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ŽUPANOV KOTIČEK

Aprilsko sonce
Tako lepega aprilskega vremena že
lep čas ni bilo: veliko sončnih dni in
zelo malo padavin.  Slednje se bo po-
znalo pri oskrbi s pitno vodo, kajti še
vedno je vsi občani naše občine niso
deležni. Češnje so cvetele v idealnih
pogojih, tako da bo pridelek obilen,
na naše veselje in na veselje ptic.
Po praznovanju dneva upora in prve-
ga maja, praznika dela, smo resno za-
korakali v mesec maj. Ob gospodarski
krizi, ki nas pesti, so praznik kar neka-
ko zvodeneli. Med ljudmi ni več tiste-
ga pravega žara, vznesenosti; megla in
oblačnost pa nikakor nočeta ne izgi-
niti. Glede svetovnega gibanja politi-
ke pa je tudi težko napovedati prihod-
nost. Nekaj pa vseeno drži: stopiti bo
potrebno dva koraka nazaj in živeti po
trenutnih zmožnostih ter uživati v na-
ravi, ki je v tem letnem času prelepa.
Sveža solata kar vabi poglede na do-
mači ali sosedov vrt. Da bi le ostalo
tako in da nam vsaj ne bi bilo potre-
bno povrtnin na silo zavreči, kot pred
leti zaradi Černobila, na  kar imamo
mnogi še zelo svež spomin.  

Vaš župan
Milan Izlakar

Prostorska stiska v Vrtcu Ciciban
Z letošnjim vpisom otrok v Vrtec Ciciban se je ponovno pokazal problem
pomanjkanja prostora, zaradi katerega je bilo zavrnjenih 59 otrok (od tega 6
otrok iz občine Litija). Kljub veliki želji župana in svetnikov, da bi letos ven-
darle pričeli z izgradnjo prizidka, finančna situacija tega ne omogoča. Ker se
zavedamo, da moramo problem rešiti najpozneje do 1. septembra, občinska
uprava intenzivno išče rešitve in začasne prostore, kjer bi lahko uredili vsaj
dva oddelka predšolske vzgoje. Na tem mestu vabimo vse zainteresirane ob-
čane, ki imajo oz. bi nam lahko ponudili primerne prostore za ureditev začas-
nih prostorov vrtca. Dodatne informacije lahko dobite na telefon:
01 8962-770 (Karmen Sadar) ali e-naslov: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Karmen Sadar, tajnik občine

Na 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju, ki se ga je udeležilo štiriindvajset
zborov iz šestnajstih držav Evrope, Azije, Južne Amerike in Afrike je Zbor sv.
Nikolaja Litija, pod dirigentskim vodstvom Helene Fojkar Zupančič dosegel
izjemen uspeh. Prejel je veliko nagrado beneškega festivala in tekmovanja –
Grand prix »Venezia in Musica,«. Poleg zmag v kategoriji duhovne glasbe in
kategoriji mešanih zborov z obvezno skladbo je prejel še posebno nagrado za
najboljšo izvedbo obvezne skladbe Ave Maria, irskega skladatelja Colina
Mawbya. Deveto mednarodno tekmovanje je potekalo v Benetkah med 27.
aprilom in 1. majem. 

Zbor sv. Nikolaja Litija zmagal
Zbor sv. Nikolaja Litija zmagal za veliko nagrado mednarodnega beneškega festivala
in tekmovanja – Grand prix Venezia in Musica.

Spoštovani občani občine Šmartno pri Litiji
in ljubitelji avto športa.

Letos bo že 34. Rally Saturnus, ki bo tako že peto leto po vrsti gost dela vaših lokalnih cest. Šteje za odprto
državno prvenstvo Slovenije, Evropski rally pokal (koeficient 10) in za Mitropa rally pokal. Rally bo v petek 13.
maja  gledalcem ponudil novo atraktivno hitrostno preizkušnjo na novi Titovi cesti v neposredni bližini stadiona
Stožice. V soboto bo rally ponovno v Zasavju, v nedeljo 15. maja 2011 pa tudi na območju občin: Ljubljana,
Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica in Grosuplje. Trasa bo na tem območju razdeljena na tri različne hitrostne pre-
izkušnje: HP Janče, HP Metnaj in HP Višnja gora bodo potekale po praktično isti trasi kot lani. O popolni zapori
cest na trasi HP, poteku obvozev ter možnih nujnih prevozih, vas bomo obvestili s posebnim letakom, ki ga bomo
najkasneje v tednu pred dirko delili po hišah, ki so neposredno v krajih kjer bo potekala trasa. Obvestila o zapo-
rah bomo poizkušali zagotoviti tudi na vaši lokalni radijski postaji. 
Vse hitrostne preizkušnje se bodo vozile dvakrat. Tako je urnik zapore cest naslednji:*
nedelja 15. maj 2011
HP Janče od 08:00 do 15:00 ure
HP Metnaj od 09:00 do 15:30 ure
HP Višnja Gora od 09:30 do 16:30 ure   
* Popolne zapore cest bodo izvajane v okviru predstavljenega urnika. Le-ta se lahko delno spremeni, o čemer boste obveščeni
po predvidenem načinu (letaki…).
Dodatno bodo zaprti še nekateri odseki cest, ki vodijo neposredno na dele posamezne hitrostne
preizkušnje. Po teh cestah bo stanovalcem omogočen dostop do njihovih hiš. Tiste stanovalce, ki
nimate možnosti dostopov po obvoznih cestah in imate res nujni prevoz,  pa prosimo, da se na dan
rallya obrnete neposredno na uradne osebe rallya. Ti imajo na določenih točkah radijsko zvezo z
vodjem hitrostne preizkušnje. Z njimi se dogovorite, kdaj bo možna vožnja po poti hitrostne pre-
iskuznje, ki pa mora biti vedno v smeri tekmovanja. 
Predlagamo vam tudi, da obiskovalcem rallya predstavite vaše prelepe kraje in vašo gostoljubnost turističnih
kmetij oziroma kmečkih turizmov, planinskih domov, pa tudi kakšna improvizirana stojnica ne bo odveč. O po-
stavitvi teh nas predhodno obvestite, da skupaj dorečemo varnostne naloge.
Upamo, da si boste tudi sami ogledali del tekmovanja v nedeljo, še posebej pa ste dobrodošli na brežinah nad
novo Titovo cesto pri stadionu Stožice. Kot športnega prijatelja, ki se zaveda, da hitrost in adrenalinsko sprošča-
nje v vožnji sodi na organizirana tekmovanja, vas prosimo, da nam pri izvedbi tekmovanja pomagate, predvsem
tako, da se ravnate po navodilih uradnih oseb. Zaradi varnosti veljajo pri tovrstnih tekmovanj določena 
Dodatne informacije lahko dobite tudi na vodstvu rallya na naslovu: Avto športno društvo SA – I, Koprska 98,
Ljubljana, e-naslov info@rally-saturnus.si . Ažurne informacije so vam  na voljo tudi na: www.rally-saturnus.si 
Zelo bomo veseli, če se nam boste pridružili,

Davorin Možina, tajnik organizacijskega odbora

Vabimo vas na zaključno
prireditev projekta

Špinerbal-litijski ples predilcev 
v obdobju med obema vojnama.

Sobota, 14. maj 2011, ob 20. uri, 
Športna dvorana Pungrt,

Šmartno pri Litiji.
KUD Folklorna skupina Javorje

Majski potopis v Knjižnici Litija bo
pripravila ekonomistka na magistrskem
študiju, radijska povezovalka, pianistka,
navdušena popotnica, predvsem pa
klena Zasavčanka, Jasna Gabrič. Na

Potopis o Keniji in Tanzaniji
predavanju »Od Kenije do Zanzibarja«
se bomo odpravili na drugo največjo ce-
lino na svetu, Afriko. Jasna je prepoto-
vala  že skoraj vse evropske države,
ZDA (tako vzhod kot zahod), a jo je
Afrika povsem navdušila, saj je samos-
voja in posebna celina, ki so ji Evropejci
in drugi narodi pustili velik pečat.
Zara di pokrajinske raznolikosti in pi-
sanosti živalskega in rastlinskega sveta,
je Kenija med najbolj obiskanimi  tu-
rističnimi deželami v Afriki, zato je v
mednarodnem kontekstu znana pred-
vsem kot popotniška in turistična de-
stinacija. Turizem je za dohodke v de-
želi še pomembnejši kot izvoz kave. V
mestu Nairobi pa se turist, kljub opo-
zorilom, počuti precej varno.
Na predavanju bomo tako »obiskali«
mesto Nairobi, obiskali enega največ-
jih safarijev Tanza nije ter pot zaklju-
čili na, za marsikoga rajskem otoku
Zanzibar, ki ponuja veliko: pestro
zgodovino, ki je oblikovala življenje,
arhitekturo in ljudi v deželi črncev,
prestolnico Stone Town, od koder
prihaja legendarni Freddy Mercury,
morje začimb ter nepozabne eksoti-
čne sadeže in specialitete, ki bi zado-
voljili tudi največje gurmane.
Prikazala bo tudi kakšen posnet video
z ulic Arushe in safarija. Predavanje
bo 10. maja ob 19. uri, v  Knjižnici
Litija. Vabljeni! 

Dogodek Datum Ura Lokacija

Literarno srečanje z Jožetom Sevljakom ob izidu nove   pesniške zbirke 
Pesmi za Jakoba in Kajo TOREK 10.5. 10.00 OŠ Vače
Ura pravljic TOREK 10.5. 18.00 Knjižnica Litija
Potopisno predavanje: Kenija in Tanzanija, Jasna Gabrič TOREK 10.5. 19.00 Knjižnica Litija
Klub prijateljev muzeja: Od prvih mitologij do Prometeja TOREK 10.5. 19.00 Kulturni center Litija
Uporaba socialnih omrežij za promocijo organizacij  (Twitter, FB, YouTube…) SREDA 11.5. 18.00 MC Litija
Ura pravljic ČETRTEK 12.5. 18.00 Knjižnica Šmartno
»PRIBLIŽEVANJA«: Polde Bibič, ob izidu knjige Spominjarije ČETRTEK 12.5. 19.00 Knjižnica Litija
Citrarski koncert -  Srebrne strune  Litija ČETRTEK 12.5. 19.30 Kulturni center Litija
Irska – predstavitev dežele in prostovoljnega dela v tujini ČETRTEK 12.5. 19.00 MC Litija
U3- zaključek zeliščarstva z g. Jožetom Kukmanom, terenske vaje PETEK 13. 5. 15.00 Pri gostilni Krjan, Dole pri Litiji
Sprehod po gozdni učni poti Svibno s piknikom! SOBOTA 14.5. 15.00 MC Litija
Koncert Ženske vokalne skupine Lipa Litija z gosti
Vokalna skupina In spiritu Vojnik SOBOTA 14.5. 19.00 Kulturni center Litija
OŠ GRADEC POJE PONEDELJEK 16.5. Kulturni center Litija
U3: Kuharstvo 16.5. 17.00 OŠ Šmartno
Tisti dan v tednu: projekcija dokumentarnega filma o Big Foot Mami TOREK 17.5. 18.00 MC Litija
Ob 120-letnici rojstva Janeza Jalna: srečanje s poznavalko Jalnovega opusa,
Marjeto Žebovec, fotografska razstava: Milan Amon TOREK 17.5. 19.00 Knjižnica Litija
U3: Kuharstvo SREDA 18.5. 17.00 OŠ Gradec
Zaključni koncert  orkestrov in komornih skupin Glasbene šole Litija - Šmartno SREDA 18.5. 19.00 Kulturni center Litija
U3: Kulturna dediščina, Zgodovina rudarjenja v Litiji in okolici,
Helena Hauptman ČETRTEK 19.5. 10.00 Knjižnica Litija
Satirična drama: Fiziki: KUD Franc Kotar iz Trzina PETEK 20.5. 19.30 Kulturni center Litija
Zaključna  otroška matineja: RDEČA KAPICA – Zapik SOBOTA 21.5. 10.00 Kulturni center Litija
Eko grafiti – ustvarjalna delavnica SOBOTA 21.5. 16.00 MC Litija
12. festival prostovoljstva, stojnica MC Litija PONEDELJEK 23.5. 14.00 Prešernov trg, Ljubljana
Mestna knjižnica Ljubljana se predstavi, celodnevno dogajanje, 
razstava miniatur TOREK 24.5. 18.00 Knjižnica Litija
Ura pravljic TOREK 24.5. 18.00 Knjižnica Litija
Okrogla miza o prostovoljstvu SREDA 25.5. 18.00 velika sejna soba Občine Litija
»Naj mladi prostovoljec/prostovoljka Litije 10« -podelitev priznanj SREDA 25.5. 19.30 avla Občine Litija
Ura pravljic ČETRTEK 26.5. 18.00 Knjižnica Šmartno
Zaključni  nastop plesnega oddelka Glasbene šole Litija-Šmartno ČETRTEK 26.5. 18.00 Kulturni center Litija 
Naš dan – vaš dan – Vrtec Litija PETEK 27.5. 18.00 Kulturni center Litija
Okna, otvoritev razstave MC Litija PETEK 27.5. 19.00 park ob poti do pokopališča Litija
Ulični festival, 5. rojstni dan MC Litija SOBOTA 28.5. 10.00 igrišče OŠ Litija
Raj mladosti – revija mladih glasbenih skupin SOBOTA 28.5. 21.00 BOB Bowling

