sta ga prav v prikupnem skeču
prikazala Lea in Gašper, osnovnošol-
ke Nika, Lana, Tanja, Teja in Zala, pa
so nam s pesmijo Peričice prikazale
čas, ko še ni bilo pralnih in sušilnih

Ko pod večer 
se snidemo

strojev. S svojim pripovedovanjem,
nas je harmonikaš Jani, popeljal v svet
mladih fantov, ki so se še zbrali sredi
vasi, kakšno zapeli , v vaški gostilni
dobili korajžo in naredili kakšno
neumnost. Ženitveno lipo, ki še stoji
pred cerkvijo v Štangi, in njene učin-
ke, pa nam je slikovito opisala ga.
Ivanka Marn.
Štanga je znana po romarski cerkvi že
iz Valvasorjevih časov. Sem so hodili
na dan proščenja romarji iz Do lenj -
ske, Posavja in Gorenjske. Zbirali so
se že dan prej. Prigode, ki so se doga-
jale na predvečer žegnanja in na ro-
marskem shodu, nam je v humornem
dialogu s pevci, v dolenjskem narečju
predstavil »romar s Primskovega«,
Andrej Selan. V veselem in sprošče-
nem vzdušju je potekal enourni kul-
turni program. Nastopajoči smo bili
veseli vseh pohval gledalcev in teh je
bilo res veliko (gledalcev in pohval),
kar je dobra popotnica, da se še kdaj
na podoben način snidemo.
Danes smo pogosto med seboj pove-
zani predvsem preko virtualnega
sveta (telefon, internet,…), realen
svet pa ljudi poveže na drugačen
način. In to je bil ta večer v Štangi.

R.D.Č. 

Manjša skupina tamburaškega orke-
stra Šmartno pri Litiji se je v juliju od-
pravila na gostovanje v Srbijo skupaj s
Folklorno skupino Javorje. V Šabcu
smo na mednarodnem festivalu zasto-
pali barve Slovenije in prikazali tradi-
cionalne slovenske plese, noše ter se-
veda tudi našo glasbo, za kar smo v
večji meri poleg harmonikašev poskr-
beli tamburaši ter naš solist Darko
Vidic. Vsak večer smo imeli nastope
na različnih lokacijah v okolici mesta
Šabac, kar nam je omogočalo, da smo
se predstavili večjemu številu gledalcev
in poslušalcev. Nastopi so potekali na
prostem, nekajkrat pa tudi v kulturnih
domovih. Na festivalu so poleg nas
nastopale skupine iz Italije, Rusije,
Poljske, Litve, Bolgarije, Makedonije
in Srbije. Raznolikost skupin nam je
omogočala, da smo navezali nove
stike, spoznali nove kulture ter s tem

širili svoja obzorja. Čeprav smo vedeli,
da so Srbi zelo gostoljuben in prijazen
narod, pa so nas vseeno presenetili s
svojo preprostostjo. Že pri sprejemu so
nas pričakala tri nadvse prikupna in
prijetna dekleta, ki so nas prvi dan po-
spremile v mestno povorko ter nato
spremljale vse dni našega gostovanja
in nam poskušale v vsem čim bolj
ugoditi ter se trudile, da bi nam
(pre)kratek obisk Srbije ostal v najlep-
šem spominu. In res jim je skupaj z or-
ganizatorji uspelo! Gostovanje je bila
za nas prekrasna izkušnja. Poslušalci
so uživali v melodijah slovenskih
pesmi, zato je bil občutek nepopisen,
ko smo doživeli stoječe ovacije.
Na koncu bi se radi zahvalili folklori-
stom za prijetno druženje ter jim spo-
ročili, da smo izredno veseli njihovega
povabila in se že veselimo naslednjih
sodelovanj. Tajda Keše

Festival v Šabcu
Festivalski večeri, veliko plesa, smeha, prijetne družbe, dobre glasbe, odlične hrane
ter pijače,… vse to na kratko opisuje Šabac v mesecu juliju, vendar si dogajanje v
tem malem srbskem mestecu zasluži več kot le takšno oznako. Šabac je mesto, ki leži
v zahodnem delu Srbije in ima bogato folklorno in tamburaško zgodovino.

Člani mešanega pevskega zbora Zvon, Šmartno pri Litiji, smo pevsko sezono
2011/12, po uspešnem letnem koncertu v začetku junija 2012 na gradu
Bogenšperk, kjer smo gostili MePZ Slavec iz Solkana, se poslovili od naše dol-
goletne zborovodkinje Marjance Vidic, nadaljevali z delom. Vodenje zbora je
prevzela Minki Celestina, ki nas je pred letnim koncertom pripravila še za na-
stop na vsakoletni Zvonarijadi, ki je 26. maja 2012 potekala v Jakobskem dolu
in kjer je sodelovalo osem zborov z imenom Zvon. V začetku junija smo sodelo-
vali na medobčinski pevski reviji v Šmartnem in konec junija tako kot vsako
leto na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični. Na našem zaključku konec junija
smo se dogovorili, da novo sezono začnemo s pevskim vikendom, sedmim po
vrsti. Izbrali smo CŠOD Rak, v Rakovem Škocjanu. Dom stoji na samem, ob-
krožen z notranjskimi gozdovi in je več kot primeren za petje. V septembru
2012 bomo gostovali v italijanski Gorici, zato je naša zborovodkinja Minki
Celestina sestavila zelo podroben načrt dela in urnik. Dnevi od 24.8. do
26.8.2012 so bili načrtovani do podrobnosti. Poleg razgibavanj, telovadbe, ope-
vanja, korepeticijskih vaj, smo prepeli precej pesmi iz prejšnjih sezon in dodali
nekaj novih. Vaje so bile intenzivne, vso pohvalo si zaslužita naša zborovodkinja,
njen pomočnik Miha Kragelj, in vsi pevci, posebej še starejši, ki s svojo voljo, op-
timizmom, vedrino in veseljem do petja kažejo pot mlajšim. Vsako leto si želi-
mo, da bi se nam pridružili novi pevci, vsakega novega člana smo veseli, novi
glasovi v zboru so vedno dobrodošli. Želimo si sodelovanja, razumevanja in širše
podpore, ki je žal, v našem kraju ni čutiti. Mislim, da je skrajni čas, da se pri nas
doma, tu v Šmartnem, marsikaj spremeni, pa ne samo v kulturi. Nam pevcem ni
pomembno, od kod kdo prihaja, tisti, ki smo rojeni v Šmartnem in tu živimo že
celo svoje življenje, smo hvaležni našim prednikom za njihovo dolgoletno pev-
sko zapuščino v Pevskem društvu Zvon in čutimo dolžnost, da jo ohranimo tudi
našim potomcem. Katarina Kragelj

MePZ Zvon, ŠMartno Pri Litiji

Pevski vikend 2012

Simbioz@ 2012
Simbioz@ se je jeseni 2011 odvijala
na 230 lokacijah po Sloveniji – tudi v
Knjižnici Litija. Simbioz@ povezuje
starejše uporabnike in prostovoljce
med mladimi. Njen namen je starej-
šim omogočiti pozitivno izkušnjo z
računalnikom in jih motivirati za na-
daljnje učenje in uporabo, mladim pa
približati pomen prostovoljstva in
medgeneracijskega sodelovanja. 
Brezplačne delavnice bodo potekale v
Knjižnici Litija od 15. do 19. oktobra
od 9. – 11. ure ter od 16. do 18. Ure.
Teme bodo razdeljene po dnevih: od
osnov računalništva, preko urejevalni-
kov besedil, do interneta in elektron-
ske pošte in socialnih omrežij, delav-
nice pa zaključuje mobilna telefonija. 
Vabimo vas k prijavi do 11. 10. 2012
na telefonsko številko: 040 940 888
oz. preko spletne strani: www.simbio-
za.eu ali preko info točk na Si.mobi-
lovih izpostavah. 
Prostovoljci, vabljeni k prijavi, ker
lahko: 
• ker lahko s svojim znanjem starejši

generaciji olajšamo vstop v digital-
ni svet;

• ker se lahko od starejših tudi veliko
naučimo;

• ker bomo starejšim dokazali, da
nam ni vseeno zanje in je prav, da si
znanje delimo;

• ker je prostovoljstvo kul,
• ker nas zanima, kakšna bo Slo ve -

nija, polna starejših navdušenih
upo rab nikov računalnika.

Dodatne informacije dobite na sple-
tni strani Simbioze, v Knjižnici Litija
pa pri bibliotekarki Mateji Premk.

Andreja Štuhec
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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 2012 (Ur.l. RS, št. 108/2011) 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 2012/2013 

za srednješolske programe

Predmet javnega razpisa
Štipendiranje izbranih dijakov na območju občine Šmartno pri Litiji v šol-
skem letu 2012/2013. 
Upravičenci
Štipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne šole, ki se izobražujejo
v Sloveniji in so v šolskem letu 2012/2013 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  5.000 EUR
Glede na razpoložljiva sredstva bo podeljeno okvirno 5 novih štipendij,
predvidoma za naslednja področja oz. poklice:
• srednje poklicno izobraževanje za poklice zidar, strugar, ključavničar, orod-

jar, 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 1. 10. 2012 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:
• izpolnjeno vlogo za uveljavitev občinske 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 2012 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.
Vloga za štipendijo je dostopna na Občini Šmartno pri Litiji ali spletni stra-
ni občine: www.smartno-litija.si. Dodatne informacije so v času odprtega
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12.uro, kontaktna oseba Karmen
Sadar, tel. 896 27 70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Številka: 604-001/2012
Datum: 23. 8. 2012

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Ob prazniku žensk smo 8. marca v
sodelovanju z društvi podeželskih
žena in deklet Dole, Gabrovka, Litija,
Polšnik in Moravškimi rokodelci or-
ganizirali čudovito prireditev v pro-
storih Bistroja Valvazor, katere pogla-
vitni namen je bil druženje in ne na-
zadnje širjenje obzorij na družbe -
no–soci alni ravni. Medse smo v ta
namen povabile kmetico leta 2011
go. Francko Javeršek iz Kristan vrha
in mlado kmetico leta go.  Barbaro
Kolar iz Podčetrtka.  Že na začetku
nas je sprejel in prijazno pozdravil
župan občine Litija g. Franci Roka -
vec, ki nam je z vzpodbudnimi bese-
dami in pohvalami za naše delo, ki ga
ženske rade opravljamo na podeželju,
vlil dodatnih moči in poguma za naše
delo v prihodnje. V zahvalo je vsaki
od nas podaril slovenski nagelj, o ka-
terem nam je kasneje veliko povedala
ga. Branka Bizjan, predsednica
Roko delcev Moravške doline. V kul-
turnem programu nas je s svojim pet-
jem  počastil Moški Pevski Zbor
Polšnik, ki se mu ob tej priložnosti
lepo zahvaljujem za sodelovanje. Po
kulturnem delu je sledila še okrogla
miza z go. Gabi Čačinovič-Vogrinčič.
Tematika, ki smo jo obravnavale
»Vloga kmečke ženske v kmečki dru-
žini, na podeželju in v širši družbi« je
bila res primerna, saj je ga. Gabi na
tako prijazen način našim ženskam
dvigovala samozavest, da se je to po
prireditvi še kako začutilo. Samo pri-
reditev nam je ob koncu popestril še
mladi harmonikar iz Gabrovke. Naše
druženje se je zaključilo pozno zve-
čer, saj smo si ob izdelkih Moravških
rokodelk (ročna dela) in izdelkih čla-
nic podeželskih žena in deklet (sladke
dobrote) lahko napasle oči in se obe-
nem še posladkale. Hvala družini
Knez iz Lupinice, za pogostitev z nji-
hovim okusnim jabolčnim sokom.
23. razstava »Dobrote slovenskih
kmetij« je letos potekala od 17. do 20.
maja 2012 v Minoritskem samostanu
na Ptuju. Tudi letos so kmetije iz na-
šega območja bile zastopane v kar ve-
likem številu. To tradicionalno oce-
njevanje slovenskih dobrot ima v slo-
venskem prostoru že ugled na visoki
ravni, zato se naši kmetje in gospodi-
nje z veseljem odzovejo na naše pova-
bilo in sodelovanje. Tudi letos je bilo
nekaj krasnih  rezultatov iz ocenjeva-
nja. Dovolite, da vam jih predstavim,
saj boste s tem izvedeli kam po kvali-
tetne domače proizvode! 
Perko Karmen, Vodice 1, 1274 Ga -
brovka (medenjaki); tretje leto zapo-
red zlato priznanje in podeljen kipec
kakovosti, (orehova potica); zlato pri-
znanje
Primc Ivanka, Dolgo Brdo 4, Polš -
nik; (orehova potica; zlato priznanje,
pehtranova potica; zlato priznanje)
Kocijančič Ivanka, Katarija 7, Mo rav -
če (slivovo žganje; srebrno priznanje,
krompirjev kruh, bronasto priznanje) 
Knez Mirko, Lupinica 4, Šmartno;
(jabolčni sok; srebrno priznanje, hru-
šev sok; srebrno priznanje)

KMetijsKa svetovaLna sLUŽba Litija

Odmevni dogodki
Kar nekaj časa je minilo, ko smo nazadnje pisali o tem, kaj smo koristnega naredili
na terenu za društva in naše kmete na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, zato
bom tokrat malo daljša. Opozorila bi na nekaj najuspešnejših odmevnih dogodkov, ki
so zaznamovali naše preteklo delo v tem letu. 

