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V mesecu, ko praznujemo praznik kulture, se spominja-
mo našega največjega pesnika in pomena, ki ga je imel 
jezik za identiteto naroda in konec koncev tudi državo, 
ki jo je narod sanjal stoletja. Kako se morajo ljudje, ki 
so negovali jezik, danes obračati v grobu ob njegovi se-
danji rabi in ob tem, kako redko se spomnimo na njegov 
pomen.    Marko Djukić

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.3.2011 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

Slovec leta 2010

PRenovljena leKaRna

Mestne lekarne kamnik so v Zdravstvenem domu Litija prenovile obstoječo lekarno in dodatno 
pridobile novih 50 m2 prostora. Za prenovo so porabili 260.000,00 €, od tega je gradbeni del 
stal 128.500,00 €, oprema pa 131.500.00 €. (vse cene brez DDV)
Delovni čas je NON STOP od 7.30 do 19.30 od ponedeljka do petka, V nedeljo je dežurni čas 
od 9.00 -12.00, sobota je zaprto.

ob SMRti čaStneGa občana 

g. Jožefa Mirtiča
G. jože Mirtič je bil rojen 14.4.1932 v Cegelnici pri Novem me-
stu. Že v času šolanja se je aktivno vključil v takratno politič-
no življenje v državi. Svojo službeno pot je pričel leta 1956 v 
tekstilni tovarni Motvoz, nadaljeval v Tovarni konfekcije Sava 
Zagorje ter leta 1962 postal direktor Predilnice Litija, kjer je 
svojo službeno pot tudi končal. Poleg gospodarskega področja 

je vseskozi aktivno sodeloval na družbenem in političnem področju. Naj omenimo 
njegova prizadevanja za izgradnjo športne dvorane, katere gradnjo je z mnogo iznaj-
dljivostjo tudi pripeljal do konca. Vseskozi je bil aktiven v mnogih komisijah in odborih 
takratne skupščine, kakor tudi sedanje občine. Na področju gospodarstva je s svojimi 
izkušnjami in znanjem vedno znova podajal predloge za izboljšanje. V obdobju od 
2002-2006 je bil aktivni član Občinskega sveta Občine Litija ter hkrati tudi podžu-
pan občine. Tudi v obdobju od 2006-2010 je aktivno sodeloval v lokalni politiki kot 
član Nadzornega odbora Občine Litija. Zaradi njegovega prispevka na gospodarskem, 
družbenem in političnem področju v mestu Litija, kakor tudi Občini Litija, mu je ob-
činski svet ob 2. Občinskem prazniku 16. junija 2009, podelil naziv častnega občana 
Občine Litija. 
V spomin na njegovo neprecenljivo življenjsko delo, mu je Občinski svet Občine Litija 
izrekel že zadnjo zahvalo na žalni seji. Za njegova plemenita dela mu občani izrekamo 
globoko hvaležnost in spoštovanje. Še zlasti smo mu hvaležni za svetel zgled, ki nam 
ga je s svojim ravnanjem pokazal o manegerski odgovornosti do podjetja in do celo-
tne družbe. Njegova prizadevanja za strpen in spoštljiv dialog nam bodo ostala vedno 
v spominu in nam hkrati pomenila  pomembno sporočilo za današnji čas in prihodne 
rodove.

Župan Franci RoKAVec

PUStni
KaRneval

v nedeljo, 
6. MARCA 

ob 14.00 uri
v starem delu 
mesta litije.

občan odSlej tUdi 
na SPletni StRani:

www.obcan-litija.si

Tradicija na Geossu ostaja – 26. smo pred pomnikom Geoss v ne-
deljo, 6. februarja praznovali slovenski kulturni praznik. Kot obi-
čajno se je zbralo kar lepo število obiskovalcev. Z mnogimi smo po 
končanem programu v sproščenem pogovoru spregovorili tako o 
Geossu kot o slovenski kulturi sploh. Svojstveno praznovanje slo-
venskega kulturnega praznika na prostem bomo v središču Slove-
nije nadaljevali tudi prihodnja leta.
Že pred začetkom prireditve pa smo se v dvorani pogovarjali z leto-
šnjo govornico, ministrico za kulturo, Majdo Širca o mnogih težavah, 
ki tarejo odbor projekta Geoss. Najhujša so seveda finančna sredstva, 
saj nam jih je država, kljub pogodbi lani prepolovila; vendar smo kljub 
temu izvedli vse načrtovane prireditve, čeprav smo se morali zadolžiti v 