KOLEDAR KULTURNIH PRIREDITEV V MESECU MAJU 
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Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za
leto 2011 (Ur.l. RS, št. 110/2010)  objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje programov letovanja otrok iz

občine Šmartno pri Litiji v letu 2011 

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine
Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let. 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske

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

po Zakonu o društvih,
Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji pri-
javi obvezno izkazati, da so program letovanja za otroke iz občine Šmartno
pri Litiji opravljale že v preteklih letih.
4. Osnovna merila za izbor
• kvaliteta in raznolikost programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
• sodelovanje strokovnih delavcev pri izvedbi programa,
• finančna konstrukcija oz. vrednost programa,
• reference.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni doku-
mentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 4.000 € kot določa Odlok o proračunu ob-
čine Šmartno pri Litiji za leto 2011.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu
2011 za programe za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja 
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10. 6. 2011 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 13. 6. 2011 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ –
sofinanciranje programov letovanja 2011«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
• oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
• neustrezno naslovljeni in
• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po

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

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala
k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani
predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
predlogov. Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, do-
datne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji,
soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;
Štev.: 551-003/2011
Datum: 3. 5. 2011

Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Družina Windisch-Graetz spada
med tiste plemiške družine, ki so na
Slovenskem pustile najmočnejši
pečat. Njihovi začetki so povezani s
srednjeveškim Slovenj Gradcem, po
katerem so dobili tudi ime. Rodbina
Windisch-Graetz je v drugi polovici
19. stoletja spadala med najvišje ple-
miške. Poleg Bogenšperka so pri nas

Na obisku gradu Bogenšperk princ
Mariano Hugo Windisch-Graetz
Princ Mariano Hugo Windisch-Graetz, ambasador Suverenega malteškega viteškega
reda v Sloveniji, je prvič obiskal nekdaj rodbinski grad Bogenšperk. 

imeli še posestva: Konjice z Oplot -
nico, Podčetrtek, Bizeljsko, Podsredo
na spodnjem Štajerskem, Bled,
Slatno, Planino, Logatec, Predjam -
ski grad pri Postojni in Hošperk pri
Planini pri Rakeku. V času kapitula-
cije Italije, septembra 1943, so zapu-
stili Bogenšperk in se preselili v Trst.
Po letu 1945 je tedanja oblast vsa
njihova posestva nacionalizirala, pri
čemer je ostalo tudi  po denacionali-
zacijskih postopkih. 
V spremstvu predstavnikov Ministr -
stva za kulturo, članov ambasade si je
princ Windichh-Graetz ogledal
grad in se seznanil z načrti prenove.
Po ogledu je pohvalil današnjo ure-
jenost in skrb za grad ter izrazil pod-
poro razvojnemu programu Občine
in Javnega zavoda Bogenšperk.

Joži Vovk

Javni zavod Bogenšperk
vabi na slovesnost ob 

370. obletnici rojstva Janeza
Vajkarda Valvasorja.

Petek, 27. maj 2011, ob 18. uri.
Odprtje razstave s kulturnim

programom.
www.bogensperk.si

Prireditve v mesecu maju 2011
DAN DATUM URA PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR
sobota 14.5.2011 Pohod po Čebelarski gozdni učni poti Štanga Turistično društvo Kampelc
sobota 14.5.2011 20:00 Špinerbal - ples litijskih predilcev Dvorana Pungrt KUD FS Javorje
sreda 18.5.2011 19:00 Mednarodni dan muzjev: prost vstop za Grad Bogenšperk Javni zavod Bogenšperk

ogled gradu Bogenšperk in odprtje razstave Vidra- kraljica voda
petek 27.5.2011 19:00 370-letnica rojstva Janeza Vajkarda Valvasorja: Grad Bogenšperk Javni zavod Bogenšperk

slavnostni dogodek z odprtjem razstave Bogenšperk - skrite zgodbe grajskih zidov
nedelja 29.5.2011 15:30 Pomladni koncert Pevskega društva Zvon Grad Bogenšperk Pevsko društvo Zvon

Gostje koncerta: Moški komorni zbor iz italijanske Gorice
sreda 1.6.2011 19:00 Zaključni koncert najboljših solistov in Grad Bogenšperk GŠ Litija-Šmartno

komornih skupin GŠ Litija-Šmartno
sobota 4.6.2011 8:00 Pohod med vinogradi: zbirno mesto Liberga - Vinji vrh Vinograd. društvo ŠTUC

na Libergi pri gasilskem domu

Spoštovani!
Ob mednarodnem dnevu muzejev Vas
v sredo, 18. maja 2011, ob 19. uri
vljudno vabimo na grad Bogenšperk
na odprtje gostujoče razstave
Inštituta LUTRA 

AQUALUTRA 
Vidra, kraljica voda.

V kulturnem programu bo sodeloval
Biološki oktet. 
Razstava bo na ogled do nedelje, 12.
junija 2011, ko bodo v okviru
prireditve Otroški rompompom na
gradu Bogenšperk potekale
ustvarjalne delavnice na temo biotske
pestrosti naših voda. 

V soboto, 2. aprila 2011, je Društvo
podeželske mladine Litija in Šmart-
no (DPM LIŠ) v sodelovanju s Kme -
tij sko gozdarskim zavodom Ljub -
ljana – Izpostava Litija organiziral re-
gijski kviz »Mladi in kmetijstvo«.
Kviz je potekal v telovadnici Osnov -
ne šole Vače, sodelovalo pa je 14 ekip.
Ljubljanska regija z Zasavjem ima 12
društev, sodelovala pa so naslednja
društva: DPM Blagovica, DPM

Regijski kviz »Mladi in kmetijstvo« je skrbela, da ni prišlo do nepravilno-
sti. Sestavljali so jo Sonja Zidar
Urba  nija, svetovalka za KDD na iz-
postavi Litija, Andrej Andolšek, sve-
tovalec za gozdarstvo na izpostavi
Ribnica in predsednik DPM LIŠ
Peter Savšek. Program so s kulturni-
mi točkami popestrili otroci iz vrtca
Sonček in Vesele glasbene šole. 
Nato je sledil drugi krog kviza. V 2.
krogu ustnega dela je bilo zastavlje-
nih 6 vprašanj, na katere se je odgo-
varjalo z DA oz. NE. Ekipe so mora-
le na tablo napisati odgovor v 10 se-
kundah in jih po preteku časa hkrati
dvigniti. Vsak pravilni odgovor je bil
vreden eno točko. Po drugem krogu
je izpadlo 8 ekip. Ostalih 6 ekip se je
pomerilo v tretjem krogu, kjer so iz-
birali vprašanje za 1, 2 ali 3 točke.
Vsaka ekipa je odgovarjala na 2 vpra-
šanji. Po dodatnih vprašanjih sta se v
zadnji 4. krog uvrstili ekipi DPM
Moravče in DPM Hribci. V zadnjem
krogu sta obe ekipi odgovarjali na ista
vprašanja, tako da sta izbrali odgovor
A, B oz. C. Vsak pravilen odgovor je
bil vreden 3 točke, nepravilen pa 0
točk. Po zelo tesnem boju si je zmago
prislužila ekipa DPM Hribci, ki bo
tako zastopala Ljubljansko regijo z
Za savjem na državnem kvizu, ki bo
potekal 16. aprila v Dobrovi pri
Škoc  janu. Naša ekipa DPM LIŠ 1 je
zasedla 7. mesto, medtem ko je ekipa
DPM LIŠ 2 zasedla odlično 4. mes -
to. Tekmo valni del kviza se je zaklju-
čil s podelitvijo priznanj in praktičnih
nagrad vsem sodelujočim ekipam. Za
dobro vzdušje po končanem tekmo-
vanju so poskrbeli člani ansambla
Naš tamlad´. Naše rajanje se je zavle-
klo pozno v noč.
Za konec bi se radi zahvalili vsem
sponzorjem, še posebej Občini Litija
in Slovenski ljudski stranki, ki sta pri-
spevali nagrade za prva tri mesta.
Zahvalili bi se radi tudi otrokom iz
vrtca Sonček in Vesele glasbene šole
za popestritev programa.

Mija Tomšič

Kot vsako leto, je tudi letos konec marca KORK Javorje organiziral srečanje ob
materinskem dnevu, v gasilskem domu Javorje. Udeležilo se ga je veliko krajank
in krajanov, vseh generacij. 
Program so popestrili domači otroci in mladina, pa tudi nekateri starejši krajani.
Bilo je kar nekaj recitacij o mamah in pomladi. Mladi so nam zaigrali na harmo-
niko. Najmlajši harmonikar je bil star komaj šest let. V enemu izmed nastopov je
bilo na hudomušen način prikazano učenje na javorski šoli, katera je žal že več let
zaprta. Prišla je še mama iz Butal, ki je pisala pismo svojemu sinu, s svojevrstno
vsebino. Prvič se nam je predstavila domača skupina, ki se je pred kratkim orga-
nizirala in nam zaigrala pesmi na stare delavske inštrumente ob spremljavi har-
monike. Ta skupina skupaj z ostalimi harmonikarji je tudi po zaključku progra-
ma poskrbela še za bolj veselo vzdušje, ob katerem se je tudi zapelo. 
Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi srečanja, pri kulturnem programu in
pogostitvi ter krajanom, ki so se ga udeležili v tako velikem številu.

KORK Javorje

Praznovanje materinskega dne

Bobri, DPM Velike Lašče, DPM
Sončnica Ljubljana, DPM Hribci,
DPM Moravče, DPM Kamnik,
DPM Kalček, Društvo študentov
zootehnike in seveda DPM LIŠ.
Tekmovalci so svoje znanje preizkusi-
li v štirih temah: čebelarstvo, odnosi z
javnostjo, kako uspešno tržiti na
kmetiji in varno delo pri sečnji. Naše
društvo je imelo dve ekipe. Ekipo
DPM LIŠ 1 so zastopale Jožica Sti -
pič, Janja Končar in Mija Tomšič,
ekipo DPM LIŠ 2 pa Klemen Knez,
Toni Tomšič in Miha Biaggio. 
Mladi so se najprej pomerili v pisnem
delu, za katerega so imeli na voljo pol
ure. Po pisnem delu je sledilo kosilo
za vse tekmovalce v bližnji gostilni
Mrva. Po kosilu je sledila otvoritev
ustnega dela kviza s pozdravnimi go-
vori gostov (Peter Savšek, predsednik
DPM LIŠ, Anton Jamnik, regijski
predstavnik pri ZSPM, Jože Benec,
direktor KGZ Ljubljana, Vida Po -
grajc, predsednica KS Vače in Franci
Rokavec, župan občine Litija). Pred -
stavljena je bila strokovna komisija, ki
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V uvodu je predsednik društva
Bogomir Vidic je pozdravil navzoče
in podal poročilo o delu društva v letu
2010. Na kratko je povzel dosedanje
uspešno delo društva, s poudarkom
pričetka gradnje novega doma invali-
dov, ki bo v prihodnje rešil težave s
prostorskimi razmerami, katere so
oteževale organizacijo in sam potek
dela - kakor tudi omogočil boljšo iz-
vedbo dejavnosti ter programov.
Uspešno opravljajo svoje naloge tudi
obe sodelavki, kateri sta zaposleni
preko javnih del. Prav tako so bila pri-
zadevanja za uspešnost projekta v
okviru Aktivu dela invalidov v celoti
uresničena.
Kljub temu pa društvo invalidov
uspešno sodeluje z društvom diabeti-
kov, s katerim si deli prostore društva
ter občino Litija. Želi si, da bi tudi v
prihodnje takšno sodelovanje ohranili
oz. pričakuje več sodelovanja in po-
moči tudi od občine Šmartno. 
Navzoče je seznanil tudi z že dolgo
pričakovanim začetkom gradnje
Doma invalidov. Dela so se namreč že
začela in po časovnem načrtu, naj bi
objekt še v letošnjem letu zgradili do
IV. gradbene faze (kar pomeni, da bo
objekt pod streho in zaprt).
Nato so predstavniki organov društva
poročali o: finančnem poročilu, so-

cialnem delu, o delu za šport in re-
kreacijo, za gospodarjenje in o poroči-
lu nadzornega odbora. Zbor je ugoto-
vil, da se poslovanje društva v primer-
javi z letom poprej, glede na gospo-
darske in socialne razmere ni bistveno
spremenilo. V letu 2010 so bil razvi-
den le večji porast stroškov za delo
(zaradi zaposlitve dodatne delavke). 
Tako je društvo poslovalo uspešno in
dobilo tudi pohvalo Nadzornega od-
bora. 
Po podanih poročilih je sledila razre-
šitev dosedanjih organov društva ter
javne volitve organov in predsednika
društva. Tudi za naslednje 4-letno
mandatno obdobje so bili za pred-
stavnike organe društva izvoljeni: do-
sedanji predsednik Bogomir Vidic in
člani upravnega in nadzornega odbo-
ra, častnega razsodišča in namestniki
častnega razsodišča.
V nadaljevanju je bil sprejet program
dela za leto 2011 ter sprejet predlog
za delegata ZDIS. Tudi v letošnjem
letu bo to vlogo prevzel Bogomir
Vidic.  
Besedo so nato prevzeli prisotni gost-
je, ki so zbor pozdravili in povedali
svoja mnenja o delu Medobčinskega
društva invalidov občin Litija in
Šmartno pri Litiji v letu 2010.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Zbor članov 2011
17. marca smo imeli v Medobčinskem društvu invalidov občin Litija in Šmartno redni
letni zbor članov. Udeležilo se ga je blizu sto članov in gostov. 