Urbanija Alojz, Vače 80, Vače; (jabol-
čno žganje; srebrno priznanje, hruše-
vo žganje; srebrno priznanje)
Sirk Romana, Liberga 4, Šmartno;
(krompirjev kruh; bronasto prizna-
nje)
Hauptman Pavle, Moravče pri Gab -
rovki 35, Moravče; (domače mešano
žganje; bronasto priznanje)
Vsem dobitnikov priznanj iskreno
čestitam in želim, da to kvaliteto tudi
dobro iztržite kot dodano vrednost
na vaši kmetiji. 
V Litiji je z letošnjo pomladjo zaživel
zelenjadarski krožek, katerega smo
na Kmetijski svetovalni službi orga-
nizirali z namenom, da povežemo
vse, tako tržne kot tudi samooskrbne
pridelovalce zelenjave in zelišč, ter na
ta način vzpodbujamo pridelavo zele-
njave ter širimo znanja in znanstvena
dognanja na tem področju.
Evropske smernice v novem pro-
gramskem obdobju 2014 – 2020 po-
sebej poudarjajo pomen lokalne sa-
mooskrbe s kmetijskimi pridelki. To
je pomembno iz ekološkega vidika,
ko gre za krajše transportne poti in s
tem minimalno zmanjšanje hranilnih
snovi v posamezni kulturi. Omeniti
moram tudi manjšo porabo energije
za hladilnice in skladišča, najpo-
membnejše pa je, da imajo prebivalci
na voljo svežo in po lastni želji kon-
trolirano pridelavo  zelenjave iz nji-
hove bližnje okolice.
S tem projektom želimo povečati po-
nudbo, hkrati pa osvestiti kupce o po-
menu kupovanja doma pridelanih
kmetijskih pridelkov. Lokalna pride-
lava in samoskrba tamkajšnjih prebi-
valcev ter tržni dnevi z domačimi iz-
delki, so prioriteta vseh krajev tudi
drugod. Zato je potrebno s predavanji
in prikazi animirati pridelovalce, da
povečajo pridelavo in jo tudi primer-
no ponudijo na domačem trgu. V ta
namen smo v občini Litija in občini
Šmartno pri Litiji izvedli že kar nekaj
aktivnosti, katere bomo v jeseni nad-
gradili še z ogledom dobrih praks in
delavnico na temo trženja in ekono-
mike pridelave zelenjave in zelišč.
Dogodki, ki so bili izvedeni do sedaj:
• Izobraževanje pridelovalcev o teh-

nologijah  pridelave zelenjave in
zelišč (Litija 16. 2. 2012)

• Predavanje o pridelavi zelenjave in
prikaz postavitve manjših rastlinja-
kov z namakalnimi sistemi (Dole
pri Litiji, 20. 3. 2012) 

• Delavnica na njivi in v rastlinjaku –
prepoznavanje bolezni in škodljiv-
cev na vrtninah in zaščita brez ke-
mije (Kmetija Nade Ceglar, 23.6.
2012)

• nekaj posameznikov od trenutno
16-tih članov krožka, se je že ude-
ležilo ogleda dobrih praks na Do -
lenj skem, ki ga je organizirala naša
specialistka za zelenjadarstvo pri
KGZ Ljubljana, ga. Ana Ogorelec,
ki je hkrati tudi strokovna nosilka
tega projekta. Za samo organizacijo
izvedbe posameznih dogodkov in
ko or dinacijo skrbimo na KSS Li -
tija. Na voljo smo vam za vsa vpra-
šanja na to temo, če pa je med vami
kdo, ki ima željo izvedeti kaj več o
pridelavi zelenjave in zelišč, ste
lepo vabljeni k sodelovanju v zele-
njadarskem krožku. Naš moto so
torej več je količine pridelane zele-
njave in zelišč in pa animirani po-
trošniki in pridelovalci!

Sonja Zidar Urbanija, 
univ. dipl. ing. kmet.

Letošnje regijske kmečke igre Ljub -
ljanske regije z Zasavjem so potekale
na športnem igrišču v Lupinici v ne-
deljo, 10. junija, v organizaciji Druš -
tva podeželske mladine Litija in
Šmart no. Naše društvo si je čast orga-
nizacije prislužilo z lansko zmago na
regijskih igrah v Moravčah. Ekipe
druš tev podeželske mladine so se za-
čele zbirati že po drugi uri popoldan,
z igrami pa smo pričeli okoli tretje
ure. Nastopilo je devet 6-članskih
ekip (2 tekmovalki in 4 tekmovalci):
DPM Blagovica, DPM Hribci,
DPM Kalček 1 in 2, DPM LIŠ 1 in 2,
DPM Moravče, DPM Sončnica
Ljub ljana in Društvo študentov zoo-
tehnike (DŠZ). 
Ekipe so se pomerile v petih igrah.
Prvi dve igri sta bili že tradicionalni
košnja in grabljenje. Kosci so morali v
najkrajšem času kar se da čisto poko-
siti dodeljeno parcelo velikosti 4,5 m x
11 m. Grabljice pa so morale pokoše-
no travo čim hitreje in čim lepše po-
grabiti in narediti kopico na začetku
parcele. V tretji igri imenovani Peka
potice so morali 4 tekmovalci prena-
šati jajca preko ovir. Na začetku so se
morali 10-krat zavrteti okoli količka,
nato sta jima tekmovalca, ki sta stala
na klocnih, podala žlici in na vsako
položila po eno jajce, kar so morali
prenesti preko ovir do peharja. V četr-
ti igri so tekmovalci žagali hlod, tek-
movalki pa sta ga držali znotraj bal, na
katerih je bil nameščen, da se ni pre-
več premikal ali zdrsnil na tla. V igri
presenečenja so sodelovali štirje tek-
movalci, ki so morali v »jumbo« vreči
priskakati do količka, ga obiti in se
vrniti na start, kar je marsikateri ekipi
zaradi neusklajenosti tekmovalcev
povzročalo nemalo težav.
Po uspešno izpeljanih igrah je sledila
pogostitev, za sprostitev pa je poskr-
bel ansambel Svit. Podelili smo tudi
priznanja in nagrade ter pokale trem
najboljšim ekipam. Letošnjo zmago
si je priborila ekipa DPM Hribci,
druga je bila ekipa DPM Kalček iz
Ivančne Gorice, tretje mesto pa je os-
vojila domača ekipa DPM LIŠ 1.
Poleg treh prvouvrščenih ekip, sta si
sodelovanje na državnih kmečkih
igrah prislužili tudi četrto uvrščena
ekipa DPM Sončnica Ljubljana in
peto uvrščena ekipa DPM Moravče.
Društvo podeželske mladine Litija in
Šmartno se je po svojih močeh potru-
dilo, da so bile regijske kmečke igre
dobro organizirane, saj s tem predsta-
vljamo svoje društvo domačinom in
celotni Ljubljanski regiji z Zasavjem.
Želimo se zahvaliti tudi vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli k izvedbi letoš-
njih kmečkih iger.
V soboto, 7. julija, smo se udeležili
tudi 26. državnih in 5. mednarodnih
kmečkih iger, ki so potekale v
Braslovčah. Pripravilo jih je Društvo
podeželske mladine Spodnja Sa vinj -
ska dolina v sodelovanju z Zvezo slo-
venske podeželske mladine. Sodelo -
valo je 24 ekip iz Slovenije in 4 iz tu-

Regijske kmečke
igre potekale v
Lupinici

jine. Našo ekipo so zastopali kosec
Peter Dobravec, grabljica Petra Firm,
Borut Slapničar, Martin Tori, Miha
in Saša Biaggio. 
Ob 13. uri sta se pričeli košnja in gra-
bljenje, nato pa je potekala demon-
stracija kmetijske mehanizacije znam -
ke SIP, Massey Ferguson in Reck. Po
končani demonstraciji so prišle na
vrsto še zadnje tri igre: Peka potice,
Žaganje in igra presenečenja. Žaganje
je bilo zaradi težav v prvem krogu od-
povedano. V igri presenečenja imeno-
vani Zalivanje hmelja je bilo potrebno
v treh minutah prenesti čim več vode
preko ovir. Dva tekmovalca sta z raz-
dalje 2 m z lopatkami polnila vodo v
vedro, ki ga je imela v rokah tekmo-
valka v samokolnici. Tekmo val ko je

moral nato sotekmovalec z zavezani-
mi očmi prepeljati mimo ovir na
drugo stran, kjer je vodo zlila v vedro
in ju je zamenjal drugi par. Para sta se
izmenjevala do žvižga sodnika.
Po končanih igrah je potekala še
predstavitev regij, kjer se je vsaka regi-
ja predstavila s kratkim skečem, v ka-
terem so mladi prikazali dan na kme-
tiji. Nato je sledila veselica z ansam-
blom Veseli svatje, ki je trajala še
dolgo v noč. Vmes so tudi razglasili
rezultate in podelili priznanja. Naša
ekipa je zasedla zelo dobro 10. mesto.
Najboljša ekipa Ljubljanske regije z
Zasavjem je bila tokrat DPM
Moravče, ki je zasedla odlično 5.
mesto.

Petra Firm, tajnica DPM LIŠ
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Občina Šmartno pri Litiji je spomladi v sodelovanju z Društvom za razvoj po-
deželja LAZ prijavila projekt na temo pobratenja mest v okviru programa
Evropa za državljane. Projekt z nazivom LAGEX je Evropska komisija  od-
obrila.  Aktivnosti   se bodo izvajale v prvi polovici novembra 2012. Predstav -
nike občine Šmartno pri Litiji  bodo gostili  predstavniki občine Breznički
Hum in lokalne akcijske skupine LAG PRIZAG, tema projekta pa se nanaša
na razvoj podeželja in prenos dobrih praks pri delovanju lokalnih akcijskih sku-
pin v  obeh državah.  Obe občini praznujeta občinski praznik  11. novembra in
ob tej priložnosti je na ta dan predviden  tudi podpis memoranduma o nadalj-
njem sodelovanju obeh občin. 
Srečanje bo potekalo  od 9. do 11. novembra letos. Avtobus bodo napolnili akti-
vni predstavniki lokalne skupnosti  iz vrst svetnikov, društev in seveda župan s
sodelavci. Društva, ki imajo izkušnje z izvajanjem projektov LAS, bodo le-te
predstavila Hrvatom, slednji pa nam bodo pokazali zanimivosti hrvaškega
Zagorja in prireditve ob Martinovem.
Cilj tovrstnih projektov je utrditi povezave državljanov znotraj Evrope za bodo-
ča sodelovanja.  Projekt  LAGEX bo prispeval k mednarodnemu delovanju ob-
čine, snovanju skupnih čezmejnih projektov in ne nazadnje k bolj povezani
Evropi, kar je tudi cilj programa Evropa za državljane.

Katarina Možina

DrUŠtvo Za raZvoj PoDeŽeLja LaZ

Sodelovanje občin

Nedelja, 15. julij bo ostala krajanom
Primskovega v trajno lepem spomi-
nu. Dan je zaznamovala dvojna slo-
vesnost. Zlato mašo sta obhajala go-
spod prof. Pavel Sporn, primskovški
župnik in gospod Ciril Merzelj, upo-
kojeni župnik z Dobovca, sicer pa do-
mačin, ki je pel novo mašo na Prim -
sko vem  1. julija 1962.
Tudi za ta praznik so župljani, krajani
in mnogi vikendaši stopili skupaj, se
pridružili župnijskemu pastoralnemu
svetu - organizatorju in se za ta dogo-
dek še posebej potrudili s prostovolj-
nim delom, denarnimi in drugimi pri-
spevki. Prav tako so se ljubeznivo
odzvali  in pomagali domači gasilci.
Dela je bilo veliko: urejanje okolice,
čiščenje, pleskanje, ureditev sanitarij,
postavitev mlaja, okrasitev , ureditev
zunanjega prostora, organizacija pre-
voza…
In kot naročeno se  je  po dopoldan-
skem dežju nasmehnilo sonce in obsi-
jalo vrh  Primskove gore. Ozvočenje in
zaslon zunaj cerkve pa sta omogočila,
da so slovesnost lahko spremljali vsi.
Slovesnost je ob navzočnosti mnogih
duhovnikov vodil akademik dr. Janez
Juhant, nekdanji učenec prof. Pavla
Sporna, g. Ciril Merzelj pa ga je pri-

Zlata maša na Primskovem
pravljal na duhovniško pot. Praznično
vzdušje so s svojo prisotnostjo polep-
šale narodne noše. Slovesnost so po-
vzdignili tudi domači pevci skupine
Prima vox, skupine upokojenk ter
gostje MOPZ Zagriški fantje in  g.
Matija Lorenz iz Ljubljane - solist na
čelo. Vse skupaj pa je izvrstno vodila
in spremljala  gospa Marjanca Vidic
iz Šmartna pri Litiji.
Ob koncu so farani  obema zlatomaš-
nikoma čestitali in se jima zahvalili.
V zahvali gospodu Cirilu Merzelju so
poudarili, da so nanj zelo ponosni,
ponosni, da je bil njihov novomašnik
in da so veseli vsakokrat, ko jih obišče
in  čeprav so ga duhovna pota vodila
po drugih krajih, ostaja za njih še
vedno Bajčev Ciril.
Domačemu župniku prof. Pavlu
Spornu pa so se zahvalili za 22-letno
navzočnost in požrtvovalno delo.
Poudarili so, da so veseli in ponosni,
da imajo poleg dobrega duhovnega
vodja tudi izredno dobrega in skrbne-
ga gospodarja. To dokazujejo lepo
urejeni in obnovljeni objekti  vrh
Primskove gore in enako skrbno se
zavzema tudi za podružnice.
Obema zlatima jubilantoma so zaže-
leli trdnega zdravja in še veliko jubi-
lejev.
Po slovesnosti je bilo za vse goste in
za vse udeležence družabno srečanje s
pogostitvijo domačih dobrot  doma-
činov  in  catering  postrežbo večerje
gostilne Čop.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste po-
magali in prispevali, se člani župnij-
skega pastoralnega sveta Primskovo
iskreno in srčno zahvaljujemo.

ŽPS Primskovo 

Varstvo našega planeta, skrb za nara-
vo in ekološka miselnost so glavni
cilji vsepogostejšega načina življenja
tako večjih organizacij kot društev na
lokalni ravni. Tudi Klub litijskih in
šmarskih študentov se v svojem vsa-
kodnevnem delovanjem trudi za
ohranjanje čistega in varnega okolja z
raznovrstnimi čistilnimi akcijami in
vsestranskim osveščanjem o tej pro-
blematiki. Šolsko leto se je sicer izte-
klo, klub pa bo za nekaj mesecev svoja
vrata zaprl, vendar bodo aktivisti v
poletnem času kljub temu aktivni. V
duhu ekološke zavesti bo Kliše v za-
četku meseca julija izvedel medna-
rodno izmenjavo »Be eco-conscious,
change the world« (bodi ekološko
ozaveščen, spremeni svet) v okviru
evropskega programa Mladi v akciji.
Izmenjava bo potekala v sodelovanju
s štirimi evropskimi državami, in sicer
Malto, Turčijo, Romunijo in Češko.
Petindvajset študentov iz vseh štirih
držav ter Slovenije se bo prvega julija
nastanilo v Bovcu in osem dni v sklo-
pu različnih čistilnih akcij, športnih
aktivnostih in izmenjav izkušenj,
obravnavalo pomembnost ekološke
osveščenosti ter naprednejši odnos do
narave in lepšega okolja. Mladi si
bodo med drugim ogledali Triglavski
narodni park, prisluhnili predavanju
gorskega vodiča o ekoloških proble-
mih v gorskem življenju in se preiz-
kusili tudi v izdelavi splava. Glavni
cilj akcije je vzpostaviti večjo poveza-
nost mladih z naravo,  promovirati
eko način življenja ter povezovanje in
deljenje izkušenj z drugimi evropski-
mi državami. Ravno povezovanje
mladih na mednarodni ravni lahko
globalno spremeni miselnost in ne
samo izboljša skrb za okolje, temveč
tudi skrb za naša lastna življenja v tej
dinamični potrošniški družbi. Več o
poteku izmenjave pa v naslednjem iz-
vodu časopisa.