upanju, da bomo letos dobili vsa pogodbena sredstva. Menili smo, da bi pokroviteljstvo po vsej logiki pre-
vzelo Ministrstvo za kulturo, vendar ne more sklepati koncesij, zato je ta želja odpadla. je pa ministrica 
obljubila pomoč pri izvedbi posameznih pomembnih projektov, ki jih imamo vsako leto kar nekaj.
V svojem govoru je Ministrica predvsem poudarila vlogo in pomen kulture. Med drugim je izpostavila, 
da je kultura v širšem smislu, kot se običajno razumeva oziroma še najbolj pogosto spominja na kulturni 
praznik, ko je prikladen čas za inventure in (samo)refleksije. Če ne razumevamo kulture zgolj kot polje 
umetniške produkcije, je prav, da se ozremo po tistih njenih širinah, ki so najbolj pogosto spregledane. 
Vzemimo v precep dialog. imamo, gojimo in ohranjamo kulturo dialoga? Ga ohranjamo v uličnih, medse-
bojnih, vsakdanjih, parlamentarnih, medijskih nastopih?  Če na primer »srfate« po spletnih komentarjih, 
kjer ni treba izpisati svojega imena in kjer je vsaka identiteta zakrita – pa tudi če ni -, se spustite v brezno 
sovražne in nestrpne govorice, kjer je brat bratu sovrag, sosed sosedu pa zoprn mejak…  Huje je, če na 
nestrpnost naletite za mizo, v lokalu, na ulici, v dvorani… Svet je v krču, ki reproducira nove histerije in 
nervoze… kličem h kvoti dobrega razuma, ki bi znal probleme analizirati in jih usmerjati na pravo pot…
ob letošnjem kulturnem prazniku smo se v odboru Geoss tudi dogovorili, da do Dneva Geoss v juniju 
izdamo drugo, dopolnjeno knjigo slavnostnih govornikov do leta 2010. Tako bomo imeli v knjigi zbranih 

25 slavnostnih govorov. Nasle-
dnjo knjigo pa bomo pripravili, 
ko se jim bo nabralo 35.
Naj ob tej priliki bralce Obča-
na povabim še na naslednje 
prireditve na Geossu: 10. 4 
Dan slovenske zastave, 25. 4. 
pohod na Geoss iz Litije, 21. 
5. Dan Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo, 29. 5. V jeseni 
življenja nam poje pomlad, 11. 
6. Dan Geoss (ta bo jubilejni, 
30. po vrsti), 22. 9. Vaški dan, 
10.9. Vranov let, 4. 12. Andre-
jev sejem in 11. 12. Dan z La-
jovcem.
   P. Sv.

Kultura, srčnost, sreča

V litijski športni dvorani je v soboto 22. januarja 2011 potekala prireditev SLOVENEC 
LETA, že 22. po vrsti. Najbolj priljubljena osebnost minulega leta, po izboru bralcev Ne-
deljskega, je Dejan Zavec. Poleg priznanja Nedeljskega dnevnika, je iz rok župana občine 
Litija, Francija Rokavca, prejel tudi pomanjšano kopijo vaške situle.
Na prireditvi so letos prvič podelili trofejo jureta Robiča, ki jo je prejel prav njegov pri-
jatelj ultramaratonski kolesar Marko Baloh, svetovni rekorder v 24 urah v velodromu, s 
prevoženimi 903 765 km.
Priznanje Častni Slovenec leta 2010 so podelili vsem slovenskim gasilcem zaradi nad-
vse požrtvovalnega dela ob lanskoletnih poplavah, kot tudi v preteklosti. Plaketo so v 
njihovem imenu prevzeli člani operativne enote PGD Šmarje –Sap, ki so se izkazali v 
času poplav in ob hitri intervenciji v hudi prometni nesreči na dolenjski avtocesti konec 
meseca novembra.
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PoRočilo
2. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila  