V mesecu marcu smo pričeli z izvaja-
njem fizioterapevtke vadbe. Vadba
poteka vsak ponedeljek od 10. do 11.
ure in sredo od 18. do 19 ure.
V telovadnici na Tenis parku As (ki se
nahaja za Merkurjem oz. blizu KGZ
Litija). 
V kolikor bi si želeli zapolniti vas pro-
sti čas in hkrati poskrbeti za svoje psi-
hofizično kondicijo, vas vabimo, da se
nam pridružite.
Cena 60 minutne vadbe znaša 10 € na
osebo. Za člane MDI Litija – Šmart-
no je prispevek 5 €, ostalo krije dru-
štvo in socialnih programov.
Plačilo vadbe za mesec april znaša 15 €
(za vadbo 1x na teden; v kolikor ste se
odločili, da boste vadbo obiskovali
oba dneva ponedeljek in sredo, znaša
prispevek 30 €). Prispevek boste po-
ravnali na prvi vadbi za tekoči mesec!
Na voljo bo tudi Bownova terapija.

Za 45 min začetne terapije je cena 25 €,
vsaka naslednja terapija pa je 30 €.
Cena vključuje 30 min terapije in 15
min osebne anamneze. Vsi, ki vas
omenjena terapija zanima, zbiramo
prijave po telefonu. Lahko pa se ogla-
site tudi v društveni pisarni v času
uradnih ur.
Z 15. aprilom smo pričeli z osnovnim
(začetnim) tečajem angleškega jezika.
Cena tečaja za člane društva znaša 50 €
(v ceno je vključena tudi strokovna li-
teratura). Za tečaj je prostih še nekaj
mest. V kolikor bi se želeli pridružiti,
se lahko prijavite osebno v društvu ali
po telefonu.
Vse dodatne informacije dobite na
tel. 01/ 898 12 84 ali 
gsm: 031/ 676 768 pri Cirar Tini.
Pišete pa nam lahko tudi na e-naslov:
pomoc.inv.litija@gmail.com.

Tina Cirar in Mojca Bajc

Navzoče je pozdravil tudi predsednik
ZDIS-a, g. Drago Novak, ki je po-
hvalil delo našega društva in zaželel
še veliko uspeha v prihodnje.
V letošnjem letu smo bili organiza-
torji območnega tekmovanja v ke-
gljanju, katerega se je udeležilo 35
tekmovalcev invalidov iz društev:
Črnomelj, Kočevje, Ribnica, Metlika,
Ljubljana-Moste, Ljubljana Vič-
Rudnik in Litija – Šmartno.
Tekmovanje je bilo izbirno za drža-
vno prvenstvo, na katerega se je z do-
seženo normo 542 kegljev uvrstil tudi
naš član Janez Belc.
Organizacija tekmovanja je bila
uspešno in zelo dobro izvedena. K
temu so pripomogli tudi sponzorji
oz. donatorji, in sicer:
Majoranc Iztok, Metalit: Barbara
Jeriševič - Litija, Podjetje za servisne
storitve in trgovino d.o.o. – Martinčič
Franc, Tenetiše – Litija, župan občine
Litija – g. Franci Rokavec.
Ob tej priliki se poleg donatorjem,
zahvaljujemo tudi našemu članu g.
Kisič Seadu za organizacijo in pomoč
pri izvedbi območnega tekmovanja. 

Aktiv delovnih invalidov

Aktivisti Kluba litijskih in šmarskih
študentov svoje ugodne storitve ter
kulturne in športne projekte ponujajo
tudi dijakom in študentov Šmartnega
pri Litiji in okolice, zato je pomem-
bno, da poleg mesečnih informator-
jev, ki jih naši člani dobivajo po pošti,
informacije o tekočih dogodkih pre-
berejo tudi v svojem lokalnem časopi-
su. Mesec maj bo Kliše preživel v
znamenju zabave – kot vsako leto, se
bomo tudi letos 11.5. udeležili naj-
večje študentske prireditve v
Sloveniji, Škisove tržnice, kjer nam na
Kliše-jevi stojnici ne bo manjkalo ku-
linaričnih dobrot. 13.5. ob 20h ste va-
bljeni v prostore Kliše-ja na Večer ro-
čnega nogometa in piva. Udeležba je
brezplačna, predhodna prijava ni po-
trebna. Za vse kreativne duše bo po-
skrbljeno 19.5. ob 18h v prostorih
Kliše-ja, ko se bomo učili ustvarjati s
pomočjo servietne tehnike. Tudi tu
predhodna prijava ni potrebna, za ves

Klub KLIŠE 
v maju

potreben material pa bo poskrbel
Kliše. Kvartopirci boste prišli na svoj
račun 20. maja ob 20. uri na Tarok ve-
čeru v prostorih Kliše-ja – udeležba je
brezplačna. Ljubitelji raftanja in vož-
nje s kanujem pa boste lahko s Kliše-
jem od 27. maja do 29. maja preživeli
Športni vikend v Bohinjski Bistrici.
Nastanjeni boste v kampu Danica ob
Savi Bohinjki, za različne želje pa
smo pripravili tri različne vikend pa-
kete, med katerimi lahko izbirate.
Prav tako bomo na želje udeležencev
organizirali turnir v odbojki, na naj-
bližjem igrišču na mivki. Prijave po-
biramo do petka, 20. maja, celoten
znesek posameznega paketa se plača
ob prijavi. Več informacij o posamez-
nih ponudbah dobite na Kliše-jevi
spletni in Facebook strani. 1. junij je
rok za oddajo vlog za razpis za mlade,
ki ga razpisujeta Kliše in MC Litija.
Skupna vrednost razpisa je 3.000 €.
Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som najdete na spletni strani Kliše-ja
in MC-ja. Mesec maj bo tako poln
zabavnih in koristnih dogodkov za
študente in dijake, ki med učenjem za
izpite in teste potrebujejo oddih in
sprostitev. 

Tjaša Cvetkovič

V četrtek, 24. marca so v dvorani kul-
turnega centra v Litiji najmlajši učen-
ci glasbene šole Litija-Šmartno po-
zdravili novo pomlad. V enournem
skrbno pripravljenem programu so se
predstavili s svojimi točkami otroci iz
plesne in glasbene pripravnice, pred-
šolske glasbene vzgoje, baleta in sod-
obnega plesa, pevskega zbora glasbe-
ne šole ter učenci začetnih razredov
instrumentov. Ti so nastopili bodisi
sami, ob spremljavi klavirja, bodisi v
zasedbi z drugimi instrumenti, saj
šola in z njo učitelji-mentorji zelo
vztrajno spodbujajo tudi razvoj ko-
morne igre. Uživali smo lahko ob
zvokih kitare, kljunaste in prečne
flavte, klavirja, harmonike, klarineta,
trobente, saksofona, vsa tri godala, ki
se jih učenci glasbene šole lahko učijo
(violina, viola, violončelo) pa se so
predstavila v skupni točki kot godalni
kvartet. Ogledali smo si lahko štiri
zanimive plesne točke in poslušali
raznoliko bero pesmi tujih in sloven-
skih avtorjev, ki jih je izvedel pevski
zbor in združena skupina otrok iz
glasbene pripravnice ter predšolske
glasbene vzgoje.
Vsaka izvedena točka je v največji
možni meri prispevala h kvaliteti ce-
lotnega koncerta in pomagala ustva-
riti prijetno vzdušje zgodnje pomladi.

Ana Šimenc

Pozdrav pomladi Glasbena šola Litija – Šmartno, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija, telefon: 01/899 50 23, Fax: 01/899 50 24, 
e-mail: gslitija@siol.net;  gsl.racunovodstvo@siol.net, www.gslitijasmartno.si

RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2011/2012
Glasbena šola Litija-Šmartno bo vpisovala nove učence za šolsko leto 2011/2012 v skladu z veljavno zakonodajo in
šolskim koledarjem za glasbene šole, in sicer med  1. in 10. junijem 2011 (redni rok) ter med 26. in 31. avgustom 2011
(naknadni 
rok za prosta mesta). Vpis novincev bo potekal v skladu s številom prostih mest pri učiteljih posameznih vzgojno-
izobraževal nih programov, prednost pri vpisu pa bodo imeli glasbeno bolj nadarjeni otroci.
Za vpis v glasbeno šolo morajo kandidati za posamezne inštrumente, petje, balet in sodobni ples opraviti sprejemni
preizkus sposobnosti in nadarjenosti.
Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu 2011/2012 vpisali v 1. razred, bodo v prostorih Glasbene šole
Litija-Šmartno v poslovni stavbi Predilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, in sicer:
v sredo, 25. maja 2011, od 17. do 19. ure, učilnice št. 34, 39 in 44  ter
v soboto, 28. maja 2011, od 10. do 12. ure, učilnice št. 34, 39 in 44.
Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo: v četrtek, 25. avgusta 2011, od 16. do 17. ure 
Potek sprejemnega preizkusa: petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna), ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov
25. in 28. maja 2011 bomo brez predhodnega sprejemnega preizkusa otroke vpisovali  tudi v vse oblike
predšolskega in pripravljalnega izobraževanja. Vpis v vse skupinske oblike glasbenega in plesnega izobraževanja bo
številčno usklajen z normativi in standardi za oblikovanje skupin, otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do vključno
31. 08. 2010 oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih skupinah.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem
vpisnem roku!
Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem
spletnem naslovu: gslitijasmartno.si

Predšolski in pripravljalni programi
Izobraževalni program Priporočljiva starost
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA 6 let
PLESNA PRIPRAVNICA 6 – 9 let 

Izobraževalni program PLES
Predmet Priporočljiva starost
BALET 9 let
SODOBNI PLES 9 let
Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v
skladu z normativi in standardi za oblikovanje skupin.

Izobraževalni program GLASBA
Predmet Priporočljiva starost

sp. meja    zg. meja

KLAVIR 7 do 9 let
HARMONIKA 7 do 9 let
VIOLINA 7 do 9 let
VIOLA 7 do 9 let
VIOLONČELO 7 do 9 let
KITARA 8 do 10 let
KLJUN. FLAVTA 7 do 9 let
FLAVTA 9 do 11 let
KLARINET 9 do 11 let
SAKSOFON 9 do 11 let
ROG 9 do 11 let
TROBENTA 9 do 12 let
POZAVNA 9, 11 do 18 let
NIZKA TROBILA 10 do 18 let
TOLKALA 9 do 18 let
ORGLE  pogoj: 4 razredi klavirja 11 do 18 let
PETJE    17, 18 do 24 let

ženske - 17 let, moški - 18 let

Učenci 3. razredov OŠ Šmartno in
podružnične šole Kostrevnica smo v
času od 11. 4. do 15. 4. 2011 preživeli
pet zelo poučnih in zabavnih dni v
domu Jurček v Kočevju. Spoznali smo
mesto Kočevje, vodni biotop Kočev -
ske, skrivnostni svet kraških jam in
kočevski pragozd. V kanujih smo pre-
veslali 5 km po reki Rinži, spoznavali
smo se z lokostrelstvom in se urili v
kolesarskem poligonu. Poučili smo se
tudi o orientaciji in se pomerili v
orientacijskem teku Lov na lisico.
precej smo se naučili o pomembnosti
varstva okolja in imeli čistilno akcijo,

v kateri smo očistili gozdno učno pot.
Veliko smo izvedeli tudi o gozdnih
živalih: medvedu, risu, lisici… Zani -
miva se nam je zdela informacija, da
človeška ribica lahko preživi brez
hrane celo 12 let. Zvečer smo se zaba-
vali na spoznavnem večeru, nočnem
pohodu s svetilkami, kvizu in za za-
ključek še ob družabnem plesu. Na
plesu smo vsi uživali z zelo urejenimi
pričeskami.
Učitelji v domu Jurček, Robert, Jure,
Marina in Tilen so nas veliko naučili in
želimo si še podobnih bivanj v naravi.