Tjaša Cvetkovič

Kliše je eko

Navkljub poletni vročini se v Domu
Tisje dogaja veliko zanimivih reči.
Zanimiva novost v domu je skupin-
ska  terapija Biosinhron , ki predsta-
vlja aktiven in zabaven vir druženja .
Poleg tega odpravlja bolečine, izboljša
kvaliteto življenja in  zdravje. V tednu
od 30. julija do 7.avgusta  smo orga-
nizirali Medgeneracijska druženja
sta novalcev in prostovoljcev, tako sta
prostovoljki, dijakinji Gimnazije Li -
tija Alenka in Tea pripravili zanimivo
predavanje o svojih vtisih s potovanja
po reki Nil. Zanimivo predavanje o
potovanju okoli sveta je predstavil
tudi gospod Andrej Morelli. Pri pra -

Novice iz Doma Tisje
vili smo kar dva piknika v naravi  pod
našim kozolcem »Pri Janezu«, kjer
smo na mobilnem štedilniku pekli
slastne palačinke ter se sladkali s sla-
doledom ob zvokih dobre glasbe s
prostovoljcem, gospodom Ivanom
Ko larjem  ter srečelovom, kjer so  vse
sreč ke zadele.  V okviru medgenera-
cijskega srečanja smo organizirali
tudi kreativno delavnico izdelovanja
voščilnic ter slik. Na kreativno delav-
nico so bili povabljeni tudi otroci za-
poslenih v domu.  Tako so si David,
Urban in Saša lahko potešili radoved-
nost, kaj delajo mamice  v službi.
Zad nja dva dni medgeneracijskega
tedna so nas obiskale prostovoljke iz
mesta Sevilla v Španiji. Skupaj smo se
družili na kreativni delavnici, igrali
družabne igre. Prostovoljke  pa so
nam pripravile njihove tradicionalne
jedi (paello, tortilje ter sangrio). Za
zaključek pa so nam pripravile glas-
beno popoldne s petjem španskih
pesmi ter plesanjem flamenca, ki je
značilen za Andaluzijo, pokrajino na
jugu Španije. Hvala Begoniji, Bego,
Mariji ter Lourdes za njihov prav po-
seben občutek za delo z ljudmi, prav
tako najlepša hvala  tudi koordinator-
ju, zaslužnem za njihov obisk pri nas,
gospodu Emiliju Urbančiču.

Leonida Razpotnik       

Dom Tisje Šmartno pri Litiji, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

Pomoč na domu:
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

vse potrebne informacije lahko dobite:  
v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, od torka do petka od 8.  do 13. ure,

ali pa se za sestanek dogovorite  po telefonu: 01/ 890 01 03, 01/ 890 01 06, 01 / 890 01 01
pri vodji/koordinatorici pomoči na domu, uni. dipl. soc. delavki,  Leonidi razpotnik.

Ceno storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Litija in Šmartno pri Litiji v višini 75% stroškov
storitve,  zato je osnovna cena za upravičenca 3, 80 eUr/ uro, upravičenci pa lahko uveljavljajo dodatne olajšave

pri plačilu storitve (oprostitev plačila) pri pristojnem centru za socialno delo Litija .

V programu za leto 2012 je Območ -
no združenje veteranov vojne za Slo -
venijo Litija-Šmartno za mesec maj
načrtovalo strokovno ekskurzijo z
ogle dom muzeja vojaške zgodovine v
Pivki ter še drugih in zgodovinskih
znamenitosti tega območja.
Na raziskovanje smo se odpravili v
soboto, 12. maja, bilo nas je 95 in bili
prijetno presenečeni nad lepotami, ki
jih skriva Pivka in njena okolica.
Prava paša za oči je urejenost in zbir-
ka v muzeju Parka vojaške zgodovine.
Ob tem je potrebno poudariti vsebino
in način predstavitve, ki smo je bili
deležni od strani vodiča.
Pot smo nadaljevali v vas Prem, kjer
smo si pod strokovnim vodstvom
ogledali grad Prem, obiskali spomin-
sko sobo pesnika Dragotina Ketteja
ter si v cerkvi Sv. Helene ogledali zna-
menite Kraljeve freske. 

Sledil je ogled 400 let stare Šobčeve
domačije. Tam, na Kalu pri Pivki, kjer
že stoletja pojejo kamnoseška kladiva.
Kjer v bližini svoje skrivnosti skrbno
čuvajo presihajoča jezera in se pokra-
jina počasi preveša v slikovite Brkine.
Prijazen sprejem in predstavitev sta
nas popeljala v toplo podobo domače
preteklosti.
Pozno popoldne smo obiskali d.d.
Pivka perutninarstvo ter ob ogledu
filma in prestavitve spoznali sodoben
in sistematičen pristop k razvoju in
posodabljanju prehrambne industrije,
ki je znana tudi izven Slovenije.
Hkrati pa ustvarja možnost sodelova-
nja tudi številnim kooperantom, ki si
tako zagotavljajo socialno varnost.
Na tem raziskovanju smo ponovno
spoznali, kako pestra in bogata je
Slovenija.

Karlo Lemut              

obMoČno ZDrUŽenje veteranov vojne Za sLovenijo  Litija-ŠMartno

Raziskovali smo Pivko z okolico

Balinišče ob Domu invalidov Litija,
ki je bilo zgrajeno pred leti, je to po-
mlad doživelo obnovo. Dosedanje
balinišče ni ustrezalo tekmovalnim
merilom,  zob časa in vremenske raz-
mere pa so tudi opravile svoje. MDI
Litija – Šmartno je že nekaj časa na-
črtoval povečanje in obnovo baliniš-
ča, to nam je uspelo v letošnjem spo-
mladanskem obdobju.
Predsednik društva g. Miro Vidic je v
prejšnji številki Občana zapisal: »Ne kaj
časa smo že načrtovali povečanje in po-
sodobitev balinišča, ker ni ustrezal tek-
movalnim merilom. Zad nja zima pa je
deformirala tekmovalno površino, zato
jo je bilo nujno sanirati. Poudariti velja,
da so skoraj vsa opisana dela na baliniš-
ču naši člani opravili prostovoljno.« 
Deset do dvanajst naših članov je
opravilo okrog 500 prostovoljnih de-
lovnih ur pri obnovi balinišča, ki
sedaj ustreza vsem tekmovalnim
normativom. Preplastitev (asfalt) pa
je zagotovila mnogo normalne igral-
ne pogoje. 22. junija je bila izvedena
otvoritev novega balinišča pri Domu
invalidov v Litiji.

MeDobČinsKo DrUŠtvo invaLiDov obČin Litija in  ŠMartno  Pri Litiji

Otvoritev balinišča
Balinarji našega področja so se letos
prvič odločili za medobčinsko balinar-
sko ligo. V tej ligi sodelujejo: DU
Šmartno, Štanga, Golišče, Jevnica, DU
Litija  A, DU Litija B, in MDI Litija –
Šmartno.
Prvo otvoritveno tekmo na obnovlje-
nem balinišču so odigrali DU Litija B:
MDI Litija – Šmartno.
Balinarje je ob otvoritvi pozdravila in
jim zaželela obilo balinarskih uspehov
vodja sekcije za šport in rekreacijo pri
MDO invalidov Ana Mohar.
Pri  invalidih MDI Litija – Šmartno
uspešno deluje tudi  ribiška sekcija.
27. julija je organizirala že 2. memorial
Staneta Goriška v športnem ribolovu s
plovcem  pri ribniku v Mač kovni.

Ana Mohar
Jesenski izlet 
Vabimo vas na jesenski izlet v Lo-gar-
sko dolino, ki bo 25. septembra.
Odhod izpred društva bo ob 7. uri.
Ogledali si bomo Katedralo v Gor -
njem gradu, Muzej mašnih plaščev v
Radmirju, Lesarsko gozdarski muzej
v Nazarjah, Solčavo, presihajoči  stu-
denec, Logarsko dolino ter Ro banov
kot. V primeru, da bodo vremenske
razmere ugodne, bo možen ogled slap
Rinka (v kolikor nam bo to dopuščal
čas). Vračali se bomo skozi Savinjsko
dolino preko Trojan v Litijo, kamor
bo mo prispeli okoli 19.30 ure. Cena
izleta za člane znaša 25 €, za nečlane
31 €. V ceno je všteto: prevoz, vse
vstopnine in kosilo.
Prijavite se v društveni pisarni!

Marko Drnovšek.

Tekmovanje iz znanja zgodovine
V šolskem letu 2011/12 so naši učen-
ci tekmovali na temo Srednjeveška
mesta na Slovenskem. Na šolskem
tekmovanju v decembru je sodelovalo
13 učencev iz 8. in 9. razreda.
Najboljši štirje so prejeli bronasta pri-
znanja. To so bili Barbara Mandelj,
Klara Avsec, Hana Kralj in Matija
Sirk. Dekleta so nato v januarju sode-
lovala na področnem tekmovanju na
OŠ Gradec. Učenka 9. b, Klara Av -
sec, je osvojila srebrno priznanje.
Šahovski krožek
Letos je šahovski krožek obiskovalo
25 učencev. Sestajali smo se ob torkih
5. in 6. učno uro. Mlajša skupina je na
sestanke prihajala bolj redno, pred-
vsem so bili to učenci 2. a in 2. b ra-
zreda. Tudi letos smo sodelovali na
turnirjih, ki jih je za osnovnošolce or-
ganiziral ŠK Komenda. V konkurenci
46 osnovnih šol smo na koncu osvoji-
li 13. mesto. Našo šolo so najuspešne-
je zastopali Nik Ponebšek (6. a), Blaž
Femc (9. b) in Evgen Kepa (6. c).

Mentor Anton Škrabanja

Novice s
šmarske šole
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Aktivnosti
društva
upokojencev

Zgodilo se je
Zadnji teden v maju smo se na Dolah
pomerili v metanju ploščic in v kvizu,
31. maja pa smo organizirali prvi le-
tošnji  celodnevni izlet na Dolenjsko;
ogle dali smo si samostan Pleterje,
muzej na prostem, najstarejše sloven-
sko mesto Kostanjevico in grad Stru -
go pri Otočcu.
V juniju smo sodelovali v dveh regij-
skih tekmovanjih in sicer v pikadu
(Radeče) in v balinanju (Trbovlje) ter
izvedli dva rekreacijska pohoda v
šmarsko okolico.
Za ljubitelje gledališča smo organizi-
rali ogled opere »Ljubezenski napoj«
v Mariboru, s planinci pa smo se
povz peli na Sv. Petra nad Begunjami
in se sprehodili še do bližnje San kaš -
ke koče, od koder smo občudovali
Blejsko jezero. Sredi junija smo se
srečali z zasavskimi koordinatorji, ki
sodelujejo v projektu »Starejši za sta-
rejše« v domu Tisje ter si izmenjali iz-
kušnje, nadaljevali pa smo tudi z obi-
ski občanov, starejših od 69 let.

Vključili smo se tudi v medobčinsko
ligo v balinanju in se 30. junija udele-
žili drugega srečanja upokojencev
Zasavja, ki je bilo na Dolu pri Hrast -
niku.
Čeprav je julij počitniški mesec, mi
nismo počivali. Bili smo na dveh re-
kreacijskih pohodih v bližnji okolici,
organizirali za prostovoljce projekta
«Starejši za starejše« obvezno izobra-
ževanje v šmarski knjižnici, priredili
piknik na vrtu gostilne Maček in  si
ogle dali komedijo »Dobri vojak Švejk«
v poletnem gledališču na Studencu.
Julij smo sklenili z našim drugim le-
tošnjim celodnevnim izletom, ki ga je
vodila ga. Alenka VEBER in je svojo
vlogo odlično opravila. Obiskali smo
naravni park Rakov Škocjan, grad
Snežnik, polharsko zbirko in lovski
muzej ter Babno Polje, ki slovi kot naj-
hladnejši kraj v Sloveniji.
V avgustu smo imeli dva rekreacijska
pohoda, s planinci smo se povzpeli na
goro čarovnic – Slivnico na Cerknico,
ter si nato ogledali požiralnike na
skoraj izginulem Cerkniškem jezeru.
21. avgusta smo si organizirali ribji pik-
nik na kmetiji Bancerl v Ja bla niš kem
Potoku, kjer se nas je zbralo kar 52. 

Dogajalo se je v sekciji Nove
korenine na Primskovem.
Prvo nedeljo v juniju so pevke gosto-
vale v Čatežu pod Zaplazom. S pri-
ložnostnim programom pod vod-
stvom Rahele Sinigoj so nastopile na
srečanju starejših krajanov, ki ga je or-
ganizirala tamkajšnja  krajevna orga-
nizacija Rdečega križa
V juniju smo se podali na popoldan-
ski izlet v Bistro. Sprehodili smo se po
tehniškem muzeju. Pot so nadaljevali
v Pekel in se ob vhodu v sotesko ohla-
dili. Nazaj grede so v Grosupljem za-
vili desno, se popeljali po Radenskem
polju vse do Kopanja,  kraja, kjer je

začel obiskovati šolo naš pesnik Fran -
ce Prešeren. Izlet so zaključili z dobro
malico v Veliki Račni na domačiji
Okoren.
V juliju so se zbrali na pikniku pri
lovski koči v Zagriču .
Pevke  so se v juliju pridružile skupini
Prima vox in sodelovale na slovesno-
sti zlate maše na Primskovem.
Prvo soboto v avgustu pa so se odpra-
vili na izlet z vlakom v EPK Maribor.
Z ladjico Dravska vila so se popeljali
po Dravi, po mestu pa jih je vozil tu-
ristični vlakec Jurček.  V TIC Mari -
bor so poskrbeli , da smo bili deležni
dobre razlage o znamenitostih mesta
Maribor.