v sredo, 19.1.2011 ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu 
ugotovil, da je prisotnih 21 svetnikov. Na dnevnem redu je bila 
edina točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Litija-drugo branje.
Občinski svet Občine Litija je sprejel Odlok o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za območje občine Litija 
skupaj z dopolnitvami stališč Komisije za statut in pravna 
vprašanja.
Na podlagi tega sklepa je bil Odlok za odmero komunalnega 
prispevka objavljen v Ur. l. št. 5/2011 in s tem je bil zamenjan 
do sedaj veljavni Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, 
vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela 
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v ob-
čini Litija, ki je veljal od leta 1996. Višina do sedaj odmerjene-
ga komunalnega prispevka je bila zelo nizka in ni pokrivala niti 
stroškov vzdrževanja za že zgrajeno komunalno opremo. 
Občan, ki načrtuje gradnjo novega objekta ali obstoječi objekt 
povečuje ali ureja spremembo namembnosti in bo koristil pro-
metno, kanalizacijsko, vodovodno omrežje in objekte zbiranja 
komunalnih odpadkov, plača občini komunalni prispevek za so-
razmerne stroške že zgrajene komunalne opreme. 
Na višino komunalnega prispevka, ki ga občan plača občini 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pogojuje več dejav-
nikov: obračunska območja posamezne vrste komunalne opre-
me, velikost gradbene parcele, velikost neto tlorisne površine 
objekta in faktor dejavnosti.
V sklopu obračuna za komunalni prispevek so zajete tudi olaj-
šave. Tako se komunalni prispevek ne plača za gradnjo javne 
infrastrukture, gradnjo neprofitnih stanovanj v večstanovanj-
skih stavbah ter gradnjo splošnega družbenega pomena.

Sprejeti odlok zajema tudi olajšavo za gradnjo kmetijskih stavb 
ter industrijskih stavb in skladišč, ki se zmanjša za 30% odmer-
jenega komunalnega prispevka.

IMENOVANA PODžUPANA
Župan občine Litija, Franci 
Rokavec, je s sklepom s 1. 
februarjem 2011, imenoval 
dva podžupana občine Litija, 
in sicer Aleksandra Gombača 
in Gregorja Zavrla. Aleksan-
dra Gombača je imenoval 
za podžupana za področje 
gospodarske infrastrukture. 
Gregorja Zavrla je imenoval za podžupana za 

področje gospodarstva in promocije občine Litija. Funkcijo bo-
sta oba podžupana opravljala nepoklicno.

OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE 
vpisuje predšolske otroke v Vrtec Čebelica  

za šolsko leto 2011/2012.
Vpišete lahko otroke, ki bodo do 1. 9. 2011 dopolnili 1 leto 
starosti, izjemoma tudi, ko je dopolnil starost najmanj enajst 
mesecev pod pogojem, da je staršem že potekel dopust za 
nego in varstvo otroka (Zakon o vrtcih - 20. člen).

1.  Vloge za vpis v Vrtec Čebelica, enoto v Gabrovki, lahko 
dvignete in oddate v času od 21. 2. 2011 do 11. 3. 2011 v 
Vrtec Čebelica v Gabrovki, vsak delovni dan med 6.00 in 
15.00 uro. 

2.  Vloge za vpis v Vrtec Čebelica, enoto na Dolah, lahko dvi-
gnete in oddate od 21. 2. 2011 do 11. 3. 2011 v enoti Vrtca 
Čebelica na Dolah, vsak delovni dan med 6.00 in 15.00 
uro.

Vlogo lahko dobite tudi na spletni strani šole - http://www2.
arnes.si/~ogabrovkalj/Vrtec.

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko starši 
oddajo osebno v Vrtcu Čebelica, tajništvu šole v Gabrovki 
ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot 
datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na 
telefon 01/89 71 042.

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC  
POLHEK POLŠNIK ZA ŠOLSKO LETO  

2011 - 2012 
14. marca 2011 bo potekal vpis predšolskih otrok v vrtec 
enota Polhek Polšnik za šolsko leto 2011-2012.  