Marjana Bučar

Bivanje v naravi Učenci 3.b smo se v tednu pred poči-
tnicami v okviru projekta Korak k
sončku poučili o težavah slepih in sla-
bovidnih otrok in odraslih. Prebrali in
ogledali smo si nekaj knjig za slepe in
slabovidne. Spoznali smo Braillovo
pisavo in v njej tudi napisali svoje ime,
pa tudi imena ostalih družinskih čla-
nov. Najbolj spretni pa smo se lotili
pisanja celih povedi.
Učiteljica nam je ves teden brala knji-
go Tema ni en črn plašč. Z zanima-
njem smo sledili zgodbi slabovidnega
dečka Klemna in podoživljali njegove
težave v šoli in pri različnih dejavnosti

zunaj doma. Pretreseni smo bili, ko je
slabovidni Klemen zaradi petarde, ki
mu jo je razneslo v roki, izgubil še
tisto malo vida, ki ga je imel. 
Učiteljica Vesna Pačnik nam je pri-
pravila zanimivo delavnico na temo
slepota. Nadeli smo si očala in tako
spoznavali različne vrste slabovidno-
sti. Zavezali smo si tudi oči in občuti-
li, kako je biti popolnoma slep. 
Znanje, ki smo ga pridobili v tem
tednu, nam bo pripomoglo k boljše-
mu razumevanju in sprejemanju ljudi,
ki so drugačni od nas.
Učenci 3.b in učiteljica Marjana Bučar

Sprejemanje drugačnosti
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Zgodilo se je
Zadnjo soboto v marcu smo izvedli
prvi letošnji planinski izlet. Do Sta -
hovice pri Kamniku smo potovali z
avtobusom, nato pa smo se povzpeli
do cerkve Sv. Primoža in Felicijana
(850 m), ki je  včasih slovela kot zani-
miva romarska cerkev, saj je nenavad-
no velika. Ko smo se vračali, smo obi-
skali še mengeško kočo, kjer smo
imeli malico.
V petek, 1. aprila, smo organizirali
popoldanski izlet v Črno vas in na
Kurešček. V prvem kraju smo si ogle-
dali znamenito cerkev Sv. Mihaela, ki
je eno zadnjih del svetovno znanega
slovenskega arhitekta Jožeta Plečni -
ka, Kurešček pa je priljubljena izletni-
ška točka in božja pot, kjer smo v
prvih letih po osamosvojitvi zgradili
na ruševinah stare cerkve lepo svetiš-
če, ki privablja izletnike in romarje od
blizu in daleč. Naslednji dan, 2. aprila,
smo se podali peš iz Šmartna skozi

Zgornjo Jabla nico do Gradišča, kjer je
bila zaključna prireditev pohoda Po
obronkih Jablaniške doline; najbolj
pogumni pa so prehodili celotno pot.
Naši člani so se udeležili tudi dveh
predavanj v šmarski knjižnici in sicer
o depresiji in o potovanju po Južni
Ameriki.
V prvo polovici aprila smo sodelovali
tudi na dveh tekmovanjih, ki potekajo
v Zvezi društev upokojencev Litija –
Šmartno in sicer v pletenju (v Litiji)
ter v streljanju z zračno puško (v
Šmart nem). Obakrat so se šmarski
tekmovalci in tekmovalke dobro
odrezali.
V četrtek, 14. aprila, smo organizirali
planinski izlet. Do Ribč smo se zape-
ljali z avtobusom, nato pa smo se
skozi Prekar povzpeli na Katarijo do
cerkvice Sv. Miklavža nad Jevnico.
Dan pozneje, 15. aprila, smo si že
tretjič ogledali v mariborski Operi
balet Grk Zorba, kjer smo dve uri
uživali v Theodorakisovi glasbi. To -

Aktivnosti društva upokojencev krat so prevladovali ljubitelji resne
glasbe iz Litije.
Tretji ponedeljek v aprilu smo na re-
kreacijskem pohodu prehodili pot
Šmartno – Sitarjevec – Ferlanovec –
Zavrstnik – Šmartno. 
Sekcija Nove korenine Primskovo, se
je v soboto, 9. aprila, podala v Šent-
jernej na sejem. Po ogledu in naku-
pih so se zapeljali do kartuzije
Pleterje. Po  ogledu gotske cerkve in
obisku njihove prodajalne so si v
spremstvu vodiča ogledali še muzej
na prostem, ki prikazuje bogato kul-
turno dediščino. Izleta se je udeležilo
25 članov.

Pripravljamo…
V ponedeljek, 16. maja, se bomo zju-
traj s pohodniki povzpeli na Svibno
in Konja, zvečer  pa si bomo z ljubite-
lji gledališča ogledali komedijo »Art«
v ljubljanski Mali drami.
V petek, 20. maja, vabimo planince na
izlet na Čemšeniško planino, zadnji
četrtek v mesecu (26. 5.) pa prirejamo
prvi letošnji celodnevni izlet v Trst in
okolico.
Prvi ponedeljek v juniju bomo na re-
kreacijskem pohodu prehodili pot
Javorje (do tja se bomo zapeljali z av-
tobusom) – Debeče – Planina –
Vintarjevec – Šmartno, v soboto, 11.
junija, pa se bomo s pohodniki podali
na 3 ure dolgo Župančičevo pot, ki
vodi od Dragatuša do Vinice  po Beli
Krajini.
V navedenem času se bo zvrstilo tudi
več medobčinskih in regijskih tek-
movanj. Le-ta bodo: v ruskem ke-
gljanju in metanju ploščic (17.
maja), v streljanju z zračno puško
(19. maja), v ribolovu (26. maja), v
pikadu (27. maja) in v balinanju (31.
maja , 2. junija , in 9. junija 2011).
Sekcija Nove korenine ima v maju v
načrtu pohod na Vinji in Ježni vrh,
prvi torek v juniju pa bodo člani skle-
nili polletno delo s srečanjem v šoli in
se pripravili na aktivnosti v poletnih
mesecih.

Bo ris Žužek

Ko pošle so ti moči,

zaprla trudne si oči.

In čeprav spokojno spiš,

mama z nami še naprej živiš.

V 86. letu življenja nas je zapustila
naša draga mama, babica, prababica in sestra

ALOJZIJA ŠTEFANEC
20.6.1925 - 21.3.2011
iz Šmarnega pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, našim sodelavcem in znancem, za izrečena sožalja,
podarjeno svetje, sveče in darovane maše. Zahvala osebju ZD Litija. Posebna zahvala pa patronažni sestri Tini

in maminemu osebnemu zdravniku. Zahvala tudi pevcem okteta Valvasor za zapete pesmi mami v slovo
in g. kaplanu za lep poslovilni obred. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

0552011

Pomlad in topli sončni žarki so nas
zvabili na zrak. Na lep sončni dan
smo se odpeljali v naravo nabirati re-
grat. Po napornem nabiranju  smo se
oglasili pri gospe Jožici Bajec na Li -
bergi, za kar si ji zahvaljujemo za go-
stoljubje. Ko smo se vrnili so nas pri-
čakali žareči obrazi stanovalk, ki so se
popoldan zbrale pri gospodinjskih
aktivnostih in z veseljem otrebile to
zdravo spomladansko zelenjavo.
Vzpod  bujanje, ohranjanje sposobno-
sti, ki jih stari ljudje imajo, aktivnosti,
ki so jih v svojem življenju opravljali
in jih še zmorejo so za njih zelo dra-
gocene. Vizija  Doma Tisje je življe-
nje v instituciji približati načinu ži-
vljenja, kot so ga živeli ljudje na svojih
domovih. V domu uvajamo koncepte
dela po katerih je dom celota, ki jo se-
stavljamo vsi sodelujoči tako stano-
valci, zaposleni, kot svojci. Pri zasadi-

Novice iz doma Tisje
tvi gredic sodelujejo tako stanovalci,
kot zaposleni, če so na praksi študen-
tje, pa še oni. Stanovalci se vključujejo
v razna gospodinjska dela po enotah.
Za ljudi je pomembno smiselno delo.
Skrb za urejenost doma, kulturo biva-
nja, komuniciranja je stvar vseh nas.
Zavedamo se, da je kvaliteta storitev
odvisna od kakovosti najšibkejšega
člena. V marcu smo šli s stanovalci na
ogled predstave Dese Muck z naslo-
vom »Končno srečna« v Litijo.
Obiskali so nas člani Društva diabe-
tikov z nastopajočimi, Društva invali-
dov ter člani RK Sava. Za dotok nove
energije so poskrbeli učenci OŠ
Šmartno pri Litiji saj so pod vod-
stvom gospe Selme Gradišek pripra-
vili kar dva koncerta. Nastopila sta
tako Otroški pevski zbor kot Mla -
dinski zbor. Popoldan ljudske glasbe
so nam pripravili upokojenci iz Šent-
vida pri Stični, ki pojejo v MPZ
Sončni žarek, predavanje o tem, kako
ohranjati čisto okolje in pravilno lo-
čevati odpadke pa dijaki Gimnazije
Litija. Kako narediti butarice iz na-
ravnih materialov, po starem izročilu
nam je v kreativni delavnici pokazala
gospa Martina Kamnenovič, naša ne-
kdanja sodelavka, ki vedno najde čas
za stanovalce doma. Tik pred Veliko
nočjo so nas povabili naši prijatelji iz
Doma upokojencev Franc Salamon v
Trbovljah na  kreativno delavnico
barvanja pirhov. Kreativne delavnice
barvanja pirhov so bile organizirane
tudi v domu in so jih vodile delavke
doma.   

Leonida Razpotnik

Napovednik prireditev:
3. maj – kreativna delavnica z učenci

7.b OŠ Gradec ob 13. uri v jedilnici.
5. maj – medgeneracijsko srečanje ob

evropskem dnevu solidarnosti, na-
stop Citrarskega orkestra DU Litija
ob 9.30 uri v jedilnici.

9. maj – praznovanje rojstnih dni sta-
novalcev rojenih v maju skupaj s
svojci v jedilnici ob 15. uri.

10. maj – ogled filma o medgeneracij-
skem druženju organizirajo študenti
Fakultete za socialno delo v
Ljubljani ob 15.30 uri.

12. maj – predavanje »Ohranjanje
gozdov«. Predava gospod Janez No -
grašek ob 10. uri v jedilnici.

12. maj – srečanje skupine za samo-
pomoč »Rožmarin« ob 17.30 uri v
prostorih fizioetarpije. Srečanje je
namenjeno svojcem obolelih za de-
menco, tako tistih, ki so stanovalci
doma kot tudi tistih, ki živijo v
doma. Vabljeni!

18. maj – predavanje gospe Helene
Hauptman »Zgodovina prometa po
reki Savi« ob 10. uri v jedilnici.

24. maj – literarni večer z mladimi li-
terati organizira Mladinski center
Litija ob 16. uri v jedilnici.

26. maj – letni izlet stanovalcev Doma
Tisje. Odhod ob 9. uri izpred Doma
Tisje.

1. junij – zaključna prireditev za pro-
stovoljce OŠ Šmartno pri Litiji ob
13. uri v jedilnici.

2. junij – »Z vozički h krznarju« izlet
za gibalno ovirane stanovalce skupaj
s svojci. Odhod ob 9. uri izpred
doma.

Za več informacij vas vabimo, da si
ogledate našo spletno stran:
www.dom-tisje.com.

Spomini so kot  iskre,

ki pod pepelom tlijo.

A ko jih razgrneš,

vedno znova zažarijo.

( J. W. Goethe)
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi

mož, oče , dedek, brat, stric in tast

SILVO POGLAJEN
13.12.1955 - 19.4.2011
iz Šmartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem iz podjetja Herz in znancem, za
tolažilne besede ter podarjeno cvetje in sveče ter ostalo pomoč. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili ter ga

pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi gospodu kaplanu in pogrebcem za lepo opravljen obred,
g. Jožetu Permetu za sočutne poslovilne besede ter pevcem in trobentaču za zadnje odpete in zaigrane

melodije. Iskrena hvala bratoma in sestri z družinami ter družini Potisek za vso pomoč in podporo v času
njegove bolezni. Iskrena hvala še enkrat vsem in vsakomur posebej.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0152011

Ni te več na vrtu, ne v hiši,

nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar,

v naših srcih je ne bo nikdar.

V 78. letu se je od nas poslovila
draga mami, babica in prababica

FRANČIŠKA ILOVAR
(1933 - 2011)
Iz Volčje jame

Ob slovesu od drage mame, se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam pomagali, prinašali sveče in cvetje ter darovali za sv. maše.
Hvala g. župniku, pevcem in pogrebcem. Ne moremo mimo dejstva, da se še posebej zahvalimo zdravnikom

in zdravstvenemu osebju Travmatološke klinike v Ljubljani in ga. Jolandi, katera nam je stala ob strani v
najtežjih trenutkih.

Žalujoča sin Bogdan in hči Fani z družinama

ZAHVALA

0252011

Ne jokajte na mojem grobu,

le tiho k njemu pristopite.

Spomnite se kako trpel sem

in večni mir mi zaželite.

Zapustil nas je oče, sin, brat in dedek

BRANKO SOVIČ
(11.2.1955 - 24.3.2011)

iz Vrat

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in
sveče. Zahvaljujemo se g. kaplanu za lepe besede ob slovesu, pogrebni službi Perpar za lepo opravljen obred in
pevcem za zapete pesmi. Iskrena hvala kolektivu Krovstvo in kleparstvo BS, ga. Darinki Berčon in ga. Jožici

Bajc Pivec za vso nesebično pomoč. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

0352011

Odšel si tja kjer ni sonca, ni dežja.

odšel si tja, kjer raj velja,

pusti si nam žalost, prazen stol,

pustil si vprašanja, neskončno bol.