Napovedujemo
V  petek, 14. septembra, se bomo s
pla ninci zapeljali na Vršič, od koder se
bomo podali peš na Slemenovo špico,
v ponedeljek, 17. 9. pa je spet na vrsti
krajši pohod v okolico.
V sredo, 19. septembra, bomo organi-
zirali v naši društveni pisarni od 8. do
9. ure merjenje sladkorja, krvnega
tlaka in holesterola; priti morate tešči.
Tri dni pozneje, v soboto, 22. 9., se
bomo z avtobusom zapeljali najprej
na Brezje, nato pa še Radovljico, kjer
bomo obiskali čebelarski muzej.
V četrtek, 27. 9., vas ob 18. uri vabimo
v šmarsko knjižnico na zanimivo pre-
davanje o demenci in depresiji.
Čez teden dni, 4. oktobra, pripravlja-
mo celodnevni izlet v Puconce, saj
bomo z njim vrnili obisk upokojen-
cem iz tega kraja; pred  letom dni so
bili naši gostje.
Prvi ponedeljek v oktobru (1. 10.) pa
bomo s pohodniki izvedli krajši »spre -
 hod« v bližnjo okolico.
In še to! V naši zloženki je bila obja-
vljena napačna tel. številka društvene
pisarne. Kličite številko 01 896 27 78.

Bo ris Žužek

4. Kramp tura
V nedeljo, 3.junija, je 4. tradicionalna
kramp tura gostovala v Litiji. 

9. avgusta, je minilo eno leto, odkar
smo prvič telovadile. Prvi dan nas je
bilo 5, sedaj pa smo se že potrojile,
vendar še vedno čakamo 1. moškega.
Za jubilej smo pripravile kratek kul-
turni program, kjer je bil odigran skeč
s pomočjo Medvešek To nija ter zape-
ta novopečena himna s spremljavo
harmonike Matjaža Host  nika in tam-
buric članov tamburaškega orkestra
Šmartno. Za jubilej nas je med dru-
gim obiskal dr. Nikolay Grishin –
avtor te telovadbe, ki je za praznik
tudi vodil telovadbo.
Ob zaključku je bilo ob domačemu
pecivu in kavici družabno srečanje.

društvo Šola zdravja, za skupino
Pungrt Šmartno, Ančka Ulčar       

1. praznovanje od AMD-ja do domačije Šmic.
Po končanem delu je sledila malica v
planinskem domu na Jančah. Ob je-
dači in pijači je stekel prijeten pogo-
vor, ki se je po kolesarskem spustu
nazaj na izhodišče, nadaljeval v Litiji.
V akciji smo opravili 45 delovnih ur,
najbolj pomembno pa je da smo kole-
sarji pustili dober vtis pri markacistih,
markacisti pa pri kolesarjih.

Žiga Krofl, načelnik TKO Litija   

Zdaj bivaš vrh višave jasne, kjer ni mrak, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne, resnice sonce ne stemni.

Po jasni švigaš visočini, sam lepa zvezda sred zvezda
in k meni tudi v nočni tmini priplavaš mnogokrat z neba. 

Tedaj sladko pripoveduješ pravljic iz lepših mi svetov,
ter srečo rajsko opisuješ, ki uživa v domu se duhov.

(S. Gregorčič)

MATIJA KEPA
Ježce 2, Šmartno pri Litiji

5.3.1981 - 11.8.2011

Minilo je žalostno leto, odkar si nas za vedno zapustil dragi Matic, ljubi mož in oči.
Hvala ti za prelep skrivnostni čas, ki smo ga preživeli skupaj.

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem mnogo preranem grobu,
vsem, ki se ga radi in s hvaležnostjo spominjate ali mu namenite lepo misel.

Posebej srčna hvala vsem sodelavcem kolektiva Peskokop Kepa.

Z žalostjo in hvaležnostjo v srcu smo z njim: žena Suzana, hčerki Urša in Lea in sin Max

V SPOMIN

0472012

Tako močno si si želel za večno zaspati,
da se ti je sedaj izpolnila želja.

Hvala ti za vse. 
Tvoji.

Za vedno je zaspal naš dragi ati, dedi, pradedi, brat in stric

MARTIN ZUPAN
(2.9.1929 - 1.6.2012)

Šmartno pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za podarjeno cvetje in sveče.
Hvala dr. Kolšku in osebju Doma Tisje za nego očeta ter vsem, ki ste ga obiskovali.

Zahvaljujemo se Strelskemu društvu Šmartno, PGD Šmartno in g. župniku, za tolažilne besede in
lepo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Pogrešamo te, vsi tvoji.

ZAHVALA

0172012

Skrb, delo in trpljenje,
tvoje je bilo življenje.

Bolečine si prestal,
zdaj v grobu boš mirno spal.

Po kratki in hudi bolezni, se je v 78. letu starosti poslovil

ALOJZIJ SMREKAR
Hribarjev Lojze

(1934 - 2012)
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče

in svete maše. Zahvalo izrekamo g. Pavlu Špornu za slovo od doma, lepo opravljeno mašno daritev in
pogrebno svečanost. Hvala pogrebni službi Perpar ter ga. Marinki Vidgaj in ga. Petri Pancar - Kovačič,

za sočutne in ganljive besede slovesa.
Hvala tudi vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0272012

Ljubil si delo, zemljo in dom.
Zdaj v miru počivaj,

naj bo v nebesih tvoj dom.

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta in dedka

ANTONA GROMA
(22.1.1929 - 4.7.2012)

iz Vintarjevca 16, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
cvetje in sveče. Še posebej se zahvaljujemo župniku g. Kvaterniku za lepo opravljen pogrebni obred,

pevcem za odpete pesmi v slovo, ga. Marjanci za spremljavo na orglah, pogrebcem, trobentaču,
ga. Veri za ganljive besede slovesa ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Hvala zdravniku dr. Benedičiču, patronažni sestri Tatjani in njenim sodelavkam ter vsem,
ki ste ga obiskovali v času njegove dolgotrajne bolezni.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

0372012

Pomlad bo na tvoj vrt prišla,
in čakala, da prideš ti.

Sedla bo na rožna tla in jokala,
ker tebe več ni.

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice in prababice

ANE GROZNIK
rojene ČOŽ

(16.6.1924 - 6.6.2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebej se zahvaljujemo “Jurjevim” za vso pomoč v težkih trenutkih.

Vsi njeni

ZAHVALA

0572012

Na kramp turi se zberejo kolesarji iz
vse Slovenije ki so pripravljeni
žrtvovati svoj prosti čas za urejanje
planinskih poti. Kot je v navadi, se
po opravljenem delu, na izhodišče
odpeljemo s kolesi. 
Zbralo se nas je 12. Prišlo je 6 kole-
sarjev iz vse Slovenije, trije člani mar-
kacijskega odseka in trije člani turno
kolesarskega odseka Litija. Uredili in
obnovili smo del planinske poti Litija
- Jan če. Po spoznavnem kramljanju
smo se razdelili v tri skupine. Gostje
na čelu z Jožetom Rovanom so na za-
četnem strmem delu poti, kjer imamo
največ težav ob močnejših nalivih,
uredili odvodnjavanje, popravili ero-
zijske zaščite in ostala zemeljska dela.
Skupina pod vodstvom načelnika li-
tijskih markacistov Aleša Moharja je
postavila nove smerne table, domači
kolesarji pa smo obnovili markacije
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Zdravstveno predavanje
V sredo 19.9. ob 17.00 uri bo v ZD
Litija zdravstveno predavanje na
temo Težave z jetri, žolčem in sečili,
predavala pa bo ga. Marija Merljak.

Okrevanje in šola diabetesa v
Dolenjskih toplicah
Sedemdnevno okrevanje, ki bo pote-
kalo od 4. do 11. novembra 2012 na
temo Znanje za zdravje,  vključuje
bogat program zdravstvenih preda-
vanj, vsakodnevno merjenje krvnega
sladkorja in tlaka, vodeno rekreacijo v
bazenu in v telovadnici, pohode, dru-
žabna srečanja, pet obrokov dnevno,
ipd. 
Prijave za okrevanje zbiramo do 26.
10. 2012. 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 3. 10.
od 8. do 10. ure. Merjenje krvnega
tlaka in sladkorja pa bo potekalo tudi
v prostorih DU Šmartno in sicer 19.
9. od 8. do 10. ure. Na merjenje pridi-
te tešči!

Kopanje v Laškem
Prodaja  3-urnih kart za popoldansko
kopanje v Laškem v starem delu
zdravilišča. Cena karte je 7 €, vsak
član pa jih lahko kupi 5 do konca tega
leta. Avtobusnega prevoza zaradi pre-
majhnega zanimanja do nadaljnjega
ne bo več. V kolikor bo interes (vsaj
15 udeležencev) bomo prevoz organi-
zirali v društveni pisarni.

Telovadba
Telovadba se začne 10. 9. ob 19.15 uri
in je nato vsak ponedeljek in sredo ob
19.15 uri v Športni dvorani Litija.
Prosimo, da se prijavite v društveni
pisarni. 
Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Skupaj z Medobčinskim društvom
invalidov organiziramo plavanje in
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo

od 16. do 17. ure. Cena je 2 € na ude-
ležbo.

Joga
Prijave zbiramo v pisarni, kjer dobite
tudi več informacij.
Plesne vaje
Plesne vaje se predvidoma začnejo v
oktobru. Prijave in več informacij do-
bite v pisarni.

Ustvarjalne delavnice
Z njimi ponovno začnemo v četrtek,
4. oktobra ob 17.00 uri, in nato vsak
nadaljnji četrtek 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. 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
najkasneje dan pred pohodom oziro-
ma do dneva navedenega po progra-
mu!!!  

seznam pohodov: vodi:
13. 9. bohinj – Planina jezero ivan Lamovšek
20. 9. volčja jama – obolno božo Čertalič
27. 9. renke – Žamboh ivan Lamovšek
4. 10. tromeja (prijava do 27. 9., odhod ob 7. uri!)

Lojze Hauptman
1. 10. Štanga – janče božo Čertalič

Za pohod Tromeja se prijavite v društveni pisarni
najkasneje do 27.9., kjer vplačate tudi akontaci-
jo za prevoz v višini 10 €.

Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne
informacije lahko dobite na našem e-
naslovu: drustvo.dia.litija@siol.net ali
v društveni pisarni. 

Irena Videc

DrUŠtvo DiabetiKov Litija in ŠMartno

Dejavnosti društva

Kakor je že, sedaj lahko rečem tradi-
cionalno, v navadi, imajo otroci iz ga-
silskih vrst v naši občini možnost pri-
četi počitnice s taborom, ki ga organi-
ziramo gasilci vedno prvi teden pole-
tnih počitnic. Letošnje leto ni bilo iz-
jema in tako smo se 26. junija zjutraj
zbrali pri kulturnem domu, se prešteli
(udeležencev je bilo 32), poslovili od
najdražjih in šli svoji usodi naproti.
Pot nas je najprej vodila na kopanje v
Terme Topolšica, kjer smo preživeli
prvi dan ob medsebojnem spoznava-
nju in prijetnem kopanju v zunanjih
bazenih. Proti večeru smo se pripeljali
na taborni prostor, ki je bil tudi letos
izbran v občini Nazarje v kraju
Kokarje v Savinjski dolini. Po name-
stitvi, razdelitvi v skupine in spozna-
vanju ostalih mentorjev je sledila ve-
čerja ob tabornem ognju in prva že
tradicionalno nemirna noč. Naslednje
dni je program potekal po nekoliko
spremenjenih tirnicah v primerjavi z
zadnjima dvema letoma, kajti nekate-
ri otroci so bili na tem prostoru že
tretjič. Veliko poudarka smo dali na
gasilske igre in tekmovanja v gasilskih

disciplinah. Privoščili smo si tudi
daljši 6,5 urni pohod na prelepe oko-
liške hribe. Tu smo videli izredno lepo
obdelano gorsko kmetijo, kjer je edina
ravna površina cesta in dvorišče pred
hišo, iz katerega se odpira prekrasen
pogled na večji del Savinjske doline.
Nismo pa izpustili obiska konj in pre-
izkusa tehnik jahanja, prav tako smo
obiskali bazen v Orlovi vasi, tudi ob-
vezno tekmovanje v športnih igrah ni
manjkalo. 
Z vremenom smo imeli srečo, včasih
je bilo že kar prevroče in smo se po-
poldan morali dobesedno skriti v
senco. Hitro je minilo, zaključni večer
in obisk staršev je bil tik tak pred vrati
in otroci so se zelo potrudili okoli
kulturnega programa. Krst novopeče-
nih tabornikov in podaljšano rajanje v
noč in že je bila nedelja, 1. julija, ko
smo se po kosilu poslovili in obljubili,
da se drugo leto spet vidimo.
Za otroke smo skrbeli 4 mentorji, dve
pomočnici mentorjev, kuhar in njego-
va pomočnica, logistik ter vodja tabo-
ra. V imenu vseh bi se lepo zahvalil
Občini Šmartno, staršem, gasilskim

Tabor gasilske zveze 
Šmartno pri Litiji 2012

Zgodilo se je:
Požari:
2. 6. ob 18.38 je zagorela stano-
vanjska hiša na Partizanski poti v
Litiji. Zagorelo je v pritličnih pro-
storih, do mnevno zaradi napake
na tv sprejemniku. Zaradi poznega
klica na pomoč se je ogenj do pri-
hoda gasilcev razširil v mansardne
prostore in ostrešje hiše. Starejša
hiša, ki je bila v celoti obnovljena,
je bila v požaru popolnoma uniče-
na. Pri gašenju in odstranjevanju
posledic so sodelovali gasilci iz
PGD Litija, Šmartno, Kostrev -
nica, Breg in Polšnik. Starejša sta-
novalca in pet gasilcev se je med
intervencijo nadihalo ogljikovega
monoksida, zato jih je oskrbela
ekipa nujne medicinske pomoči
Zdravstve nega doma Litija.
6. 7. so bili gasilci PGD Jablanica
obveščeni, da so v gozdu v okolici
Ja blaniških Laz opazili dim. Ga -
sil ca sta po pregledu ugotovila, da
ne gre za požar, temveč za nadzo-
rovano kurjenje vej.
7. 7. ob 11.05 so gasilci PGD
Šmart no posredovali po dimni-
škem požaru v naselju Račica.
Požar so že pred prihodom gasil-
cev pogasili domačini sami. Ga -
silci so preventivno preverili
dimno tuljavo.
Drugo:
V času od 20. 5. 2012 do 20. 8.
2012 so gasilci PGD Šmartno
opravili 59 prevozov pitne vode in
PGD Kostrevnica 44.