REDNI LETNI VPIS OTROK NOVINCEV za naslednje šolsko 
leto poteka na podlagi prijav v ponedeljek, 14. marca 2011. 
Prošnjo za vpis v vrtec lahko dobite v osnovni šoli Litija ali v 
enoti Polhek Polšnik. 
Vpis v enoto vrtca Polhek Polšnik za šolsko leto 2011/12 
bo potekal: 
•  Enota Polhek Polšnik: v ponedeljek, 14. marca 2011, 

od 14.00 do 16.00 ure.

ZA VSE ZAMUDNIKE
od ponedeljka, 21. marca 2011, do petka, 25. marca 2011, 
od 8.00 do 12.00 ure, na osnovni šoli Litija, v pisarni šolske 
pedagoginje Blanke Erjavec.  VABLjENi!     

CELOLETNI VPIS PREDŠOLSKIH OTROK  
V VRTEC POLHEK POLŠNIK 

Vpis in sprejem predšolskih otrok v Vrtec Litija poteka 
skozi celo leto na podlagi prijav in prostih mest. Vrtec 
lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta 
oziroma ko je dopolnil starost najmanj 11. mesecev. (Za-
kon o vrtcih - 20. člen) 
Podatki o prostih mestih so objavljeni na naši spletni strani, 
vabimo pa vas tudi, da se oglasite ali pokličete na upravo 
vrtca.

SANACIJA NA VODOVODU GOLIŠČE
Ob koncu leta 2010 je Javno podjetje KSP Litija d.o.o., ki 
upravlja z vodovodom Golišče, izvedlo sanacijska dela na 
vodovodu.
Celoten sistem je bil potreben precejšnih posodobitev. 
Tako so obstoječe razbremenilnike zamenjali s hidra-
vličnimi ventili, zamenjali so potopno črpalko v vrtini ter 
sanirali vodarno v vodohramu, saj ni več zagotavljala za-
dostne količine prečiščene vode. Največji poseg je bila 
obnova vodne celice in izvedba sanacijskega premaza. Z 
navedeno sanacijo se predvideva bistveno izboljšanje vo-
dooskrbe na tem območju. Za trajno rešitev bo potrebno 
zagotoviti  dodatne količine vode. 

Občina Litija je uspešno pristopila k sanaciji številnih 
plazov, ki so nastali ob septembrskem dežju v letu 2010. 
Izvedla se je sanacija dveh plazov, ki sta ogrožala novo 
zajetje v Zapodju.

.......  ter  tudi dva obsežna  plazova ob lokalni cesti  Pol-
šnik - Slop - Sopota

Zakaj ločujemo?
Okolje je naš dom, ki ga z današnjim načinom življenja zasuva-
mo z odpadki in s tem izgubljamo prostor za naše življenje (za 
igrišča, parke, ...) ter za življenje živali in rastlin. Dobra novica 
je, da imamo danes za to rešitev: RECikLiRANjE ODPADkOV. 
In v tej rešitvi moramo sodelovati prav vsi ljudje. Da bi še na-
prej imeli vse ugodje in hkrati živeli v prijetnem okolju, lahko 
z ločenim zbiranjem odpadkov pridobimo surovine. Z njimi pa 
ustvarjamo nove izdelke – in jih tako koristno uporabimo.

Aleksander 
Gombač

Gregor Zavrl

SANACIJA ŠTEVILNIH PLAZOV

Takole v Komunalno stanovanj-
skem podjetju Litija pripravijo 
em balažo za pot v reciklažo.

Rumeni zabojnik, s katerim 
v šoli in gimnaziji spremljajo 
zbrane količine.

•  kartonska embalaža za tekoča živila npr. embalaža mleka in 
sadnih sokov

• Pločevinke živil in pijač
•  Plastična embalaža nenevarnih kemikalij (ustrezno spraznjena)
• kovinska embalaža barv (ustrezno spraznjena)

V zabojnik za embalažo (RuMEN ZABOjNik) NE SODIJO:
•  kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastič-

ni stoli ipd.)
•  Plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motor-

na in druge vrste  mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin
• pesticidi, barve laki, redčila ipd.