Iščemo te vsi, spomin skeli,

nasmeh tvoj v naših srcih za vedno živi.

(Sonja)Prerano nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat in stric

LADO ANŽUR
(1945 - 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja,
darovano cvetje, sveče in ostalo nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili

k večnemu počitku. Posebna zahvala bratovščini Lovske družine Litija, praporščakom, rogistom in pevcem
za ganljivo zadnje slovo ter govorniku g. Lovšetu za sočutne poslovilne besede.

Hvala župnikoma g. Acu in Lojzetu za lepo opravljen cerkveni obred. Težko se je zahvaliti vsakemu posebej,
zato se še enkrat zahvaljujemo vsem skupaj.

Žalujoči: Vsi njegovi

ZAHVALA

0452011
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Tudi v vrtcu Ciciban smo letos obele-
žili svetovni dan zemlje. 
22. aprila smo se na igrišču zbrali od
najmlajših pa do najstarejših v vrtcu.
Odločili smo se, da posadimo lipo, ki
nam bo dajala senco, čaj, priložnost za
opazovanje in še kaj…
Hišnik Aleš nam je pomagal pri pri-
pravi jame za sajenje, lipo pa nam je
priskrbel g. Pavle.  Tako smo vzeli v
roke lopato ter zasadili naše drevo ter
se s parimi besedami spomnili, zakaj
potrebujemo drevesa in kako je po-
trebno skrbeti za naš planet.
Najstarejši otroci so lipo tudi zalili in
že se veselimo prvih dišečih cvetov.

Maja Toplak Primc

22. april – Svetovni dan zemlje

To vedo obiskovalci pomladne prire-
ditve »Čudežno drevo« vrtca Ciciban,
ki so v petek, 15. aprila 2011 popold-
ne, napolnili Športno dvorano Pungrt.
Otroci iz devetih skupin vrtca so s
svojimi vzgojiteljicami v senci cveto-
čega drevesa profesionalno, sproščeno
in igrivo zaplesali ob otroški glasbi.
Skupine vrtca so namreč poimenova-
ne po živalih, ki živijo v bližini dreve-
sa- polhki, polžki, miške, metulji, pi-
kapolonice, čebelice in mravljice, ob

drevesu se igrajo navihani Ostržki, pe-
telinčki pa se hladijo pod njegovo
krošnjo. Skozi priredbo pravljice »Ču-
dežno drevo« nas je vodila povezoval-
ka Špela Sedevčič. Vsi zaposleni smo
prispevali vsak svoj delež, da je prire-
ditev zažarela v svoji pravljičnosti.
Hvala tudi staršem in ostalim sodelu-
jočim za pomoč pri izvedbi predstave.
Prav zato je to pomladno »Čudežno
drevo« zrastlo in tako lepo zacvetelo!

Agata Lambergar

Zakaj je drevo čudežno? 

Vaja je potekala na temo gašenja požarov v gospodinjstvih, in sicer v dveh delih.
V prvem delu nam je tov. Janko Zaman v svojem predavanju, podkrepljenim z
nazornimi video posnetki, predstavil gašenje gospodinjskih aparatov, uhajanje
plina in dimniške požare. Pri tem je poudaril nevarnosti in pravilne pristope po-
sredovanja. Ker ogenj v zelo kratkem času povzroči ogromno škode, je naše
hitro in pravilno posredovanje še toliko bolj pomembno. V drugem delu je sledil
praktični prikaz, kjer smo se lahko še konkretneje prepričale, kako pomembna
je uporaba ustreznega gasilnega sredstva. Spoznale smo različne gasilnike in jih
tudi same praktično uporabile, ko smo se preizkusile v gašenju.
Vaja je bila odlično pripravljena in izpeljana, za kar gre zahvala vodstvu GZ
Šmartno in komisiji za delo s članicami. Prav tako pa gre zahvala in pohvala
tudi našim gostiteljem PGD Kostrevnica. Da je bila tema aktualna in ustrezno
izbrana, pa smo izkazale že z veliko udeležbo. Prisotnih je bilo 26 članic.
Upamo, da bo tudi v bodoče odziv na organizirane aktivnosti vsaj takšen.

Marta Hrovat

Gašenje požarov v gospodinjstvih –
operativna vaja članic GZ Šmartno
Gasilci se zavedamo, da opravljamo zelo odgovorno nalogo in da so za našo dobro
pripravljenost nujno potrebna izobraževanja in vaje. Tudi članice GZ Šmartno pri tem
nismo izjema, zato smo se v četrtek, 14. aprila, zbrale v Kostrevnici, kjer smo imele
operativno vajo.

Zgodilo se je:
Požari:
11. 4. ob 12.48 je pri požigu lesene
embalaže prišlo do požara lesenih
palet in gradbenega materiala v
Trgovini Jernej, d. o. o., v Šmartnem.
Požar je pogasilo deset gasilcev
PGD Šmartno, ki so tudi pomagali
pri odstranitvi posledic požara.
Nastala je manjša materialna škoda.
14. 4. ob 18.25 so bili gasilci PGD
Kostrevnica obveščeni, da gori vozi-
lo v naselju Lupinica. Ob prihodu
na kraj so domačini vozilo že poga-
sili. Gasilci so poskrbeli za prepreči-
tev ponovnega vžiga in sanacijo ce-
stišča. Oskrbeli so tudi voznika, ki si
je pri odpiranju pokrova motorja
opekel roke, in ga napotili v zdrav-
stveni dom. Sodelovalo je šest gasil-
cev. Uničen je bil motor in prednji
del vozila. 
Reševanje živali:
27. 3. ob 21.40 so bili gasilci PGD
Šmartno poklicani na pomoč pri re-
ševanju mačke, ki je že dlje časa mi-
javkala na strehi stanovanjskega ob-
jekta na Ustju. Onemoglo žival so
uspešno rešili. Sodelovali so štirje
gasilci.
Tehnična in druga pomoč: 
21. 4. ob 17.52 so bili gasilci PGD
Šmartno pozvani, da pomagajo pri
odpiranju vrat na Grumovi ulici v
Šmartnem, ker je lastnik izgubil
ključe. Sodelovalo je osem gasilcev,
ki so s tehničnim posegom odprli
vrata stanovanja.

GZ Šmartno

Srečanje diabetikov
Zasavja
V mesecu aprilu smo organizirali sre-
čanje društev diabetikov iz Zasavja.
Srečanje je potekalo v Kulturnem
domu Šmartno pri Litiji. Bili smo v
družbi diabetikov iz Trbovelj,
Hrastnika in seveda domačini.
Srečanje smo otvorili s kulturnim
programom: šmarski tamburaši in
folklorna skupina predšolskih otrok
Osnovne šole Šmartno pri Litiji, po-
slušali smo zdravstveno predavanje
dr.  Davorina Sevška, si ogledali zna-
menitosti Šmartna in grad
Bogenšperk. Po ogledih smo se pod-
krepili s kosilom in se zavrteli ob na-
rodno zabavni glasbi.

Izlet h koroškim
splavarjem
sobota, 11. 6. 2011
Ogledali si bomo okolico Mute z
Rotundo sv. Janeza Krstnika, galerijo
koroških naivcev, ekološke kapelice.
Nato si bomo odpravili na splav po
reki Dravi, kjer nam bodo postregli s
flosarsko malico in nas zabavali. Nato

Dejavnosti Društva diabetikov
v poletnih mesecih

Pohodi
Vsak četrtek so organizirani pohodi:

vodi
2. 6. Javorje – Pristava Božo Čertalič
5. 6. Pohod od Cerkvice do Cerkvice - nedelja
9. 6. Peca – odhod ob 6.00, prijava do 2. 6. Lojze Hauptman
18. 6. Merčunov pohod na Storžič – sobota – prijava do 13. 6. 
23. 6. Velika planina – prijava do 20. 6. Ivan Lamovšek
30. 6. Piknik na Dragovškem s pričetkom ob 15. uri
Prijavite se najkasneje do ponedeljka pred odhodom, da lahko organiziramo
prevoz!
Vsak torek potekajo lažji pohodi po ravnini (od 1 do 1,5 ure) v okolici Litije ali
Šmartnega. Zberemo se ob 8.00 uri pred društveno pisarno.

nas bodo popeljali še na panoramsko
vožnjo po avstrijski strani mimo aku-
mulacijskega jezera Solvth. Nato se
bomo ustavili na kmečkem turizmu,
kjer nas bodo postregli s poznim ko-
silom. Cena za člane je 32 EUR, za
nečlane pa 37 EUR. Odhod bo ob
6.00 izpred društvene pisarne.
Prijavite se najkasneje do ponedeljka,
6. 6. 2011. Vljudno vabljeni.

Izlet po avstrijski Koroški
torek, dne 9. 8. 2011 
Peljali se bomo preko mejnega pre-
hoda Ljubelj na avstrijsko Koroško.

Tam si bomo ogledali Minimundus,
svet v malem. Napotili se bomo do
Gosposvetskega polja, kjer si bomo
ogledali romarsko cerkev Gospe
Svete in vojvodski prestol. Peljali se
bomo do gradu Visoka Ojstrica /
Hochosterwitz. Vzpeli se bomo na
grad z dvigalom in imeli vodeni
ogled razstave v notranjosti gradu.
Vračali se bomo po avtocesti mimo
Vrbskega jezera, skozi tunel Kara -
vanke. V Žirovnici bomo imeli zgod-
njo večerjo. Prijavite se v društveni
pisarni najkasneje do srede, 3. 8.
2011. Prispevek za člana je 45 EUR
in za nečlana 50 EUR. Odhod je ob
7.00 izpred društvene pisarne.
Vljudno vabljeni.

Merjenje
V društvu bo merjenje v sredo, 1. 6.
od 8.00 do 10.00 ure.

Telovadba
Telovadba je vsak ponedeljek in sredo
ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija.

Kopanje
Kopanje v Laškem z organiziranim
prevozom bo v torek, 14. 6. 20011 ob
15. uri. Odhod avtobusa je izpred
društvene pisarne.
V juliju in avgustu se aktivnosti ne iz-
vajajo, razen izleti, ki so objavljeni.
Vabljeni v našo družbo. 
Vse dodatne informacije lahko pri-
dobite na našem elektronskem naslo-
vu: drustvo.dia.litija@siol.net

Mojca Matoz

Srečanje je namenjeno vsem članom podpornim članom in njihovim partner-
jem. Med srečanjem bodo potekale tudi prijateljske tekme v balinanju. Invalidi,
ki ne morete sami priti na srečanje in potrebujete prevoz, lahko naročite taxi  na
št. 030/ 667 102 ali 070/ 288 076 (stroške bo plačalo društvo).
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, sladke dobrote in dobro voljo pa prinesite s
seboj.
Prispevek na udeleženca je 6 € za člane, za nečlane 8 € v katerem je všteta hrana
(ribe ali mešano na žaru) in 0,5 l pijače. 
Zaradi organizacije prosimo, da se prijavite in plačate prispevek v društveni pi-
sarni do   15. 6. 2011.
Prireditev  bo v vsakem vremenu, zato lepo vabljeni, da se srečanja udeležite v
čim večjem številu!

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN  ŠMARTNO PRI LITIJI

Tradicionalno srečanje invalidov
Tudi letos bomo organizirali tradicionalno srečanje invalidov občin Litija in Šmartno
pri Litiji, ki bo v soboto, 18. junija 2011 ob 13. uri pri Ribiškem domu v Litiji.
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Šmarski Taekwondoisti
Zopet smo se odpravili na hrvaški
jug, in sicer v mesto Imotski, ki leži
med Splitom in Mostarjem. Tega
tekmovanja sta se udeležila brata
Domen in Tadej Pirc v spremstvu
trenerja Fren ka ter Janje. To tekmo-
vanje je bilo pomembno predvsem za
Domna, ki gre naslednji vikend z re-
prezentanco na Belgija Open.
Domen in Tadej sta presenetila nad
pričakovanji, ter gladko premagala
vsak svoje nasprotnike, ki jih ni bilo
malo. TKD klub Imotski nas je lepo
sprejel, hkrati pa smo spoznali še veli-
ko klubov iz Bosne ter južnih hrva-
ških klubov, ki jih do sedaj še nismo
srečevali na tekmovanjih.  Tek mo -
vanje je bilo namenjeno kadetom ter
mladincem, saj se ga je udeležilo več
kot 250 tekmovalcev. Iz Imot skega
smo se vrnili še isti dan, z obljubo ne-
katerih njihovih klubov, da se nasled-
nje leto udeležijo našega turnirja. 

Projekt Knjižnice Litija:
»Odraščanje s knjigo«
Knjižnice pri svojem delovanju zaznavamo problematičen odmik mladih od knjig in
branja, zato smo zasnovali projekt tesno povezan z vsebino, ki mlade dostikrat
obremenjuje, a še vedno veljajo za »težke« teme: droge, ljubezen, drugačnost,
nasilje.