GZ Šmartno

društvom, vsem gasilcem in ostalim,
ki ste pomagali izpeljati tabor. Vemo,
da so otroci naše največje bogastvo, in
lepo je, da se tega še zavedamo.

vodja tabora, Sebastjan Martinčič

V četrtek, 23. avgusta se je ob 19. uri
na gradu Bogenšperk odvijala priredi-
tev v počastitev 330-obletnice posta-
vitve Valvasorjevega Marijinega kipa
pred cerkvijo sv. Jakoba v Ljubljani.
Valvasorjevo livarsko in kiparsko delo
je bilo in je še danes večkrat v senci
njegovih drugih projektov zato je prav,
da ob tej priložnosti osvetlimo tudi to
področje njegovega delovanja.
Kranjski polihistor, ki je dvajset let
bival in ustvarjal na gradu Bogen -
šperk, je zapustil bogato dediščino za-
pisov in podob Kranjske v 17. stoletju.
S svojim raziskovanjem si je zaslužil
tudi mesto v elitnem znanstvenem
združenju British Royal Society. V
teh časih se je začel zanimati tudi za
livarstvo, raziskoval je  vakuumske
tehnike in se učil po knjižnih delih
Roberta Boyla, ki ga danes smatramo
za iznajditelja moderne kemije in
pionirja na področju modernih ekspe-
rimentalnih metod. Janez Vajkart
Val  vasor je med kranjskimi plemiči
tedanje dobe v kulturnem in umetni-
škem oziru gotovo veljal za  promi-
nentno osebnost ter je prevzel  skrb za

umetelno izvršitev spomenika, ki so
ga kot zaobljubo v zahvalo Bogu in
Materi božji za sijajno zmago nad
Turki leta 1664. želeli postaviti kranj-
ski deželni stanovi.   Sklenili so, da
postavijo Mariji v čast in zahvalo
marmornat spomenik z bronastim
kipom Brezmadežne.
Ob tej svečani priložnosti smo na
gradu pripravili otvoritev razstave uli-
tih skulptur Bojana, Matjaža in Bošt -
jana Štineta z naslovom Kiparski po-
klon Valvasorju. Strokovni prispevek
ob otvoritvi je podal akademski slikar
Lojze Adamlje, ki je razstavljajočo
trojico predstavil tako: »Redkokdaj
ima slovenska likovna publika mož-
nost spoznati tako heterogeno ustvar-
jalno skupino, kot je pričujoča razsta-
va treh avtorjev, ki jo opredeljuje pri-
imek Štine. Oče Bojan ter sinova
Matjaž in Boštjan so s svojim kipar-
skim, še prej pa livarskim delom, opo-
zorili na svoj izjemen ustvarjalni po-
tencial že pred desetletji. Še ena po-
sebnost vseh treh “Štinetov” je, da
svoje kiparke umetnine tudi sami
odlivajo.«

Kiparski poklon Valvasorju Bojan Štine je kipar, ki materialno in
estetično plat klasičnega kiparstva su-
vereno obvlada. V njegovih delih
lahko prepoznamo, da se nagiba k
realističnim upodobitvam konj, izde-
lal pa je tudi serijo portretov znanih
osebnosti. Vrsto let je bil tudi mentor
mladih metalurgov v znani litostrojski
kovinarski šoli. Eno izmed pomensko
najbolj simbolnih, javnih skulptur pa
lahko občudujemo ravno v kobilarni
Lipica, kjer je ustvaril konjsko zgod-
bo posebne poetike in hvalospev naj-
bolj plemeniti živali. Imel je mnogo
skupinskih razstav, samostojno pa se
je predstavil že stotridesetkat. 
Matjaž Štine je zelo tenkočuten liko-
vni ustvarjalec, ki se je svetu kiparstva
povsem predal, izraža pa se tudi skozi
fotografijo. Za svoje umetniško delo je
bil že nekajkrat nagrajen. Z modulaci-
jo v tankem vosku in odlitkom v kovi-
ni je ustvaril nekaj izjemnih kiparskih
del, ki so skoraj dosleden zasledovalec
tanko slojnega odlivanja, ki ga je
znanstveno utrdil ravno Valvasor. V
svojem kiparstvu, ki je zahtevnejših li-
kovnih form, išče kompozicijske reši-
tve za figure vezanega kiparstva. Je
avtor, ki le redko razstavlja, zato je to-
kratna njegova udeležba na tej razsta-
vi še toliko bolj dragocena.
Boštjan Štine je kipar intimist in
mojster umetniških replik. Njegov ki-
parski opus je številen in sloni na kul-
turnem bogastvu naših zgodovinskih
predmetov, ki mu služijo za vir izpo-
vedi. Svoja dela torej ustvarja na te-
melju zgodovinskih predmetov, ki
tvorijo narodovo historično pradav-
ninsko dokumentacijo in narodovo
inditeto. Njegova tovrstna dela so
vključena v najvišja državna protoko-
larna darila in jih hranijo že mnogi
svetovni voditelji. 
Razstava bo na ogled v grajski galeri-
ji do 31. oktobra 2012. 

JZ Bogenšperk, Sandra Katič

Kako v Šmartnem pri Litiji
spoštujejo kulturo in tradicijo ?
Pevke in pevci MePZ ZVON smo v
letošnjem letu prejeli velik in ponižu-
joč udarec in negativno spodbudo za
nadaljnje delo društva in zbora..Po
prijavi na razpis za dodelitev sredstev
za delovanje na področju kulture v
občini nas je Komisija za oceno in do-
deljevanje sredstev postavila na…
mesto in nas izenačila s skupino, ki je
ustanovljena šele eno leto in skupini,
ki že 2 leti ni izvedla nobenega pro-
jekta. Svojo odločitev so tudi po naši
pritožbi v predpisanem roku uteme-
ljili s tem, da so morali več denarja
nameniti zboru, ki je na tekmovanju
Naša pesem 2012 med 26 zbori in 6
malimi pevskimi skupinami zasedel
21.mesto, sicer ocenjeno z bronastim
odličjem - na tekmovanju je bilo po-
deljenih 5 zlatih, 14 srebrnih in 3 bro-
nasta odličja. Upamo, da bo ta zbor
denar tudi dobil, ker mladi potrebuje-
jo spodbudo za delovanje na področju
kulture, ker je to pri nas preveč pod-
cenjeno.
Boli pa nas to, da komisija ali kdorko-
li odgovoren v občini ne upošteva, da
je ZVON neke vrste spomenik kultu-
ri v Šmartnem pri Litiji, da ohranja in
neguje 122 letno tradicijo delovanja

društva. V Sloveniji je več kot t isoč
zborov, vsi nimajo prostora na Naši
pesmi, samo trije pa delujemo več kot
120 let.
Pevsko društvo ZVON svoje delova-
nje posveča predvsem ohranjanju dol-
goletne pevske tradicije v kraju in
skrbi za promocijo občine Šmartno
pri Litiji doma in v tujini. Skrbimo za
medkulturno izmenjavo z zbori iz tu-
jine, predvsem z našimi zamejskimi,
slovenskimi zbori, saj jih je že kar
nekaj gostovalo pri nas v zadnjih letih
in tudi mi pri njih..
Zavedamo se gospodarske krize, ki
trenutno vlada v državi in občini, ne
moremo pa mirno preboleti poniže-
vanja, ki je razvidno iz predlagane do-
delitve sredstev za kulturo, saj nam
dodeljena sredstva ne zadoščajo za
redno delovanje društva, kaj šele za
načrtovane projekte. Pevke in pevci
Zvona zadnja leta sami skrbimo za
zunanji izgled društva - obleke in s
prostovoljnimi prispevki ter članarino
pomagamo za nemoteno delovanje
društva. Upamo, da se bo kdo, ki bo
članek prebral, vsaj malo zamislil.

predsednik PD Zvon, 
Milan Klančnik  
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Na eni izmed sej upravnega odbora
Velika Štanga smo leta 2010 sklenili,
da je potrebno storiti nekaj v šport-
nem smislu tudi za malo starejše
člane in pa seveda tudi za vse ostale
krajane bivše KS Velika Štanga. Do -
go vorili smo se za izgradnjo novega
dvosteznega tekmovalnega balinišča.
Jeseni leta 2010 smo pričeli z izgrad-
njo le-tega. Z volanterskim duhom,
delom in pridnimi rokami smo lahko
člani društva, krajani in občani marca
meseca 2011 že preiskusili novo na-
stalo balinišče. Nakupile so se nove
krogle in že smo tekmovali med seboj
kdo  je boljši. Po želji in dokazovanju
smo kot domačini organizrali že 2-3
manjše turnirje ter se udeležili na pova-
bilo štirih turnirjev. Ob vidnem na-
predku v samem balinanju, smo člani
KŠD Velika Štanga prišli na idejo o
ustanovitvi medobčinske balinarske
lige. K sodelovanju smo povabili ekipe:

Medobčinska
balinarska liga
Šmartno – Litija

ŠD Golišče, Društvo upokojencev
Šmartno, Društvo upokojencev Liti -
jaA, Društvo upokojencev  LitijaB,
ŠD Jevnica-sekcija balinarji, Društ -
vo invalidi Litija in KŠD Velika
Štanga.
Na veliko zadovoljstvo vseh smo se
marca 2012 tudi sestali in soglasno
sprejeli sklep o ustanovitvi medob-
činske lige v balinanju. S spomladan-
skim delom tekmovanja smo pričeli
11. maja in končali 22. junija letos.
Tekmovalo je vseh sedem ekip in po
spomladanskem delu lige zgleda le-
stvica naslednje:
ŠD Golišče 11 točk
DU Litija - B 9 točk
DU Šmartno 7 točk
KŠD Velika Štanga 6 točk
ŠD Jevnica balinarji 4 točke
DU Litija - A 3 točke
DI Litija 2 točke
Z nadaljevanjem spomladanskega
de la tekmovanje pričnemo 31. avgu-
sta po ustaljenem vrstnem redu. Za
več informacij je na voljo na internetu
stran OBZL – OBVESTILA - išči.
Kako veliko je zanimanje za ta šport
pove že podatek, da so ob petkih, so-
botah in nedeljah velikokrat ali vedno
zasedene obe stezi. Za potrebe špor-
tnih rekvezitov, orodja in vsega ostale-
ga kar spada zraven smo postavili kon-
tejner, katerega smo lično oblekli v les.
Ob tej priliki bi se še enkrat zahvalil
vsem, ki so kakorkoli pripomogli ob
izgraditvi - dograditvi balinišča z ob-
jektom. Hkrati pa želim ekipi
KŠD Velika Štanga veliko športnih
uspehov v tekmovanju.

predsednik KŠD VelikaŠtanga,
Marjan Lukančič

Nogometaši Velike Štange, kateri so
nastopali v drugi ligi OLMN na travi
v sezoni 2011/12, so dosegli izjem
uspeh, uvrstitev oziroma napredova-
nje v prvo OLMN ligo. Že v jesen-
skem delu tekmovanja so zasedali
prvo mesto, med dvanajstimi ekipa-
mi, za kar jim gredo vse čestike.V na-
daljevanju spomladanskega dela tek-
movanja OLMN lige so zasedali

Športni utrinki iz Velike Štange!
prvo mesto vse do zadnjega, kjer jim
je ob remiju z Dolino in izgubo dveh
pomembnih točk, ušel naslov prvaka
druge OLMN lige.V kvalifikacijah
za uvrstitev v prvo OLMN ligo so
fatje v tekmi z ŠD Prežganje pripelja-
li zadevo do konca in z zmago dosegli
tako željno uvrstitev v prvo OLMN
ligo. Za vse zmage in lepe trenutke,
ekipi KŠD Velika Štanga, čestitajo
člani upravnega odbora, vsi člani dru-
štva in seveda zvesti navijači ekipe. V
sezono 2012/13 odhaja ekipa v tek-
movanje z velikim optimizmom in
seveda s podporo navijačev in članov
društva.
Še enkrat iskrene čestitke ter veselo
in pogumno, v prvo ligo za nove
točke in dobro uvrstitev.

predsednik KŠD, Marjan Lukančič

Hranite doma predmete, ki se nana-
šajo na prvo svetovno vojno? Ali pa
pismo, razglednico s fronte? Fotogra -
fijo iz tistega obdobja? Ali imate
zgodbo o ljudeh, ki so sodelovali v
vojni? Bi želeli, da se ohranijo za kas-
nejše generacije in da si jih na spletu
ogledajo tudi drugi?
V Knjižnici Litija smo se odločili za
pristop k zanimivemu in pomembne-
mu projektu. Zbirati namreč namera-
vamo spominsko gradivo iz obdobja
1. svetovne vojne in se pridružiti pro-
jektu ob 100. obletnici, ki bo leta
2014. Cilj omenjenega projekta je
spodbuditi posameznike k odkrivanju
spominov, fotografij in predmetov
svojih prednikov ter jim ponuditi
možnost digitalizacije vseh teh arte-
faktov v prvem evropskem spletnem
arhivu zasebnih spominov na 1. sve-
tovno vojno. 
Ob prihajajoči obletnici želimo na tak
način zbrati in ohraniti dragocene
dokumente za prihodnje generacije,
jih digitalizirati in narediti javno do-

stopne. Da bi projekt uspešno izvedli,
si želimo sodelovanja z vsemi, ki
imate podatke (družinske spomine),
ki bodo dopolnjevali digitalno zgod-
bo o prvi svetovni vojni na področju
Litije in Šmartna pri Litiji v obdobju
1914 – 1918.  
Objavljena bo na spletnem portalu
Kamra, ki ponuja edinstven dostop do
informacij, dokumentov, slik in druge-
ga gradiva, ki ga hranijo in ga želijo
deliti z Vami slovenske splošne knjiž-
nice, muzeji in druge lokalne kulturne
ustanove (http://www.kamra.si/). 
Digitalna zgodba bo  hkrati objavlje-
na tudi na Europeani 1914 – 1918
(evropski digitalni knjižnici z digitali-
ziranimi slikami, besedili ter zvočnimi
in video posnetki, dostopna na
www.europeana.eu).
Postopek digitalizacije predmeta je
dokaj enostaven: posameznik v Knjiž -
nico Litija prinese predmet, ki mu ga
po nekaj minutah, kolikor traja digita-
liziranje, nepoškodovanega vrne mo.