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
V VRTEC LITIJA

Vpis v enote Vrtca Litija za šolsko leto 2011 – 2012 
bo potekal od 1. do 31. marca 2011. 

Vabimo vas na osebni vpis v enote: 

 Vrtec Najdihojca – CkS 8, Litija 
torek, 1. marec od 9. do 17. ure

 Vrtec Jurček – Jevnica 
sreda, 2. marec od 10. do 15. ure

 Vrtec Kresnička – Kresnice 
petek, 4. marec od 10. do 15. ure

 Vrtec Kekec – Sava 
ponedeljek, 7. marec od 10. do 15. ure

 Vrtec Taček – Hotič 
sreda, 9. marec od 10. do 15. ure

 Vrtec Sonček – Vače 
četrtek, 10. marec od 10. do 15. ure

 Vrtec Medvedek – Bevkova 1, Litija 
četrtek, 17. marec od 9. do 16. ure 
petek, 18. marec od 9. do 15. ure

V ostalih dneh vpis v Vrtec Litija (za vse enote) poteka  
na upravi vrtca od 9. do 14. ure. 

V MESECu VPiSA BODO V ENOTAH VRTCA 
TUDI DNEVi ODPRTiH VRAT.

Vabljeni!

V LITIJI IZBOLJŠUJEMO LOČEVANJE  
ODPADKOV

V podjetjih Danone in Slopak so se odločili, da bodo v Sloveniji 
pomagali izboljšati rezultat ločevanja odpadkov v Sloveniji za 20 
odstotkov v naslednjih treh letih. Za prvo območje so izbrali Liti-
jo, v kateri so spoznali odlične partnerje v ločevanju odpadkov: 
Vrtec Litija – enota Medvedek, osnovna šola Gradec, Gimnazija 
Litija, občina Litija in komunalno stanovanjsko podjetje Litija. 

Takole so novembra v Osnovni šoli 
Litija trenirali ločevanje odpadkov.

Najprej so opremili vrtec, šolo in gimnazijo s koši – otroci pa so 
posebne vreče odnesli tudi domov. in kot kaže nam vsem sku-
paj vedno bolj uspeva. O rezultatih bomo poročali v naslednjem 
Občanu. Tokrat smo pripravili kratek vodnik za embalažo. Več 
informacij lahko dobite na spletni strani www.locujem.si.

V rumenem zabojniku je EMBALAžA
V rumeni zabojnik sodijo: pločevnike, konzerve, kartonska em-
balaža za tekočine (poznani tudi kot "tetrapak") in plastenke. 
Preden jih odvržemo, jih izpraznimo. Ni jih treba umivati, jih pa 
moramo dobro stisniti.

V zabojnik za embalažo (RuMEN ZABOjNik) SODIJO: 
• Plastenke pijač in živil
• Plastični kozarci in lončki
• Plastične vrečke in folije
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TUDI BREZ PODPISA PARTNERSTVA,  
PODPIRAMO PAMETNE PROJEKTE

V januarskem občanu je bilo na prvi strani objavljeno obvestilo o podpi-
su partnerstva za razvoj (ali koalicija) h kateremu pa niso pristopili LDS, 
Zares, Blok lista in Lista Dušana Hauptmana. Predstavniki omenjenih list 
in strank v občinskem svetu menimo, da bi podpis županovega partner-
stva pomenil brezpogojno podporo vsem občinskim projektom, kar po-
meni, da bi bili obvezani nekritično podpreti vse, kar bi občinska uprava 
pripravila in želela izvesti.

Stranki Zares, LDS ter ne-
odvisni listi Blok lista in 
Lista Dušana Hauptmana 
v osnovi podpiramo tri 
glavne projekte, ki jih je 
župan v novem mandatu 
označil kot prioritetne: 
nova osnovna šola v Litiji, 
čistilna naprava in izgra-
dnja Socialno varstvenega 
centra, pogosto pa smo 
opozarjali na določene po-

manjkljivosti in neprimeren način vodenja postopkov, kar nameravamo 
početi tudi v bodoče. Osnovno vodilo pri našem delu je podpora vsem 
projektom, ki bodo Litiji in njenim prebivalcem prinesli korist in novo 
kvaliteto življenja v mestu, brez kakršnihkoli političnih kupčij, osebnih 
koristi in na transparenten in zakonit način. V nobenem primeru pa ne 
bomo sodelovali pri razmetavanju oz. neracionalnem zapravljanju davko-
plačevalskega denarja.