Knjižnica Litija bo skupaj z Javno
agencijo za knjigo Republike Slo ve nije
omogočila mladim, da se udeležijo šti-
rih literarnih srečanj in ene strokovne
delavnice s psihologinjo. De lavnice
bodo potekale v Knjižnici Li tija v po-
poldanskem času. Na vsaki od njih
bomo mladostnikom predstavili lepo-
slovje z določeno tematiko in preko
pogovora in druženj (igre) spoznavali
probleme in iskali rešitve. Preko zgodb

in njihovih junakov bomo skušali ugo-
toviti, kako bi posameznik iz skupine
ravnal v isti situaciji.
Na samostojno delavnico, ki bo pove-
zovala vse teme  bomo povabili psi-
hologinjo, ki bo vodila  strokovno di-
skusijo o problemih sodobne družbe.
Vsa naša druženja bomo zaokrožili z
zaključno prireditvijo – Srečanje z av-
torjem. V goste bomo povabili mla-

Nove članske izkaznice 
in druge dejavnosti
Pomladno prebujena narava nas je v
knjižnici navdahnila, da poskrbimo za
nekaj sprememb pri našem delu. Naše
denarnice vse bolj polnijo takšne ali
drugačne plastične kartice in izkazni-
ce. Naša nova članska izkaznica  bo
plastična, motivi na njej pa zelo živah-
ni. Odločili smo se, da bomo uporab-
nikom ponudili nekaj motivov, saj bi
želeli, da izkaznica s svojim motivom
predstavlja večjo povezanost s knjižni-
co. Glede na našo tradicijo, nadaljuje-
mo s cvetjem, in sicer z maki, ki so že
dalj časa prisotni v našem pojavljanju.
Posegamo tudi po zeleni barvi, ki s
svojo svežino simbolizira življenje, vi-
talnost, prostranost - kot se prebuja
narava, vsa sveža v novi zeleni barvi, pa
naj se tako prebuja tudi naša duhov-
nost. Upamo,  da bo nova članska iz-
kaznica Knjižnice Litija v vaši denar-
nici zasedala pomembno mesto, da bo
njena uporabnost široka in cenjena,
predvsem pa, da vam bo nova podoba

všeč, saj se boste lahko odločili med
različnimi motivi. 
Knjižnica Litija bo v teh dneh pričela
tudi z zanimivim projektom, ki se obra-
ča na mlade. Gre za projekt Odraščanje
s knjigo, ki sta ga zasnovali mladinski
knjižničarki naše knjižnice in bo skušal
s srečevanji mladih na posebnih delav-
nicah spodbuditi k branju, predvsem pa
posledično tudi k razmišljanju o proble-
matiki mladostnikov. Prvo srečanje, za
katerega bodo mladi dobili pisno pova-
bilo, je namenjeno drogam; preko so-
cialnih iger in preko prebrane slovenske
literature bomo z mladimi skušali  od-
kriti prave poti, ki pustijo droge za
seboj. Cilj projekta je, da bi mlade bralce
animirali za branje slovenske literature,
ki velikokrat opozarja na problematiko
mladostnikov. Sledil bo še niz temat-
skih srečanj, srečanje s psihologinjo, v
oktobru pa zaključno srečanje s piscem
Slavkom Preglom.

Andreja Štuhec

»Približevanja«
v maju
Aprilsko srečanje z dr. Markom
Pavliho v JZK Litija je odlično uspe-
lo, obiskovalci so uživali v sprošče-
nem vzdušju in duhovni širini avtorja
knjige, Nismo rojeni le zase. 
Tudi za majsko srečanje smo izbrali
gosta, ki je s svojim delovanjem pustil
neizbrisen pečat na različnih področ-
jih, predvsem v gledališki in filmski
umetnosti. Njegovi filmski liki ne
bodo šli nikoli v pozabo, odličen pa je
tudi kot avtor spominov, svoje delo in
soigralce je opisal kar v petih knjigah.
Polde Bibič bo majski gost Približe -
vanj, spregovoril bo o zadnji knjigi
spominov, Spominjarije. 
Srečanje bo v četrtek, 12. maja ob 19.
uri, v Knjižnici Litija. Srečevanja pri-
pravljata Knjižnica Litija in JZK
Litija.  

120 letnica Janeza Jalna
Ob 120-letnici Janeza Jalna, duhovnika in pisatelja, se bomo v knjižnici Litija
srečali s poznavalko Jalnovega opusa, prof. Marjeto Žebovec, avtorico zbirke
Slovenski književniki. Literarno srečanje bo lepo zaokrožila fotografska razsta-
va posnetkov iz narave, Milana Amona. Letos je mednarodno leto gozdov in na
to nas bo spomnila prav njegova razstava. V kulturnem programu bodo sodelo-
vali člani družine Žebovec in učiteljski pevski zbor Litus. Prireditev bo 17. maja
ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Mestna knjižnica Ljubljana 
se predstavi
Lani so se v MKL odločili, da uvedejo teden MKL s številnimi prireditvami, ki
so namenjene uporabnikom, zaposlenim v knjižnici in širši javnosti. Sestavni
del tedna je tudi dogodek, ki so ga poimenovali MKL na obisku. Letos so si iz-
brali Knjižnico Litija in Litijo, da bi domačinom predstavili njihove storitve.
Obiskali nas bodo 24. maja, ko se bo prek celega dneva odvil niz dogodkov, za
majhne in velike: predstavili bodo bralnike in e-knjige, predstavili bodo projekt
Moja ulica, razstavili miniaturne knjige, ki jih hrani Slovanska knjižnica. Za
najmlajše bo od 9. ure dalje potekala ustvarjalna delavnica: Ustvari si miniatur-
no knjigo. S stojnico MKL se bodo predstavili krajanom. Ob 18. uri bo v knjiž-
nici Litija odprtje razstave miniaturnih knjig. Pridružite se nam in spoznajte
Mestno knjižnico Ljubljana,  osrednjo območno knjižnico, ki »bedi« nad sploš-
nimi  knjižnicami osrednjeslovenske regije, kamor sodi tudi naša.

Srečanje z
Jožetom
Sevljakom
Pred mesecem je izšla nova pesniška
zbirka Jožeta Sevljaka, Pesmi za
Jakoba in Kajo. Pesmi za otroke, ki
prikličejo nasmeh tudi odraslim, je
ilustrirala Anka Švigelj Koželj, izdala
pa založba Mecen. Predstavitev zbir-
ke bo v okviru kulturnega dneva na
PŠ Vače, 10. maja ob 10. uri. Srečanje
z avtorjem, ki se rad vrne v rodno vas,
bodo s pomočjo mentoric pripravili
učenci od 1. do 5. razreda PŠ Vače. 

Univerza za 3. ŽO
Univerza bo z majem počasi zaključi-
la z dejavnostmi, vabijo vas na zaklju-
ček zeliščarstva z Jožetom Kukma -
nom. Terenske vaje na Dobovici bodo
13. maja, od 15. ure dalje. Zbirno
mesto bo pri gostilni Krjan, Dobo -
vica, Dole pri Litiji.
Na majsko srečanje kulturne dediščine
vas vabi kustodinja Helena Haupt -
man, ki bo predstavila zgodovino rud-
nika Sitarjevec. Srečanje bo v četrtek,
19. maja ob 10. uri, v Knjižnici Litija. 
Kuharstvo bo potekalo 16. maja ob
17. uri na OŠ Šmartno in 18. maja na
OŠ Gradec. Jeseni pa na svidenje in
prijetne poletne dni vam želi, univer-
za za 3. ŽO, Litija/Šmartno!

Knjižnica Litija in junijska jubileja

V prvi polovici junija bo Knjižnica
Litija sodelovala pri dveh jubilejnih
prireditvah. 8. junija bi Nace Simon -
čič, slovenski igralec, animator, lutko-

dinskega avtorja Slavka Pregla, ki je
priljubljen tako med mladostniki, kot
pri odraslih. 
Prva delavnica se je soočala s proble-
matiko drog. Vabljeni vsi učenci zad-
nje triade, ki vas tovrstno druženje
zanima. Zaželena predhodna prijava
na delavnico v Knjižnico Litija na te-
lefonsko številko: 01 8980 580.
Tatjana Renčelj,koodinatorka projekta

Prireditve Knjižnice Litija - Šmartno v mesecu maju 2011

Datum Ura Dogodek Kje

1. 10. 5. 10.00 Literarno srečanje z Jožetom Sevljakom ob izidu nove pesniške zbirke
Pesmi za Jakoba in Kajo OŠ Vače

2. 10. 5. 19.00 Potopisno predavanje: Kenija in Tanzanija, Jasna Gabrič Knjižnica Litija
3. 10. 5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
4. 12. 5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
5. 12. 5. 19.00 »PRIBLIŽEVANJA«: Polde Bibič, ob izidu knjige Spominjarije

Knjižnica Litija (prireditev poteka  v sodelovanju z JZK Litija)
6. 13.  5. 15.00 U3- zaključek zeliščarstva z g. Jožetom Kukmanom, terenske vaje

Pri gostilni Krjan,  Dobovica, Dole pri Litiji
7. 16. 5. 17.00 U3: Kuharstvo OŠ Šmartno
8. 17. 5. 19.00 Ob 120-letnici rojstva Janeza Jalna: srečanje s poznavalko Jalnovega opusa,

Marjeto Žebovec, fotografska razstava: Milan Amon Knjižnica Litija
9. 18. 5. 17.00 U3: Kuharstvo OŠ Gradec
10. 19. 5. 10.00 U3: Kulturna dediščina, Zgodovina rudnika Sitarjevec, Helena Hauptman Knjižnica Litija
11. 24. 5. 18.00 Mestna knjižnica Ljubljana se predstavi, celodnevno dogajanje, 

razstava miniatur Knjižnica Litija
12. 24. 5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
13. 26. 5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

Reprezentant Taekwondo kluba
Šmar tno – Litija, Domen Pirc, se je v
so boto 9. 4. 2011, z reprezentanco
udeležil A turnirja v Belgiji, ki je eden
izmed najmočnejših turnirjev v Evro -
pi. Vedeli smo, da je v dobri formi, po
tihem pa smo sanjali o morebitni ko-
lajni. Te sanje nam je Domen v sobo-
to v Belgiji uresničil, saj je po treh za-
porednih zmagah klonil šele v finalu.
Tako trener reprezentance, Kristijan
Kovačič, kot tudi klubski trener
Franci Šircelj, sta zelo zadovoljna z
njegovo formo. V juliju pa Domna
čaka evropsko kadetsko prvenstvo v
Gruziji. Sedaj ga med prazniki čaka
pavza, prvi teden maja pa odpotuje s
klubom v Beograd nabirati nove iz-
kušnje za svojo tekmovalno kariero.
Želimo mu veliko uspehov.
Tadej Pirc ter Patricija Zupan sta se v
nedeljo, 10. 4. 2011, v spremstvu tre-
nerjev odpravila v Sisak, kjer je bil
turnir namenjen predvsem za kadete
ter juniorje. Na turnirju so sodelovali
klubi iz Hrvaške ter Slovenije, zbralo
se je čez 250 zelo kvalitetnih tekmo-
valcev. Patricija Zupan je zgubila v
prvem krogu z nasprotnico, ki je bila
na koncu prva v kategoriji. Tadej Pirc
pa je že po ustaljeni poti spet po dveh
zaporednih zmagah, klonil šele v pol-
finalu in to v zadnjih sekundah za ne-
srečno 1 točko. Vikend se je zaključil
tako kot bi si želel vsak trener, z 2.
mestom Domna v Belgiji ter s 3. me-
stom njegovega mlajšega brata
Tadeja. Domen in Tadej Pirc sta
mlada upa, ki bosta še naprej uspešno
predstavljala klub ter Slovenijo na ve-
likih tekmovanjih. Upamo, da bo še
veliko članov kluba ubralo njuno pot
ter se jima pridružil pri osvajanju ko-
lajn na večjih tekmovanjih. 

Taekwondo klub Šmartno – Litija

vni režiser, pisec lutkovnih iger in še
kaj, predvsem pa Radovedni Taček,
praznoval 93. rojstni dan. Letos ja-
nuarja pa je minilo 10 let od njegove
smrti. Zato se bomo na velikega
umetnika iz naših krajev spomnili s
spominsko prireditvijo, ki bo 8. junija
ob 19. uri, v avli občine Litija.         
10. junija pa bo knjižnica sodelovala
na slovesnosti ob 60. letnici Društva
upokojencev Litija. Prireditev bo v
dvorani na Stavbah. Vabljeni!

Aleksandra Mavretič
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Obstanek v 1. SRL še možen
Rokometaši Šmartnega nadaljujejo boj za obstanek v 1. slovenski
rokometni ligi (1. SRL). Po dveh porazih v končnici so dosegli še
neodločen izid, poraz in tudi zmago, vmes pa so se na prijateljski
tekmi pomerili tudi z reprezentanco Katarja. Kljub trem osvojenim točkam v končnici
prvenstva pa so se možnosti za obstanek Šmartnega v najboljši slovenski rokometni
ligi precej zmanjšale.