Svetovna vojna na Kamri
Iščemo pričevanja o pozabljenih zgodbah 1. svetovne vojne na območju Litije in
Šmartna pri Litiji

obeležje na Zasavski gori delo Toneta
Kralja, foto Sonja Perme, 

Če se boste v hrambo odločil izročiti
zgodbo, torej delček ustne dediščine,
traja malce dlje – da spraševalec pove-
dano vnese v računalnik. 
Vabimo in prosimo vas, da dodate
svoj kamenček k stoletni zgodbi, ki se
je dotaknila tudi naših krajev in ljudi. 

Knjižnica Litija: 
Andreja Štuhec in Sonja Perme

Poletavci,
poletni bralci
Kaj dobim, če berem pol ure na dan?
Dobim super navado in super nagra-
do: branje in majico, morda pa še
kakšno nagrado za povrh (rolerji).  
Med poletnimi počitnicami je pote-
kal bralni projekt Poletavci – poletni
bralci za spodbujanje bralnih  navad
med otroki. Sodelovale so knjižnice
Mestna knjižnica Ljubljana, Cankar -
jeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica
Litija, Knjižnica Logatec in Knjiž -
nica Medvode. Otroci so brali knjige,
revije, stripe, vodnike… 
Do 14. septembra bomo v Knjižnici
Litija zbirali odrezke s podatki (obve-
zno z e-naslovom, kamor pošljemo
povabilo na zaključno prireditev, ki
bo konec septembra) in seznamom
bralnih dni, lahko pa jih tudi presli-
kane pošljete na naslov: 
knjiznica.litija@gmail.com.

A.Š.

Obrazi Srca Slovenije dobivajo 
nove razsežnosti
Spletni biografski leksikon Obrazi Srca Slovenije je dobil nadgradnjo. Poleg os-
novnih podatkov o osebnostih, ki so živele in ustvarjale na območju občin Litija
in Šmartno pri Litiji, se v biografske zapise zdaj dodajajo še slikovni elementi, s
katerimi uporabniki še bolje spoznavamo osebnosti v leksikonu. Tako si bomo
lahko ogledali kraje, obeležja, dosežke, dogodke, manifestacije, zgradbe in spo-
menike ter druge osebnosti (ali skupine ljudi)  povezane z iskanim biografskim
zapisom. 
Leksikon omogoča tudi povezave na zanimive strani, kjer dobimo še več poda-
tkov oz. se nam odpirajo dodatne možnosti za iskanje vsebin povezanim z do-
moznanstvom  Knjižnice Litija. 
Vabimo vas, da obiščete www.obrazisrcaslovenije.si; veseli bomo tudi vaših pred-
logov za vnos novih osebnosti, ki se vam zdijo pomembne za naše območje,
kakor tudi za dopolnitve že obstoječih zapisov (vsebinsko ali slikovno). 
Projekt je financirala in ga še naprej podpira Občina Šmartno pri Litiji. 

(A.Š.)

Spremenjen odpiralni čas krajevne knjižnice
Šmartno.

Zaradi pozitivnih izkušenj obiskovalcev ob jutranji
odprtosti knjižnice med poletnimi počitnicami, bomo
spremenili urnik odprtosti, tako da bo ob ponedeljkih

in sredah knjižnica v Šmartnem odprta od 8. do 15.
ure. Popoldanski urnik ostaja nespremenjen: torek,

petek: 12 – 19, četrtek od 12 – 18. 
Četrtek bo še naprej namenjen prireditvam v knjižnici;

ure pravljic se bodo pričele v oktobru. 

Mali nogomet na travi štirih občin

S prvim vikendom v septembru se je
ponovno začelo tradicionalno tekmo-
vanje v OLMN Litija, saj liga poteka
že 38. leto zapored. Tekmovanje bo
potekalo v treh ligah, in sicer dveh
članskih ter veteranski kategoriji.
Vsako leto je liga kvalitetnejša in bolj
prepoznavna, saj poteka v štirih obči-
nah: Litija, Šmartno pri Litiji, Mestni
občini Ljubljana in Ivančna Gorica.
Še posebej pa veseli dejstvo, da ekipe
resno pristopajo k udejstvovanju v
OLMN Litija, saj imajo nekatere že

zelo urejene objekte s pripadajočo
športno infrastrukturo in razsvetlja-
vo, kar omogoča igranje srečanj tudi v
večernih urah. S tem moštva priva-
bljajo še več gledalcev, ki dajejo tek-
movanju še večjo veljavo.
Vodstvo OLMN Litija pa vsako leto
organizira zaključni turnir vseh ekip.
Proti koncu meseca junija se je v
Športnem parku v Lupinci odvijal
organizacijsko zelo zahteven projekt.
Moštvo Jang bojs- ov na čelu s pred-
sednikom društva g. Miho Knezom
in s pomočjo prijateljev nogometa v
njihovi okolici je to tekmovanje izpe-
ljalo na zelo kvalitetnem nivoju.
Zmagovalec dvodnevnega turnirja je
postala ekipa Cifra- Kelme.
Pohvala gre vsem akterjem, še posebej
vodjem ekip, da se tradicija OLMN
Litija ter zaključnega turnirja ohranja.
To omogoča druženje vseh generacij
na športno- rekreativnem nivoju.

za OLMN Litija na travi, Mito Kos 

V mesecu juniju smo se v okviru pro-
metnega tedna pogovarjali o vodnem
prometu. Otroci so spoznavali pomen
vode za naše življenje, plovnost pred-
metov in prepevali pesmi o vodi.
Otroci starejših skupin so skupaj z
Lidijo spoznavali zgodovino brodar-
stva na reki Savi. Ob zaključku pro-

  Spoznavali smo vodni promet
metnega tedna so nas v vrtcu obiskali
gostje. Marko, Matic in Maja iz Raft -
ing kluba Vidra Litija so nam pred-
stavili kajak, kanu in raft, ki jih upo-
rabljajo za tekmovalne, rekreativne in
turistične namene. Pokazali so nam
tudi opremo, ki jo pri tem uporablja-
jo. Otroci so se najbolj razveselili «
veslanja« v čisto pravem kajaku.
G. Janez Kobal nam je predstavil iz-

delavo modelarskih plovil. Njegova
vnuka Matic in Jan pa sta nam na ba-
jerju pri Peterlinovih pokazala plovbo
teh plovil.
Zahvaljujemo se vsem zunanjim so-

delavcem, ki so popestrili naše dejav-
nosti v vrtcu Ciciban.

Mojca Dragar

V vrtcu Ciciban smo se v želji za dobro
počutje otrok tudi v času počitnic tru-
dili za zdravo in varno prebivanje otrok
v vrtcu. Ker so poletni dnevi topli, smo
jih osvežili z različnimi dejavnostmi.
Igra, sprostitev, zabava, malica, risanje,
packanje z barvami, ustvarjanje... Vse
to se je dogajalo zunaj.
Otroci so se družili med skupinami,
izdelovali likovne izdelke, ki spomi-
njajo na morje in počitnice, ustvarjali
izdelke iz različnih materialov, peli
pesmice, rajali ob otroški glasbi.

Zavedamo se, da gibalna igra daje
svojevrsten pečat vsakemu otroštvu in
obogati življenje vsakega posamezni-
ka, zato smo veliko dejavnosti izvedli
tudi na našem igrišču pri vrtcu in na
bližnjem gozdnem igrišču. 
Poletja brez vode si ne znamo pred-
stavljati. Vsi otroci, najbolj pa seveda
najstarejši, so uživali v vodnih igrari-
jah. Zadnji teden v mesecu juliju pa je
bil zaznamovan spoznavanju plemena
Indijanci. Otroci so spoznavali stara
indijanska glasbila, oblačila,  postavili

Poletne igrarije v vrtcu Ciciban indijanska šotora,  si nadeli celo indi-
janska imena, na koncu pa so se po-
sladkali z indijansko torto.
Poleg indijanskega tedna smo imeli
tudi gusarski teden. Otroci so ustvar-
jali na temo gusarjev, poslušali pravlji-
ce in uživali v  gusarskih igrah z vodo.
Posebno pozornost in skrbnost smo
zagotovili in namenili varnosti pred
škodljivimi sončnimi žarki.
Vzdušje v našem vrtcu je bilo mirno,
prijetno, predvsem pa razigrano, saj
vemo, da otroci uživajo v igri, kajti
igra je vse, kar zapolnjuje njihovo
otroštvo in kje drugje lahko najdejo
tako bogato igro kot ravno v vrtcu.
Septembra naš vrtec pričakuje vse, ki
se bodo v njem igrali, ustvarjali in se
učili novih veščin. Še posebej pa se
veselimo srečanja z novimi malčki in
njihovimi starši. Vsem otrokom in
staršem želimo prijeten in sproščen
začetek in veliko dogodivščin.

Mojca Dragar
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S pomlajeno in v glavnem domačo
ekipo so se treningi začeli 16. avgusta.
Ekipo so zapustili Alen Markovič
(RD Ribnica Riko hiše), Andraž
Repar (RK Grosuplje?), Boris
Vodišek (SC Kelag Kärnten) in Luka
Mirnik (še brez kluba). Od domačih
igralcev je prenehal z aktivnim igra-
njem Blaž Žurga. Ostali igralci so se
dogovorili z društvom tudi za novo
sezono, ekipi sta se pridružila mladin-
ca Jaka Avsec in Jon Čopar, ter poso-
jeni igralec DRŠ Aleš Praznik, Grega
Močnik. Na žalost ima na začetku se-
zone največ dela novi fizioterapevt, saj
se je za dlje časa poškodoval Dejan
Berglez, veliko težav pa ima tudi vra-
tar Midhad Muratovič, medtem ko
Peter Bahovec že trenira z ekipo.
V prvem tednu priprav je trener Jaka
Keše poudaril; »Začeli bomo s fizi-
čnim delom priprav, že drugi teden pa
bomo vključili tudi delo z žogo.
Konec meseca se bomo udeležili Šil-
čevega memoriala, v septembru pa
nas čaka še nekaj prijateljskih tekem,
kjer bomo preizkusili tudi vse nove
igralce v ekipi«. Cilj ekipe v novi se-
zoni je uvrstitev v zgornjo polovico
lestvice ter uveljavitev mladih igralcev
v ekipi. 
V mesecu avgustu je šmarska ekipa
nastopala na Šilcevem memorialu v
Škofji Loki in Ribnici, ter zasedla 6.
mesto. Cilj tega turnirja je bil preizkus
vseh novih igralcev, rezultat ni bil v
ospredju. 
Rezultati tekem:
rD Herz Šmartno – rD slovan 24 : 34 (18 : 17)
rD Loka 2012 – rD Herz Šmartno 31 : 28 (17 : 11)
rK Grča Kočevje – rD Herz Šmartno 31 : 27 (15 : 18)
RD Herz Šmartno bo do začetka
prvenstva odigrala še najmanj pet pri-
jateljskih tekem, proti Cerkljam,
Radečam, Svišu, Škofljici in Škofji
Loki. 
Sezona v 1.B državni rokometni ligi
se začne 29. septembra, prvo srečanje
pa bodo Šmarčani igrali proti »sose-
dom«, saj potujejo v Dol pri
Hrastniku, kjer se bodo pomerili proti
neugodni ekipi RK Dol TKI Hrast -
nik. Prva domača tekma je predvide-
na za soboto, 6. oktobra, nasprotnik
pa bo RD Moškanjci-Gorišnica. 
V novo sezono pa štartajo tudi vse
mlajše selekcije. V letošnji sezoni je
nekaj sprememb pri trenerjih. Primož

Cenkar je prevzel vodenje mladincev
(letnik 1992 do 1995) ter kadetov
(letnik 1996/1997). Pri starejših in
mlajših dečkih so štiri ekipe prijavlje-
ne v tekmovanje; starejši dečki A
(1998), starejši dečki B (1999), mlajši
dečki A (2000) in mlajši dečki B
(2001), cel ta pogon pa je prevzela
trenerka Pegi Berce, kateri pomaga
pomočnik Filip Gradišek ter njen
mož Andrej Peternel. Vse te ekipe
bodo tekmovale na državnem nivoju
ter že pridno trenirajo v Dvorani
Pungrt, igrišču in okoliški naravi. V
začetku šolskega leta so štartali tudi
najmlajši na OŠ Šmartno in OŠ
Gradec. Pričakujemo veliko novih
članov ter najmanj štiri ekipe mini ro-
kometa. Mentor oz. vodja mini roko-
meta bo letos Aljaž Sadar, ki mu bo
pri organizaciji pomagal vodja vseh
mlajših selekcij, Tone Justin.
Šmarsko društvo si želi pri mlajših se-
lekcijah v novi sezoni podobnih uspe-
hov kot lansko sezono, ko so se tri se-
lekcije uvrstile med najboljših 10 v
Sloveniji (6., 8. in 9. mesto). Velika
želja je uvrstitev na kakšen finalni tur-
nir četverice. Velik uspeh v lanski se-
zoni so dosegli dečki letnik
1997/1998, ki so na mednarodnem
turnirju Eurofest 2012 dosegli 1.
mesto, za kar jim še enkrat čestitamo.
Tudi v novi sezoni pričakujemo zani-
mive in razburljive tekme ter veliko
glasnega navijanja s strani navijaške
skupine Krokraji. V imenu društva
vas vabim, da si ogledate vse tekme
1.B lige v domači Dvorani Pungrt ter
tudi kakšno v gosteh. Seveda vas vabi-
mo tudi na tekme mlajših selekcij, ki
jih bo v novi sezoni na pretek, prav
tako pa so lahko zelo razburljive in
zelo zanimive.

RD Herz Šmartno
Članska ekipa RD Herz Šmartno za sezono 2012/13:
vratarji: Denis berdajs, Primož Cenkar, Midhad Muratovič,
toni Pipan
Leva krila: jon Čopar, Urban Gradišek, Luka Poglajen
Levi zunanji: Dejan berglez, Marko simončič
srednja zunanja: Matic Ponebšek, aleš Šmejc
Desna zunanja: jaka avsec, Filip Gradišek
Desna krila: Peter bahovec, Grega Močnik
Krožni napadalci: jure Podkrajšek, aljaž sadar
trener: jaka Keše
Pomočnik trenerja: tone Ulčar
Fizioterapevt: Dare Šuštar
vodja moštva: Gregor bokal

Začetek tekmovanj
V sezoni 2012/2013 bo članska ekipa nastopala v 1.B državni rokometni ligi.
Strokovni kader ostaja isti kot prejšnjo sezono, trener ekipe je Jaka Keše, njegov
pomočnik pa Tone Ulčar, ki je zadolžen tudi za treniranje vratarjev. Ekipi se je
pridružil nov fizioterapevt, nam dobro znani Dare Šuštar.