Dušan HAuPTMAN, Stane TRDiN, Robert PoToKAR, Janez FORTE

LITIJANI HOČEJO BOLJŠO LITIJO
V Litiji je bila 29. januarja letos ustanovljena civilna iniciativa – zdru-
ženje za boljšo Litijo (Ci Litija). Vložen je bil tudi zahtevek za uradno 
registracijo na uE Litija. Članstvo v Ci Litija je prostovoljno, brezplačno 
in brez obveznosti. Ni nobenih ovir za pridružitev, zadostuje prijava z 
imenom, priimkom in naslovom. Za predsednico cI Litija je bila izvoljena 
Mateja Šteferl.
Namen Ci Litija je bistveno izboljšati življenje v mestu, njegov izgled, 
namembnost prostora, zahtevati vse tiste infrastrukturne objekte, ki bi 
jih morala Litija že zdavnaj imeti in župana ter odgovorne ljudi na občini 
opozarjati na napake, ki jih delajo in od njih zahtevati, da se pri vseh 
nameravanih posegih v mestu posvetujejo z meščani. 
Ci Litija bo povezovala meščane Litije in spodbujala njihovo sodelovanje 
pri projektih, ki zadevajo vse davkoplačevalce. Na ta način bodo pripo-
mogli, da ne bo razmetavanja in neracionalnega zapravljanja davkopla-
čevalskega denarja.
Ci Litija se bo najprej lotila zahteve za dopolnitev projekta OŠ Litija, ki je 
pomanjkljiv, saj mu manjkajo bistvene vsebine pomembne za novodob-
no šolo, njeno okolico in samo mesto Litija. Ci Litija smatra, da občina v 
centru mesta ne sme postaviti zgolj zgradbe šole, okolico pa zanemariti. 
Nadalje se bo Ci Litija lotila komunalnih problemov in mnogih drobnih in 
velikih tem, ki jih bodo predlagali meščani in bodo Litiji in njenim prebi-
valcem prinesli korist in novo kvaliteto življenja v mestu brez kakršnihko-
li političnih kupčij, osebnih koristi na transparenten in zakonit način.

CI Litija vabi meščane Litije, da se ji pridružijo. Dobrodošli so 
vsi, ki imajo predloge, in pripombe ter želijo sodelovati pri iz-
boljšanju življenja v Litiji. Svoja mnenja in predloge ter pridruži-
tev k CI Litija lahko posredujete na naslov: ci.litija@gmail.com. 
CI Litija bo odprla tudi stran na socialnem omrežju Facebook.

CiViLNA iNiCiATiVA LiTijA - ZDRuŽENjE ZA BOLjŠO LiTijO
Mateja ŠTEFERL

ZAHTEVE CIVILNE INICIATIVE LITIJA  
PRI PROJEKTU OŠ LITIJA

Mesto Litija NujNO in TAkOj potrebuje novo šolo, ki bo vzorčna za pri-
hodnost osnovnošolskega izobraževanja in hkrati - šola po meri otrok, 
staršev in učiteljev.
Člani Civilne iniciative Litija so podrobno pregledali PiZ - Predinvesti-
cijsko zasnovo za objekt nove OŠ Litija, ki je bila objavljena na spletni 
strani občine Litija kot gradivo za sejo Občinskega sveta dne 16.2.2011.
Člani Civilne iniciative Litija ugotavljamo, da je projekt pomanjkljiv in 
nima vsebin, ki so potrebne za novodobno šolo in mesto Litija.
Civilna iniciativa Litija zato zahteva od župana občine Litija, da TAkOj in 
BREZ DODATNEGA ZAVLAČEVANjA pristopi k spremembam in dopolni-
tvam projekta OŠ Litija. 
Projekt je potrebno dopolniti z naslednjim:
1.  Smotrno povezavo osnovne šole s športno dvorano in dograditvijo 

potrebnih spremljajočih prostorov za pouk šolske športne vzgoje.
2.  Zagotoviti možnost skupnega ogrevanja za vse javne objekte na tem 

prostoru.
3.  ugotoviti primernost lege zunanjega igrišča – opozorilo na motenje oko-

liških stanovalcev zaradi hrupa (izkušnja pri igriščih ob OŠ Gradec).
4. Zagotoviti zadostno število parkirišč 
5.  Poleg izgradnje šole, zagotoviti hkratno ureditev celotnega okoliša 