RAZPIS ŠPORTNEGA TABORA - BOHINJ 2011
Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno bo v času poletnih počitnic organiziralo športni tabor v Bohinju
za šolske otroke*, mladino in družine.
*Pogoj za prijavo šolskega otroka na športni tabor v Bohinju je dopolnjenih 8 let starosti v letu 2011, razen v primeru
prijave družine.

Športni tabor v Bohinju za 40 udeležencev, namestitev v CŠOD*  Bohinj

termin: 25. julij – 30. julij 2011
* CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Vsebine dela: planinarjenje, kolesarjenje, plezanje, čolnarjenje, kopanje; taborniške veščine, orientacija, športne igre,
naravoslovne vsebine in ekologija, kulturno-družabne dejavnosti ... Učenci morajo imeti s seboj kolo in kolesarsko čelado.
(Prevoz koles bo organiziran in je vključen v ceno tabora!)
Cena športnega tabora za otroke: 210 EUR 
Vključeno je 6-dnevno bivanje (polni penzion), prevoz, prevoz koles, »adrenalinska« aktivnost, izposoja kanujev, vodenje
in organizacija tabora, nezgodno zavarovanje. 
Cena športnega tabora za odrasle: 210 EUR
Vključeno je 6-dnevno bivanje (polni penzion) avtobusni prevoz (po želji), prevoz koles, »adrenalinska« aktivnost,
izposoja kanuja, organizacija, odrasli se lahko priključijo tudi ostalemu programu namenjenemu za otroke.
PRIJAVE IN PLAČILO
Prijave sprejemajo prek elektronske pošte info@drustvoprosticas.si ali na naslov društva: Društvo Prosti čas Šmartno,
Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji, do petka, 17. junija 2011, oz. do zapolnitve mest.
Plačilo je možno v treh obrokih!
Več informacij na http://drustvoprosticas.wordpress.com ali na gsm: 031 697-961.

V tretjem krogu končnice so rokome-
taši odpotovali v Novo mesto in pred
obračunom s Krko so bili optimisti-
čni: »Tako kot vsako tekmo bomo tudi
tokrat šli na zmago. Krke ne bomo
podcenjevali, igrali pa bomo svojo
igro. Upam, da nam bo prinesla ugo-
den rezultat,« je pred tekmo povedal
Boris Vodišek. S Krko so Šmarčani
igrali neodločeno 26:26 in si priigrali
točko. Zmaga je bila na dosegu roke,
predvsem zaradi okrnjene zasedbe
Do lenjcev, a rokometaši Šmartnega
niso imeli sreče.
Pred tekmo z neposrednim tekme-
cem v boju za obstanek Slovanom, se
je Šmartno pomeril z reprezentanco
Katarja. Igrali so z okrnjeno zasedbo,
saj so manjkali Šmejc, Vodišek in
Repar. Katarski rokometaši so njiho-
vo odsotnost s pridom izkoriščali in si

v prvem polčasu priigrali visoko pred-
nost, največ so vodili za osem pri re-
zultatu 18:10. Na začetku drugega
polčasa je bila igra podobna – repre-
zentanti Katarja so povedli tudi za
devet golov. Do konca tekme pa so
domači rokometaši prikazali boljšo
igro in se gostom približali na štiri za-
detke zaostanka, bilo je 27:31. Bolj se
niso uspeli približati in Katarci so se
zasluženo veselili zmage.
Šmartno je nato čakal pomemben
obračun, kar je pred tekmo poudaril
tudi kapetan Boštjan Kogovšek: »Dej -
stvo je, da točke proti Slovanu štejejo
dvojno. Oni so naši konkurenti in z
zmago bi se jim približali na točko zao-
stanka. Tako bi bil boj za obstanek do
konca odprt. Če pa nam ne uspe zma-
gati, se nam možnosti bistveno zmanj-
šajo.« Gledalci v dvorani Pungrt so bili

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.

Za več informacij nas lahko pokličete na
GSM številki 031-749-577 (Primož Cenkar)

ali 031-375-260 (Tone Justin).

Vabljeni vsi mladi športniki in športnice!
Rokometno društvo Šmartno

Herz Factor banka

priče živčni in grobi tekmi, z veliko na-
pakami ter zapravljenimi napadi - pri-
čakovano za derbi v boju za obstanek v
1. SRL. Igralci obeh ekip so začeli ner-
vozno, saj so Šmarčani zapravili prvo
sedemmetrovko, Ljub ljan čani pa celo
prvi dve. Tudi v nadaljevanju se roko-
metaši niso otresli nervoze, pri doma-
čih pa je bil že v 21. minuti tretjič iz-
ključen njihov najboljši strelec v prven-
stvu Simončič. Gost je so skozi cel prvi
polčas imeli nekaj prednosti, največ pa
so po golu Deniča v 28. minuti vodili
za štiri. A rokometaši Šmart nega so se
do konca polčasa s tremi zaporednimi
goli vrnili in prišli le na gol zaostanka.
V drugem delu igre so prvi zadetek do-
segli šele po šestih minutah igre, v tem
delu pa je Slovan zadel le enkrat. Po
petnajstih minutah igre pa so gostje
prišli do vodstva šestih golov, za 20:14
je po izgubljeni žogi Šmartnega zadel
Bo žič. Tako je bil zadnji del tekme še
toliko bolj nervozen. Domačini so ne-
kajkrat odigrali nezbrano, na resni pre-
izkušnji pa so bili tudi njihovi živci, ki
so nekajkrat tudi popustili. Slovanu so
se do konca uspeli približati na naj-
manj tri zadetke zaostanka, bližje pa
jim ni uspelo priti. Tako so izgubili po-
membni dve točki v neposrednem boju
za obstanek v 1. SRL. Roko metaši so
bili po porazu zelo razočarani: »Doži -
veli smo težek poraz. Sedaj nam ne
ostane nič drugega, kot da dvignemo
glave in na ostalih tekmah odigramo
na polno,« je po tekmi dejal Vodišek.
Sledila je tekma s Slovenj Gradcem in
Šmarčani so po porazu s Slovanom
preprosto morali doseči zmago: »Nič
še ni izgubljenega, lahko le pridobimo.
Če bomo osvojili dovolj točk, je tudi
obstanek v 1. SRL še možen. Na vsaki
tekmi bomo drago prodali svojo kožo.
Nobenemu ne bomo pustili, da proti
nam z lahkoto pride do dveh točk,« je
bil pred tekmo optimističen vratar
Midhad Muratovič. In samozavest se
je izplačala. Šmartno je v gosteh pre-
magalo Slovenj Gradec, bilo je 26:21,
in prišlo do nujnih dveh točk. Tekmo
je krasila predvsem dobra igra v
obrambi Šmarčanov, ki domačinom
niso dovoljevali doseganja lahkih za-
detkov. Na tekmi se je s štirinajstimi
obrambami izkazal vratar Primož

Cenkar, v napadu pa je bil nezgrešljiv
Repar z osmimi zadetki. Na žalost je
do zmage v petem krogu prišel tudi
Slovan, ki je premagal Ormož, tako da
se Šmarčani niso približali Ljubljanča -
nom. Slednji imajo pred nadaljeva-
njem končnice pet točk prednosti pred
našimi rokometaši, do konca prvenstva
pa je še pet tekem.

Obstanek v 1. SRL torej visi na zelo
tanki niti, ki pa se še ni pretrgala. Če
bodo rokometaši na zadnjih tekmah
prikazali brezhibne predstave in mor -
da kakšno močnejšo ekipo ujeli na levi
nogi, si lahko še vedno priigrajo na-
stop za igranje v najmočnejši slovenski
ligi tudi v naslednji sezoni.

David Jakopič

Prizor iz tekme proti Slovanu; foto: Blaž Bratkovič.

In kako je danes? V sezoni 2010/2011
RD Šmartno Herz Factor banka po -
leg članov, ki tekmujejo v 1. slovenski
rokometni ligi in mladincev, ki tek-
mujejo v 2. državni rokometni ligi,
tekmuje še s petimi mlajšimi selekcija-
mi v državnem prvenstvu ter s petimi
v mini rokometu. In kakšni so uspehi
rokometnega društva? Največ ji uspeh
je število igralcev v rokometnem dru-
štvu, saj jih v letošnji sezoni trenira že
preko 170. Številka se iz leta v leto po-
večuje, za kar se zahvaljujemo pred-
vsem staršem, ki nam zaupajo svoje

otroke. Za razvoj igralcev skrbi sedem
zelo ambicijoznih trenerjev, ki so sami
bivši ali še aktivni igralci našega dru-
štva. V društvu se zavedamo, da je os-
nova za dober rezultat rokometnega
kolektiva v največji meri pogojen s
strokovnim delom z mladimi, in temu
posvečamo največ pozornosti. Vsi tre-
nerji so po normativih Rokometne
zveze Slove nije primerno strokovno
usposobljeni za delo z mladimi, kljub
temu pa jim v društvu nudimo še do-
datno pomoč pri izobraževanju, z na-
menom, da bi postali še boljši in

Šmartno pri Litiji - najuspešnejša
rokometna vas v Sloveniji
Rokomet je v Šmartnem doma že od daljnega leta 1965 in ima bogato rokometno
tradicijo, povezano tako z vzponi kot tudi s padci. Dolgo časa so Šmarčani krojili sam
vrh tedanjega jugoslovanskega in kasneje tudi slovenskega rokometa. Po letu 1996,
ko je članska ekipa izpadla iz tedanje 1. slovenske rokometne lige, se je začela manjša
kriza v šmarskem rokometu. Leta 1999 se je rokometni klub preorganiziral v društvo,
in to je leto, ko so bili postavljeni novi temelji k vzponu rokometa v Šmartnem. 

uspešnejši trenerji. Zelo ponosni smo
tudi na to, da se vse ekipe v društvu na
tekme vozijo z organiziranim avto-
busnim prevozom, kar veliko pove o
organiziranosti rokometnega društva.
Ob koncu letošnjega šolskega leta
bomo že dvanajstič zapored organizi-
rali rokometni tabor, tokrat prvič na
Hrvaški obali, v letovišču Zambratija,
ki se nahaja blizu Savudrije. Tabor bo
kot vedno razvedrilne in hkrati tudi
športne narave. Letos se je v rekord-
nem času prijavilo rekordno število
otrok. Kar 70 otrok bo letos skupaj z
RD Šmartno Herz Factor banka iz-
koristilo prve dni poletnih počitnic za
uživanje na morju. Pripravili jim
bomo aktivni teden, kot nagrado za
uspešno leto in stimulacijo za prihaja-
joče šolsko leto in športno sezono. V
društvu je namreč poleg športnih re-
zultatov pomembno tudi otrokovo
napredovanje oziroma delo v šoli in
tabor je v sodelovanju s starši nagrada
za prizadevnost, ki jo otroci pokažejo
med šolskim letom. Otroci bodo ves
čas zaposleni z različnimi aktivnostmi,
ki so povezane s športom. Seveda je
veliko poudarka na rokometnih igrah,
vendar pa spadajo v program aktivno-
sti tudi ostali športi kot so: nogomet,
odbojka, plavanje… Število otrok na
taboru vsako leto raste, kar je pokaza-
telj, da delamo pravilno.
Kaj pa rezultati naših ekip? Rezultati
pri mlajših sicer niso najvažnejši, so
pa vsekakor pokazatelj kakovostnega
dela v klubu. V mini rokometni ligi v
Zasavju smo imeli prijavljeni 2 ekipi
dečkov letnika 2002 in mlajših, ki sta
suvereno osvojile 1. in 2. mesto po

končanih osmih turnirjih. Ekipa let-
nika 2000 se je uvrstila na finalni tur-
nir v mini rokometu, kjer bodo nasto-
pile najboljše ekipe iz vse Slovenije.
Ekipa dečkov letnika 2001, pa je kljub
temu, da je bila leto dni mlajša od
vseh nasprotnikov osvojila odlično 3.
mesto v Zasavju, v konkurenci šestih
ekip. V Šmartnem imamo tudi ekipo
deklet v mini rokometu, ki je v
Zasavju osvojila 3. mesto in se žal ni
uvrstila na finalni turnir, kjer pa so
lansko leto že igrale. Starejši dečki B
(letnik 1997), mlajši dečki A (letnik
1998) in mlajši dečki B (letnik 1999)
so se uvrstili na zaključni turnir od 9.
do 12. mesta v Sloveniji. Starejši dečki
A (letnik 1996) so igrali na polfinal-
nem turnirju osnovnih šol, kadeti
(letnik 1994/1995) pa so ligaško tek-
movanje zaključili na 5. mestu v za-
savsko-posavski skupini in se žal niso
uvrstili v zaključne boje za najvišja
mesta v Sloveniji. Mladinska ekipa se
je borila v 2. državni ligi - center, ven-
dar je s 3. mestom za las zgrešila na-
predovanje v finalno skupino za prva-
ka 2. lige.
In kakšna je vizija za prihodnost? V
letošnjem letu smo poleg treningov v
Dvorani Pungrt v Šmartnem prvič
organizirali vadbo na OŠ Gradec, kjer
v prvem letu delovanja trenira 20 deč-
kov in deklic od 1. do 5. razreda osno-
vne šole. Naša želja je, da še razširimo
bazo delovanja, in sicer vsaj še na OŠ
Vače, kjer smo nedolgo nazaj že uspe-
šno delovali. Želimo si tudi, da bi se še
kdo, pa naj si bo to iz Šmartna, Litije
ali kje drugje pridružil našemu dru-
štvu, saj je rokomet izredno lep in

atraktiven šport. V športu spoznaš ve-
liko novih prijateljev in se naučiš dela
v kolektivu, kar pa je zelo dobra nalo-
žba za prihodnost. Želimo si tudi, da
Šmartno ne bi bil le najuspešnejša ro-
kometna slovenska vas, pač pa tudi,
da bi bili še uspešnejši in poleg mla-
dih reprezentatov proizvajali tudi
članske reprezentante Slovenije. Še
enkrat ponavljam, RD Šmartno Herz
Factor banka velja za enega izmed
najbolj organiziranih športnih kole-
ktivov v Sloveniji, kar nam priznavajo
tudi ostali športni delavci iz
Slovenije. Če vas zanima igranje v
takšnem kolektivu, se nam čim prej
pridružite, kajti nikoli ni prepozno.
Veseli bomo novih članov in skupaj z
vami bomo še boljši!