V Šmartnem pri Litiji so se 16. in 17.
junija na tekmi državnega prvenstva
zbrali najboljši slovenski plezalci in
plezalke. Za člane in članice je bila to
prva tekma v sezoni in tudi prvi pravi
test pred začetkom sezone svetovnega
pokala v težavnosti. 
Že v popoldanskih kvalifikacijah sta
bila oba zmagovalca najboljša, saj sta
kot edina dosegla vrh smeri. V večer-
nem finalu je Mina Markovič še en-
krat več prikazala, da je trenutno naj-
boljša tekmovalka v Sloveniji. Z zane-
sljivim plezanjem je kot edina dosegla
vrh finalne smeri in se veselila zmage
na prvi letošnji tekmi za državno
prvenstvo. V obeh smereh, kvalifika-
cijski in finalni, je dobro kazalo tudi

Maji Vidmar, vendar je v zaključnem
delu obeh smeri naredila napako. Na
tretje mesto se je uvrstila mladinska
reprezentantka Tina Šušteršič.
Mi na Markovič je po tekmi povedala:
»Pred začetkom tekmovanja sem imela
neko nenavadno tremo, česar nisem
bila navajena. A trema ni vplivala na
rezultat, saj mislim, da sem plezala
dobro. Zato grem z veseljem in opti-
mistično naprej v sezono. Vem pa, da
moram svoje plezanje še izpopolniti, za
kar bo po mojem dosti časa na trenin-
gih, ki jih načrtujem z ekipo. Težavnost
smeri na tekmi je bila primerna za
raven tekmovanja, je pa res, da so neka-
tere tekmovalke naredile napake, saj so
same sposobne veliko bolje plezati.«

DrUŠtvo Prosti Čas

Državno prvenstvo v športnem
plezanju – Šmartno pri Litiji 2012

V moški konkurenci je zmagal tre-
nutno naš najboljši plezalec Domen
Škofic, ki je v kvalifikacijski smeri do-
segel vrh, v finalu pa kljub poškodbi,
ki jo je staknil na ogrevanju, dokazal,
da je dobro pripravljen. Na drugo
mesto je nekoliko presenetljivo pri-
plezal mladi Škofjeločan Martin
Bergant, ki je že na svoji prvi članski
tekmi dokazal, da gre za zelo perspe-
ktivnega plezalca, tretji pa je bil nje-
gov klubski kolega Jure Raztresen.
Naš najboljši tekmovalec zadnjih let
Klemen Bečan je na koncu zasedel
skromno šesto mesto.
Domen Škofic je bil kljub zmagi v
Šmartnem po koncu tekme nekoliko
zaskrbljen: »Med smerjo sem razmi-
šljal o tem, da bi se kar spustil, saj sem
se bal, da se bom, če bom nadaljeval,
še huje poškodoval, vendar sem po -
tem nekako le s tremi prsti lezel na-
prej in sem si rekel, kar bo, pa bo. Če
sem vstopil v smer, bom vsaj naredil
nekaj. Dobil sem kar dober udarec,
upam, da ni kaj hujšega, ne bi bilo
dobro, če bi izgubil trenutno formo.«
Na tekmi je nastopilo tudi osem tek-
movalcev Plezalne sekcije Društva
Prosti čas. Najboljšo uvrstitev je v ka-
tegoriji mlajših deklic s 3. mestom
dosegla Tinkara Meke. V isti katego-
riji sta nastopili še Marina Eberl, ki je
tekmovanje končala na 6. mestu in
Zoja Anžur, ki je dosegla 19. rezultat.
Med članicami je v finalu nastopila
Karin Tomažič, ki je v popolni kon-
kurenci zasedla 5. mesto. V kategoriji
kadetinj sta plezali Veronika Meke, ki
se je uvrstila na 8. mesto in Sara
Moškon, ki je bila 12. Urh Tomažič je
v kategoriji kadetov dosegel 11. rezul-
tat, Bine Meke pa je med cicibanov
zasedel 12. mesto.

Jernej Peterlin

Najboljše tekmovalke v članski konkurenci

Kako bi opisal letošnjo sezono? Precej
raznoliki občutki. Vsa tekmovanja so
se zaradi olimpijskih iger dogajala v
zelo kratkem času, saj so se vsa presta-
vila kar za cel mesec prej, kot so bila
prejšnje leto. Zato časa za kakšne veli-
ke spremembe ni bilo.
V začetku smo spremenili enoročni
zamah v soročnega, kar je zelo spre-
menilo moje skoke. Predvsem dobro
sem se počutil v prvih dveh skokih,
nikakor pa mi ni uspelo ohranjati hi-
trosti in zaključevati skokov.
Prva tekma troskoka je bila v Novi
Gorici 3. 6. 2012 na ekipnem držav-
nem prvenstvu, kjer je moj najdaljši
skok meril 14.73m (2. mesto), s čimer
nisem bil niti najmanj zadovoljen.
Tolažil sem se s tem, da je bila to moja
prva tekma.
Že naslednja tekma je bila čez  4 dni v
Ljubljani, mednarodni miting je pote-
kal v lepem in zelo vetrovnem vreme-
nu. Tu sem šele v 6 skoku preskočil
znamko 15m (15,12m), kar je na kon -
cu zadostovalo za 4.mesto. Ker še
vedno nisem našel prave povezave
med skoki, sem se odločil, da moram
nekaj spremenit, saj se je naslednja
tekma hitro bližala. Soročni zamah
sem opustil in se odločil, da nadalju-
jem po starem ritmu.
16 in 17. 6. je potekal atletski pokal v
Mariboru. Prvi dan sem odskakal da-
ljino (6,72m), kar je zadostovalo za
7.mesto in odtekel še štafeto 4x100m,
vendar sem vse jemal bolj z rezervo,
saj me je naslednji dan čakal troskok.
Že zjutraj sem čutil, da bo dober dan.
Tudi na ogrevanju sem se počutil
odlično. Bilo je zelo vroče, na stadio-
nu v Mariboru pa ni nobene sence.
Nastopila je tudi vsa konkurenca.
Andrej Batagelj in Jure Šivic sta bila v
dobri formi. 

Pa se je začelo, prvi skok sem se z
»novo« staro tehniko še precej lovil in
ga nisem zaključil, vendar sem čutil
da bo letelo. V drugo sem pristal pri
14.81m, kar je bilo trenutno dovolj za
2.mesto, saj je Batagelj že skočil
15.61 m, Šivic pa je doskočil pri
14.80 m. Potem pa se je nadaljevalo
15.03 m v tretje in pa 15.20 m v četr-
to in peto. Vrstni red se ni spremenil.
In prišel je zadnji skok, vedel sem da
imam že zagotovljeno 2.mesto. »Zdej
pa na vse ali nič« sem si rekel in skočil
15.61 m, prav toliko kot prvo uvrščeni
Batagelj. Tako da je zmagovalca odlo-
čil 2. najdaljši skok, katerega pa je
imel Andrej. Vseeno sem bil zadovo-
ljen, saj sem končno dokazal sebi, da
lahko skačem daleč in tudi, da mi ta
tehnika leži. To je bil tudi novi klub-
ski in osebni rekord (dosežen v regu-
larnih razmerah).
Je pa tekma pustila tudi negativne po-
sledice, saj je ob zadnjem skoku po-
pustila šprintarica, kar je načelo peto.
Cel teden sem počival.
4. 7 pa je že bil mednarodni miting v
Novem mestu, seveda sem se ga ude-
ležil, saj je to zame »domač teren«.
Uživam v skakanju pred domačo pu-
bliko. Na to tekmo pride tudi kar
nekaj Šmarčanov, kar mi je še dodatna
motivacija. Ob odsotnosti Batagelja,
sem vedel, da mi ne bo težko zmagati,
vendar sem skakal kot, da bi bil on na
tekmi. 14,97 m v prvo, v drugo že
15,21 m, v tretje 15,40 m, pa čeprav je
bilo to dovolj sem v četrto še poskusil
malo dodati in pristal pri 15,44 m,
vendar sem začutil ogromno bolečino
v peti. Peti skok sem spustil, kljub bo-
lečini pa sem za gledalce opravil še
zadnji skok 15,29 m. Problem pa je
bil v tem, ker je bilo pred vrati že

Državni in pokalni podprvak
Slovenije v troskoku

državo prvenstvo v Kopru 8. 7. 2012.
Tri dni sem intenzivno hladil bolečo
peto z ledom, mazal z raznimi kre-
mami, vendar se peta do Kopra ni se-
stavila. Vse sem stavil še na protibole-
činske tablete, vendar rahle, saj pre-
močne zmehčajo tonus mišic, kar pa
je za troskok zelo slabo. Vse je dobro
kazalo do ogrevanja, takoj ko sem na-
redil prvi poskok sem začutil boleči-
no v peti. V glavi se mi je veš čas vrte-
la misel »kako boš skakal, če še hodiš
komaj«. Žal mi je bilo zaradi vseh
mojih prijateljev in družine, ki so me
prišli spodbujat v Koper. Moral sem
skakati že zaradi njih. To je bila naj-
težja tekma odkar treniram atletiko.
Že v prvem skoku sem komaj zdržal
in brez doskoka pristal pri 13,68 m,
tudi v drugi skok sem se podal, vendar
že po odrivu iz deske spustil. Bolečine
so bile tako hude, da sem komaj sto-
pal po levi (odrivni) nogi, odpovedal
sem tretji skok se usedel na klop in
razmišljal ali naj sploh nadaljujem s
skakanjem. 13,68 m bi bilo dovolj za
5.mesto. Batagelj je imel prvo mesto z
15,65 m, drugi pa je bil Šivic z 14,54
m. Tukaj bi najbolj rabil svojega tre-
nerja, ki pa je bil odsoten, saj je bil v
Barceloni. Do mene je pristopil klub-
ski kolega in mi rekel »samo en skok
zdrži, vem kolk te boli ampak probaj«.
Tudi v moji glavi je bilo samo to, daj
skoči, do drugega mesta te loči en slab
meter. Nekako se mi je uspel zbrati za
četrti skok, skočil sem 15,02 m in se
zavihtel na 2. mesto, takoj se bil boljše
volje, čeprav bolečina v peti je bila še

večja. Peti skok sem odpovedal, potem
pa me je že tko al pa tko vse bolelo in
sem se odločil, da 6.skok naredim
samo zaradi vseh mojih prijateljev, ki
so prišli v Koper. Kljub poškodovani
nogi sem skočil 15,44 m, kar me je
zelo približalo prvemu mestu, vendar
na voljo ni bilo več skokov. Konec
koncev sem bil z 2. mestom več kot
zadovoljen, saj sem po drugem skoku
skoraj prenehal s tekmovanjem.
Zahvalil bi se vsem navijačem, ki so
me prišli spodbujat. 
Poškodba pete, ni bila tako nedolžna,
saj sem moral prisilno počivati dober
mesec in pol.
Sedaj pa sem z mislimi že v prihodnji
sezoni v kateri pričakujem že tudi
prve skoke preko 16 m, upam samo,
da ne bo prišlo do kakšnih poškodb.
Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so mi
kakorkoli pomagali pri doseganju za-
stavljenih ciljev v letu 2012, najbolj pa
mojima staršema, brez katerih si ne
predstavljam, da bi sploh lahko treni-
ral, saj je finančno zame to velik zalo-
gaj (6 do 7-krat tedensko trening v
Novem mestu, oprema, priprave, te-
rapije, masaže,…).

Martin Gradišek

Tekaškega ultramaratona, ki je pote-
kal konec maja v Toscani, se je udele-
žila in ga tudi uspešno zaključila,
Šmarčanka Mija Loc. Z Mijo in nje-
nimi tekaškimi prijatelji se bomo sre-
čali 20. septembra ob 19. uri v Knjiž -
nici Šmartno. Kako je pretekla izzi-
vov polno 100 kilometrsko traso v
Toscani in premagala okoli 3000 me-
trov višinske razlike, kako se je poču-
tila v družbi 2000 tekačev in kakšen
je tekačev osebni obračun s seboj, ko
se poda na takšen izziv? 
Vabljeni na srečanje in klepet z Mijo,
ki je kot 2. najboljša Slovenka zaklju-
čila naporni ultramaraton.

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

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

PLANINCI  VABIJO!
9. 9. Vranov let v svobodo vse sekcije
15. 9. Stegovnik sekcija sava
15. 9. Košutica planinska sekcija DU
22. 9. Zajamniki planinska sekcija DU
23. 9. Storžič sekcija Litija
6. 10. Babji zob planinska sekcija DU
13. 10. Kozlek planinska sekcija DU
13. 10. Donačka gora družinski izlet
13. 10. dolina Kolpe planinska sekcija sava 

Akademijo je povezovala Almira
Jelnikar, ki je pripravila tudi celotni
scenarij. V kulturnem programu so
nastopili še mešani pevski zbor Dru -
štva upokojencev, harmonikar Tilen
Sonc, Mila Grošelj in pevska skupina
Planinske sekcije pod vodstvom Jo -
žeta Kukovice. Vse je navdušila tudi
Marica Kristan s telovadno točko. O
pomenu sekcije in sodelovanja med
Planinskim društvom in Društvom
upokojencev sta govorila novi pred-
sednik DU Litija Dušan Jovanovič in
predsednik PD Litija Roman Poneb -
šek. Zbrane je nagovoril tudi predsed-
nik pripravljalnega odbora slovesnosti
Janez Kres, ki je kar 12 let vodil DU
Litija in bil tako odgovoren tudi za
prejšnja dva jubileja – 10 letnico, ki
smo prav tako proslavili v dvorani Na
stavbah in 15 letnico, ki smo jo obha-
jali na Jančah. 
Članom sekcije se je z izbranimi be-
sedami zahvalil tudi župan Franci
Rokavec, ki je ustanoviteljema sekcije

Viktorju Čebeli in Ivanu Blažiču (ta
je pred 20 leti bil predsednik DU
Litija) podaril Valvazorjev srebrnik, ki
je bil ob drugi priložnosti vročen tudi
odsotnemu Stanetu Uplju, ki je bil
pred 20 leti predsednik Zveze društev
upokojencev Litije. Slavnostni govor-
nik je bil častni predsednik sekcije
Viktor Čebela, ki je sekcijo vodil
prvih 10 let. Zbrane sta nagovorila
tudi Ludvik Kofol, ki je bil 2 leti na
čelu sekcije in Stane Jerebič, ki jo vodi
zadnjih 8 let. Veliko smeha je sprožil
skeč, v katerem so prikazali izlet ob
Dragonji. Po svečanosti so se udele-
ženci še pozno v noč zadržali na dru-
žabnem srečanju. 
Člani sekcije pa so jubilej proslavili
tudi delovno, torej z izletom. Okrogli
obletnici je bil posvečen izlet 23. 6. na
Sv. Ano nad Ribnico in Grmado nad
Ortnekom. Udeležilo se ga je kar 54
planink in planincev. Oskrbnika koče
na Grmadi sta vse udeležence pogo-
stila z odojkom, čevapčiči in več vrsta-

20 let planinske sekcije DU 
Planinska sekcija DU je bila ustavljena 12. 6. 1992 in natanko dvajset let kasneje, 12.
6. 2012 je bila v dvorani Na stavbah slovesna akademija ob tej obletnici. 