šole – CkS in ulica Mire Pregljeve 
6.  Nova šola mora biti grajena nizkoenergetska in z minimalnimi stroški 

vzdrževanja. Občina mora javnosti sporočiti vrednost stroškov vzdrže-
vanja šole, ker bo to obremenitev za vsakoletni proračun občine!

7.  Gradnja šole mora biti zaključena in šola vseljiva najkasneje v letu dni.
8.  Sprememba lokacije vrtca Najdihojca in uporaba obstoječega prosto-

ra za potrebe šole.
Nadalje Civilna iniciativa zahteva od župana, da meščane Litije podrobno 
informira o samem projektu šole, načinu financiranja, zagotovitvi finanč-
nih sredstev… prek medijev in ne le prek občinske spletne strani.
Civilna iniciativa pričakuje od župana F. Rokavca, odgovorne osebe skrb-
nika investicijskega projekta igorija Parkela, in tudi od občinskih svetni-
kov, da prevzamejo osebno odgovornost, v kolikor ne bodo zagotovili 
obljubljenih finančnih sredstev in končanja gradnje šole z ureditvijo oko-
lice v roku enega šolskega leta. 
CiViLNA iNiCiATiVA – ZDRuŽENjE ZA BOLjŠO LiTijO

Predsednica Mateja ŠTEFERL

 Kolumna

kaj storiti z litijo?