RD Šmartno Herz Factor banka
višji trener rokometa, Primož Cenkar
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Cenjene bralke in bralce obveščamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

ak va rel: Pa vel Smo lej

Sv. Lovrenc nad Zabreznico, 
imenitno razgledišče nad Deželo
Dežela, tako domačini imenujejo ravnino med Žirovnico in Radovljico. Tu so nanizane
vasi, v katerih so se rodili znameniti Slovenci: France Prešeren v Vrbi, Matija Čop v
Žirovnici, Janez Jalen na Rodinah, Franc Saleški Finžgar v Doslovčah, Anton Janša v
Breznici. Mnogo obiskovalcev privabi kulturna pot, ki povezuje njihove rojstne hiše,
člani planinske sekcije DU pa smo se sredi aprila odpravili do cerkvice Sv. Lovrenca, ki
stoji na strmem, skalnatem pobočju Peči. 

Peči so najzahodnejši odrastek Kam -
niško Savinjskih Alp, kar je kar prese-
netljivo, saj visoke gore, ki se dvigajo
za njimi, spadajo pod Karavanke. Gre

za poraščen, skalnat hrbet, ki se dviga
nad gorenjsko ravnino od Most pri
Žirovnici do Rodin, na drugi strani
pa pada v dolino Završnice. Kadar se
z avtoceste v bližini Lesc ozremo
proti Stolu, opazimo pod njim bistve-
no nižji, okoli 1000 m visok razgiban
greben – to so naše Peči. Na zahodu
naš masiv zaznamuje imenitna
zgradba vodnega zbiralnika HE
Moste, zgrajena po 1. svetovni vojni,
znameniti »Vaseršlus«, nekoliko proti
vzhodu pa je lepo vidna cerkvica Sv.
Lovrenca. 
Čez Peči ni nobenih markiranih poti,
zato je na mestu vprašanje, kako smo
se sploh odločili, da organiziramo
izlet na ta konec Slovenije. »Krivca«
sta Marija in Pavel Smolej, saj je
Marija v letu 1993 poslikala prezbite-
rij takrat obnovljene cerkvice Sv.
Lovrenca. Cerkvica je namreč stala že
prej, saj jo omenja tudi Valvasor, po-
seben pomen pa je imela v času tur-
ških vpadov. Kasneje so cerkev opu-
stili, tako da je ostalo le nekaj ruševin.
Zgradbo so v začetku 90. let obnovili,
pravzaprav so jo postavili na novo, pri
čemer so upoštevali, da je bila zasno-
va prezbiterija gotska, ladja pa je izvi-
rala iz časa romanike. Pavel Smolej, ki

sedaj živi v Kresnicah, je domačin iz
bližnje Breznice, zato je razumljivo,
da je spremljal, kaj se dogaja na jasi
nad vasjo.  Ravno Pavel je dal pobu-
do, da bi notranjost cerkve poslikali z
motivi rož, ki rastejo v njeni okolici,
Marija pa je nato med loke prebelje-
nega prezbiterija naslikala skladne
cvetlične aranžmaje. 
Nekateri smo si cerkvico že ogledali
med mladinskim planinskim tabo-
rom v Završnici, zato smo se tokrat
odločili, da jo pokažemo še članom
Planinske sekcije DU. Izleta se je
udeležilo 36 planink in planincev.
Avtobus smo pustili pri Osnovni šoli
v Zabreznici, kjer nas je že čakal Pavel
Smolej, nakar smo se vsi skupaj po-
dali do cerkvice Sv. Lovrenca. Med
potjo se nam je pri domači hiši pri-
družil še Franc Legat, ki je vodil
gradnjo cerkvice in ki je o tem tudi
napisal knjigo. Pravzaprav je Franc

napisal že več knjig o krajih pod
Stolom, večino teh publikacij pa sta
Marija in Pavel opremila z akvareli.
Ogledali smo si cerkvico in bili nav-
dušeni nad opravljenim delom.
Občudovali smo Marijine freske, pa
križev pot Janeza Bernika ter mozaik
Andreja Jemca. Očaral nas je tudi iz-
redni razgled: pod nami so bile kot na
dlani vasice Dežele, povsem jasno se
je videlo Blejsko jezero z otokom in
gradom, pa Julijci. 
Pri cerkvici smo se razdelili v dve
skupini. Polžki so se s Pavlom in
Francetom vrnili v dolino, si ogledali
čebelnjak Antona Janše in se nato iz
Begunj povzpeli do Sv. Petra in
Sankaške koče. Preostali smo se po
strmi poti povzpeli na greben Peči in
mu nato sledili vse do snidenja s
polžki pri sankaški koči. 
Grebenska pot čez Peči je bila prav
gotovo poslastica tega izleta. 

Na vrhu Gosjaških peči

PLANINCI  VABIJO!

7. 5. Volnik – Primorska Planinska sekcija DU
14. 5. Korška Soteska Planinska sekcija DU
21. 5. Pohod po Krasu Sekcija Sava
28. 5. Pohod na Geoss PD Litija
4. 6. Srečanje slovenskih planincev 

v Jeruzalemu Planinska sekcija DU
12. 6. Vršič – Robičje, 3. etapa gorniške 

poti Planica Pokljuka Sekcija Litija
12. 6. Pohod po velikolaški kulturni poti

Planinska sekcija DU

Pred sv.Lovrencem,v ozadju Bled.

Menjavali so se odseki mehkih gozd-
nih stezic in strmih, razčlenjenih skal,
na katerih je bilo potrebno tudi malo
poplezati. Ves čas pa so nas spremljali
izredni razgledi: na levi Stol s
Prešernovo kočo, pa Vrtača in
Begunjščica z Roblekovim domom,
na desni Julijci in cela Gorenjska od
Jesenic do Radovljice, v daljavi tudi
Šmarna gora. Na strmih skalah je
cvetel avrikelj, v žlebovih bližnjega
Stola pa je še ležal sneg. Neverjetno
naključje je bilo, da sta obe skupini
istočasno prišli do Sankaške koče. V
Begunjah smo si ogledali še
Plečnikovo kapelico in grobišče tal-
cev v parku pri gradu. Izlet pa smo
zaključili z okusno malico v pizzeriji
Plamen. 

Borut Vukovič

10.aprila, v Slovenskih Konjicah.
Vreme sončno, da te je kot gledalca
opeklo po nosu in vratu. V boksih pa
krasno vzdušje. Kljub temu sta Tomi
Kastelic in Gašper Adamlje imela
malce več treme kot navadno. Tako

PP MOTOKROS

Prve dobre rezultate potrdili z
novimi uspehi

jima štart, kljub najboljšemu štartne-
mu mestu ni najbolje uspel. V prvi
vožnji je imel tako Tomi precej dela,
da je zaključil na prvem mestu,
Gašper pa na petem. Vse drugače je
bilo v drugi vožnji, ko ju je trener
Zajec »vzel v roke«.  Odlično sta štar-
tala, že po prvem krogu povedla in se
nista pustila zmesti do cilja. Končni
izkupiček je bil odličen. Tomi prvo
mesto v R2 in Gašper odlično drugo
mesto v R2 open. Uspeh kluba je do-
polnila še Maja Šketelj, ki je v razredu
MX 65 junior osvojila tretje mesto.
Ob tem bi se radi zahvalili glavnemu
sponzorju Moto centru Laba,  Avto -
ser visu Kastelic, Gozdarstvu Kastelic
ter zvestim navijačem. Naslednji tek -
mi, sta 15. maja v Orehovi vasi in 5.
junijav Lembergu. 
Več si lahko preberete na spletni stra-
ni http://www.amzs-sport.com/, za-
vihek PP, čudovite in atraktivne slike
pa na facebooku Moto centra Laba.

MK ZAI

Nova sezona rallya se je pričela. V
petek in soboto je na območju avstrij-
skega mesta Wolfsberg potekal težko
pričakovan in zahteven rally La -
vanttal. To je bila letošnja prva rally
preizkušnja za slovensko državno
prvenstvo, ki se je štela tudi za evrop-
sko prvenstvo. Rally Lavanttal, ki je

potekal ob sončnem vremenu in
lepem številu obiskovalcev,  je obsegal
kar dvanajst zahtevnih hitrostnih pre-
izkušenj, ki so obsegali skupno kar
176 km. Tretjina hitrostnih preizku-
šenj je potekalo po makadamski progi,
ostalo pa po asfaltirani cesti. 
Prijavljenih je bilo 127 posadk, med

Brata Jeriha na rallyu Lavanttal
odlična šesta  

njimi pa sta bila tudi brata Albin in
Dušan Jeriha iz Velike Štange z dir-
kalnikom VW Polo 1.4 16V. Nasto -
pila sta v diviziji 1 (skupina A5) v ka-
teri tekmujejo  vozila do 1400 ccm3. 
Vtisi po uspešno odpeljanem rallyu
so dobri, saj sta v svoji diviziji osvojila
6. mesto. To je bil, po lanskoletnem
rallyu Saturnus, njun 2. rally.
Dirkalnika se, kot pravita,  še navajata
in z dirkalnimi kilometri počasi nabi-
rata izkušnje in spoznavata slabosti in
prednosti dirkalnika. Dodajata, da
rally ni enostaven šport in da zahteva
veliko priprav, truda, znanja in finan-
čnih sredstev. 
13., 14. in 15. maja bo v okolici Lju b -
lja ne potekal  rally Saturnus, katerega
se bosta Albin in Dušan tudi letos
udeležila. Tudi ta rally bo štel za slo-
vensko državno in evropsko prven-
stvo. Po rallyu Saturnus bodo na vrsti
še 4 rallyi za slovensko prvenstvo, ki
se jih bosta udeležila, če bo zadosti fi-
nančnih sredstev. 
Albin in Dušan se zahvaljujeta svoji
ekipi za pomoč ter navijačem za pod-
poro in spodbudo.

Konec leta 2009 smo se mladi šport-
niki iz Lupinice in Kostrevnice odlo-
čili ustanoviti športno društvo. V za-
četku leta 2010 smo imeli prvi zbor
članov, kjer smo izvolili organe dru-
štva; upravni odbor, nadzorni odbor

Aktivnosti Športnega društva LIK
in disciplinsko komisijo. Le 14 dni po
zboru članov smo že organizirali dve
smučarski tekmi, eno v Lupinici in
drugo na Libergi. Skozi celo leto smo
se trudili in izpeljali vse projekte po
planu dela. Namen ustanovitve šport-
nega društva je bil združitev otrok,
mladostnikov in starejših krajanov pri
športnem udejstvovanju in seveda
tudi druženju. V ta namen imamo
vsak četrtek od 18 ure dalje organizi-
rano rekreacijo na nogometnem
igrišču v Lupinici, ko pa se bo mivka
na odbojkarskemu igrišču malo ogre-
la, bo čas tudi za odbojko. 
Pred kratkim smo na nogometnem
igrišču postavili stebre z varovalnimi

mrežami za goli in ob igrišču. Naj se
ob tej priložnosti zahvalim vsem čla-
nom, podpornikom in sponzorjem, ki
so nam kakorkoli pomagali pri posta-
vitvi le teh. Zgovoren je podatek, da
je bilo na eni od delovnih akcij 36
članov in podpornikov. Skozi celo
leto imamo v društvu namen izpeljati
veliko projektov. To so pohod, turnir
odbojke na mivki, kolesarjenje,
Bučnfest,... V zimskem času imamo v
dvorani Pungrt v Šmartnem organi-
zirano rekreacijo za člane. V jesen-
skem in spomladanskem času pa z
nogometno ekipo Jang Bojs sodeluje-
mo v občinski ligi malega nogometa
na travi.
Z velikim zagonom in dobro voljo se
člani društva podajamo novim zma-
gam naproti.

Miha Knez, predsednik ŠD LIK  