Gasilski posnetek udeležencev izleta na Grmadi.

Zajamniki, akvarel Pavel Smolej

mi solate, pijačo pa si je vsak izbral
sam. Almira Jelnikar je s pesnitvijo
predstavila sekcijo, o njej pa so spre-
govorili še častni predsednik sekcije
Viktor Čebela, njen sedanji vodja
Stane Jerebič ter Borut Vukovič, Ivan
Blažič, Mila Grošelj in Jože Drnov -
šek. Posebno priznanje sta prejela
Mirko Lovše in Darja Celestina, ki
sta se v minulih 20 letih udeležila
največ izletov. Posebno doživetje je
bilo tudi srečanje z nekdanjim litij-
skim župnikom Antonom Mastna -
kom, ki sedaj skrbi za najmanjšo slo-
vensko župnijo v Velikih Poljanah.
Razkazal je cerkev Sv. Jožefa v Ve -
likih Po lja nah, ki jo obnavlja z veliko
ljubeznijo in v njej kljub svojim 80
letom še vedno mašuje. 
Tudi po 20 letih delovanja zagnanost
članov sekcije ne usiha. V letošnjem
programu je predvidenih kar 44 izle-
tov in do sedaj so vse tudi realizirali.
Svojstvena počastitev jubileja je bil
avgustovski vzpon na tri tisočak
Ankogel, ki se ga je udeležilo kar 44
članov sekcije. 

Borut Vukovič

13. rokometni tabor 
Krk 2012

Za več in for ma cij nas lahko po kličete na gsm šte vilko: 031-375-260 (tone ju stin).
www.rd-smartno99.org.           e-pošta: info@rd-smartno99.org

Tudi letos, 23. junija 2012, je pred od-
hodom na rokometni tabor potekal
zdaj že tradicionalni spektakel za
šmarske rokometaše - Dan rokometa,
kjer so se predstavile prav vse ekipe
Rokometnega društva Herz Šmart-
no. Število obiskovalcev je bilo kar vi-
soko, še lepša pa je bila udeležba ro-
kometašev, tako starejših kot mlajših.
Skratka pravi dogodek za druženje,
veselje in igranje rokometa. V začetku
tedna, 25. junija 2012, pa so mladi
šmarski rokometaši, večinoma osnov-
nošolci (7-14 let), vstopili še z večjim
pričakovanjem. Vse je bilo namreč
pripravljeno za odhod na tradicional-
ni 13. rokometni tabor. Tokrat je bila
naša destinacija hrvaški otok Krk.
Brez večjih zapletov smo z avtobu-
som prispeli v Vantačiće, kraj na
otoku Krk in se namestili v nadvse
prijazen dom Domžalskih otrok, kjer
so nas prijazno sprejeli. Letos se je ro-
kometnega tabora na Krku udeležilo
51 otrok, spremljalo pa jih je 7 men-
torjev, kar je sicer manj kot prejšnje
leto, pa vendar je številka ogromna,
prav tako pa tudi odgovornost. Ker pa
so bili otroci super, razlogov za preve-
lik strah ni bilo. Letos je bil naš urnik
tako zelo poln, da praktično nismo
imeli časa, da bi urejali celotno splet-
no stran, zato smo se odločili, da
ustvarimo dogodek na priljubljenem
svetovnem socialnem omrežju
Facebook:(http://www.facebook.com
/Rokomet.Smartno). Na tej strani so
lahko starši in vsi ljubitelji rokometa
skozi slike in opise opazovali veselje,
smeh, sramežljivost, malce nagajivo-
sti, tekmovalnost in vse ostale stvari,
ki so se dogajale na letošnjem roko-
metnem taboru. Odziv je bil zelo po-
zitiven, prav tako obisk naše strani. Še
ena potrditev več, da smo delali dobro
in učinkovito. Prav tako pa smo akti-
virali tudi hrvaško številko, na kateri
smo bili za nujne primere dosegljivi
24 ur na dan. Vendar pa nujnih pri-
merov ni bilo, tako da smo bili v tem
primeru tudi zelo uspešni in veseli.
Tako kot vsa leta poprej je prvi dan
najprej sledil nagovor upravnika
doma, nato pa še razvrščanje v sobe.
Moramo povedati, da so bile vse sobe
vsako jutro zelo lepo pospravljene in
da ni bilo problemov z disciplino.
Otroci so bili razdeljeni v šest skupin.
Najmlajša skupina, katere mentorja
sta bila Marjan Cenkar in Nina
Gabrovec, se je imenovala »potaplja-
či«. Srednje skupine so bile tri: prva
skupina mentorja Primoža Cenkarja
se je imenovala »NNS« (Ni Nas
Sram), druga skupina mentorja
Aljaža Sadarja se je imenovala »3D
šiške«, tretja skupina, katere mentor
je bil Aleš Gabrovec, pa se je imeno-
vala »Fantastičnih 9«. Najstarejši so
bili razdeljeni v dve skupini: prvo je
vodil mentor Matic Ponebšek, ime-
novala se je »Hitri in leni«, druga
skupina pa je delovala pod mentor-
stvom Aleša Šmejca, skupina se je
imenovala »Najjačih 8«.
Po kosilu pa je končno sledilo težko
pričakovano: morje in plaža. Res smo
imeli srečo, saj je bila plaža res feno-

menalna, morje prav tako. Prav vsi pa
so bili veseli tudi trafike, ki je ponuja-
la vse mogoče stvari. Prvi večer je sle-
dila, tako kot se za prvi večer tudi
spodobi, tradicionalna tombola,ki je
bila letos polna bogatih in pestrih na-
grad.
Naslednji dan je bila najprej na spo-
redu jutranja telovadba, zajtrk, nato
pa različne igre. Najmlajši so se po-
merili v različnih štafetnih igrah,
ekipe srednjih skupin so igrale mini
rokomet, najstarejši pa so odigrali
tekmo odbojke na mivki. Sledilo je
kopanje, zabavanje, nato kosilo, malce
počitka, nato spet plaža. Zvečer pa
smo mentorji otroke razdelili na sta-
rejše in mlajše. Mlajše ekipe so se me-
rile v znanju rokometa (rokometni
kviz), starejše pa so se pomerile v zelo
zanimivem kvizu na prostem.
Tretji dan nam je postregel z različni-
mi zanimivostmi. V dopoldanskih
urah so se ekipe znova pomerile v ra-
zličnih moštvenih igrah, sledil pa je
tudi odhod na plažo, tam pa so v vodi
potekale štafetne igre za starejše in
mlajše, vzdušje je bilo fantastično,
polno smeha. Zvečer pa je sledil še en
vrhunec- Miss Krka 2012. Naši fantje
so se »preobrazli« v dekleta, pri tem
pa so jim pomagale naše punce, ki so
se zelo potrudile. Še en dan, poln ve-
selja in zabave je bil mimo.
Predzadnji dan je dopoldan potekala
odbojka na mivki med mentorji in
»All Star« ekipo otrok. Zmaga je pri-
padla mentorjem, vsi skupaj pa smo
bili bogatejši za eno izkušnjo. Sledilo
je kopanje, v večernih urah se nam je
pridružil tudi sekretar kluba, Aleš
Hauptman. Za otroke vseh skupin so
potekale igre brez meja. Na koncu je
vsak udeleženec izžrebal številko, s
katero si je prilastil nagrado, te so bile
letos zares, zares bogate in pestre. Ker
pa so bili naši otroci pridni smo jim
omogočili gledanje filma Avatar, no-
gometni navdušenci pa so si lahko
ogledali polfinalno tekmo evropskega
prvenstva v Ukrajini in Poljskem med
Nemčijo in Italijo.
Zadnji dan ni bilo jutranje telovadbe,
smo pa vsi malce dlje poležali. Počasi
smo se pripravili za odhod, še prej pa
je sledila povratna tekma med men-
torji in otroki. Sledil je še zadnji skok
v morje, pojedli smo kosilo, se zahva-
lili upravniku in vsem uslužbenkam
doma in počasi odšli proti domu, kjer
so nas že težko pričakovali staši. Tako
smo zaključili še en fenomenalno
dobro izpeljan rokometni tabor, ki
nam bo ostal v zelo lepem spominu.

Na koncu še enkrat izkoristimo pri-
ložnost, da se zahvalimo vsem spon-
zorjem in donatorjem, ki so na kakr-
šen koli način pomagali pri organiza-
ciji tabora na Krku, ki je bil letos še
enkrat več na najvišji ravni. Prav lepo
se zahvaljujemo staršem, ki so nam
zaupali svoje otroke, ki so bili res
super. Res, pravo doživetje in užitek.
Letos se nam na žalost na taboru ni
mogel pridružiti »alfa in omega« ta-
borov v našem društvu, Tone Justin.
Je pa zagotovo ogromno prispeval k
sami organizaciji tega tabora, brez
njega prav gotovo tabori ne bi bili
tako pestri in zanimivi. Mentorji smo
se trudili na vse mogoče strani, da bi
se imeli otroci lepo in da bi uživali.
Upamo, da nam je to v večji meri tudi
uspelo, saj so mladi rokometaši tisti,
na katerih bo v prihodnosti slonelo
šmarsko rokometno društvo. Še en-
krat naj povemo, da smo se imeli fe-
nomenalno lepo, zabavali smo se v
največji meri in z užitkom se bomo
vračali na ta kraj. Še bolj veseli pa
bomo, če se nam boste pridružili tudi
naslednje leto. To bi bila za nas men-
torje in za društvo velika potrditev, da
delujemo v pravi smeri.

Rokometno društvo Herz Šmartno -
mentorji rokometnega tabora

Dejavnosti Društva Prosti čas v sezoni 2012/13
Dejavnosti na bazenu v OŠ Šmartno - Riba Raca Rak
25-urni plavalni tečaj za predšolske otroke od 4. do 6. leta
vadba bo potekala vsak ponedeljek od 17. do 18. ure. Začetek: ponedeljek, 1. oktober 2012. ( od oktobra 2012 do marca 2013. )
25-urni plavalni tečaj za osnovnošolce I. in II. triletja
vadba bo potekala ob četrtkih od 17. do 18. ure. Začetek: četrtek, 4. oktober 2012. ( od oktobra 2012 do marca 2013. )
Prijave za programe na spletni strani http://dpcplavanje.wordpress.com. Dodatne informacije: 031 754 662 ( Špela )
Vodna aerobika (vadba na bazenu za ženske)
vadba bo potekala ob ponedeljkih od 19. do 20. ure.  Začetek: ponedeljek, 1. oktobra 2012. ( od oktobra 2012 do aprila 2013. )

Športno plezanje na umetni steni v ŠD Pungrt pri OŠ Šmartno - Pobegni dolgčasu in plezaj
Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 7. leta
od septembra 2012 do konca maja 2013, 1 x tedensko. Urnik vadbe: ob torkih od 18.15 do 19.15.
Začetek vadbe: torek, 11. september 2012.
Rekreativna vadba športnega plezanja za otroke od 8. do 14. leta
od septembra 2012 do konca maja 2013, 2 x tedensko. Urnik vadbe: ponedeljek od 17.15 do 18.45 in četrtek od 16. do 17.30.
Začetek vadbe: ponedeljek, 10. september 2012.
Trening športnega plezanja – tekmovalci od 10. leta dalje*
od avgusta 2012 do konca junija 2013, 4 x tedensko.
Urnik vadbe: ponedeljek od 18.30 do 20.30, torek od 16. do 18.15, četrtek od 16. do 18.  (17.30-19.30 – starejši tekmovalci ),
petek od 18. do 20. in en trening na vikend za starejše tekmovalce ( plezališča, telovadnica…).
Začetek vadbe: ponedeljek, 10. september 2012.
Športno plezanje za odrasle – rekreacija
od oktobra 2012 do maja 2013, 3x do 4x tedensko. Urnik vadbe: Ponedeljek od 18.30 do 20.15, sreda od 20.15 do 22.,
petek od 20. do 22. in nekatere sobote ( urnik bo znan vnaprej ). Začetek vadbe: ponedeljek, 10. september 2012.
Začetni tečaj športnega plezanja za odrasle in mladino nad 16 let
Začetek tečaja: četrtek, 27. september 2012 ob 19.30.
tečaj bo potekal do konca oktobra 2012. 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 predhodne prijave na spodnje kontakte.
Dodatne informacije: tel. 031 697-961, prek e-pošte: info@drustvoprosticas.si in na spletnih straneh http://plezanjedpc.wordpress.com
ter http://dpcplavanje.wordpress.com. 

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

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

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

Vse fante, ki obiskujejo osnovno šolo od 1. do 9. razreda
in jih zanima ROKOMET,
VABIMO, da se vpišejo v rokometno šolo.

Prav tako imamo v oŠ Šmartno vadbo za dekleta do 5. razreda,
za dekleta v Litiji in vsa starejša dekleta pa skrbi ŽrD Litija.

vsi zainteresirani, ki imate radi šport in zabavo, se lahko v rokometno šolo
vpišete vsak dan po razporedu treningov v Dvorani Pungrt v Šmartnem in
oŠ Gradec Litija.