MARTIN BRILEJ

žUPAN IN TRIJE PODžUPANI 
Župan Franci Rokavec je že takoj po izvolitvi za podžupanjo izbral Lijano 
Lovše, doslej občinsko uslužbenko, ki je postala poklicna podžupanja in 
je njegov kader iz SLS. To imenovanje je bilo logično in pričakovano, saj 
župan najpomembnejše funkcije pač nameni ljudem, ki jim zaupa in so 
mu pomagali pri volitvah. Potem pa se je odločil, da imenuje še dva podž-
upana, kar je v Litiji vzbudilo precej vprašanj, polemike in začudenja. Tako 
sta podžupana postala še Gregor Zavrl, ki je predsednik SDS Litija in Ale-
ksander Gombač, član SD Litija-Šmartno. Županova odločitev je povsem 
legitimna, saj lahko imenuje najmanj enega podžupana, ne da bi kogarkoli 
kaj vpraševal o tem. in je imenoval tri. Zakaj se je v revni litijski občini 
odločil obdati s kar tremi podžupani, bo Rokavec kot prva javna oseba v 
občini, težko utemeljil z razumnimi argumenti. Sploh pa ob dejstvu, da ima 
na občini za izvajanje del 25-člansko občinsko upravo. Za javnost (Delo, 
2.2.11, Bojan Rajšek) je župan sicer izjavil, da je bila Lijana Lovše pred tem 
tako ali tako v službi na občini, za druga dva pa, da sta bila tudi v prejšnjem 
mandatu dva podžupana. No, čisto tako vendarle ni, saj gre za tri podžupa-
ne, ki imajo popolnoma drugačne pristojnosti kot občinski uslužbenci. 
Zavrla je zadolžil za področje gospodarstva in promocije, Gombača pa 
za gospodarsko infrastrukturo. Tu se postavlja kup vprašanj, od njune 
izobrazbe do izkušenj in potrebe po dodatnih podžupanih. Župan ima npr. 
v svoji občinski upravi poseben oddelek za gospodarsko (komunalno) 
infrastrukturo, ki ga vodi Blaž Zarnik. kako bosta odslej na vrhu gnoja 
sedala dva petelina: Zarnik kot vodja tega oddelka in Gombač kot podžu-
pan, oba zadolžena za iste zadeve? je to sploh potrebno in ali ima občina 
res toliko dela (in denarja) na tem področju, da mora imeti še podžu-
pana za to. Ali pa občinska uprava tega ne zna ali ne zmore? kakorkoli 
že obračamo, bo najbrž držalo, da podžupan v svojem prostem času ne 
bo kaj prida koristil gospodarski infrastrukturi, razen, da bo s svetniško 
skupino SD glasoval za vse županove predloge. in še ena možnost je, 
da bo Gombač od nekod prinesel čudežni denar za boljšo gospodarsko 
infrastrukturo, npr. v Litiji, kjer je bil izvoljen? 
Še posebno zanimivo je področje, ki ga bo »pokrival« Zavrl. Gospodarstvo 
se ponavadi zaupa človeku z ustrezno izobrazbo in izkušnjami, Zavrl pa je 
25-letni študent, ki še nikoli v življenju ni bil v službi. Torej bo »odgovarjal« 
za gospodarstvo brez enega dneva službe in brez ustrezne izobrazbe? To 
je vsekakor unikum daleč naokrog. Delal bo tudi pri promociji občine. Da 
bomo takoj na jasnem kaj je promocija in za koga. Od promocije občine 
namreč občani nimamo popolnoma ničesar. Namenjena je zgolj županu 
in morda malce tudi podžupanom za potrebe naslednjih volitev, na katerih 
bodo župan in vsi trije podžupani spet kandidirali. in odslej bo to promoci-
jo za župana (SLS) izvajal kar Zavrl, ki je predsednik druge stranke (SDS). 
kaj si bodo o tem mislili člani in volivci SDS ne bom sodil, ker nisem član 
nikogaršnje stranke. Tudi za Gombača, ki je član SD Litija-Šmartno, je 
njihov predsednik Aškerc imel pred časom odločno stališče, da se SD ne 
bo povezovala s SLS, bo imel sedaj priložnost, da pove svoje. 
Župan je oblikoval koalicijo, ki jo imenuje partnerstvo. To je seveda isto, 
saj so vsi, ki so bili voljni pristopiti k njej, podpisali županov program, 
ki ima za temeljne cilje izgradnjo OŠ Litija, čistilne naprave in socialno 
varstvenega centra. Vse troje je obljubljal že v prejšnjem mandatu, od 
kod bo dobil ves denar zanje, pa se ne ve. Bi pa znalo biti, da bi za vse 
troje potreboval blizu 50 do 60 milijonov €, letni občinski proračun pa se 
suče okrog 12 do 14 milijonov €. Če mu bo to uspelo in da bosta pri tem 
najbolj zaslužna oba nova podžupana, bo župan F. Rokavec za to požel 
čestitke. V nasprotnem primeru pa bo denar za podžupane vržen v zrak, 
na naslednjih volitvah pa bo pogorel. 
Nedvomno gre pri dodatnih dveh podžupanih za politično odločitev F. 
Rokavca. To je pravzaprav razumljivo, saj mora vsak župan, če hoče kaj 
narediti, imeti podporo v občinskem svetu. in župan ima sedaj v njem 
kar 19 glasov (SLS, SD, SDS, Desus) podpore od 23 svetnikov. Cena je 
bila imenovanje še dveh podžupanov s stroški, ki pa niso ravno majhni. 
kaj bodo k temu rekli volivci in člani Desusa, ter njihov predsednik, ki je 
tudi podpisal koalicijsko pogodbo, dobil pa ničesar, bodo tuhtali sami. 
Menda so voljni podpisali (vsaj v prvi varianti pogodbe) tudi obvezo, da 
na županove odloke ne bodo vlagali amandmajev (!). S tem so dovolili, da 
jim je župan opral možgane, saj bodo le še dvigali roke, gradiv jim ne bo 
treba več brati in razmišljati o čemerkoli. 
Najpogostejše vprašanje pa se suče okrog denarja za podžupane in sicer 
kako si župan v gospodarski krizi, nezaposlenosti in naraščajoči revščini 
dovoli z denarjem davkoplačevalcev imenovati še dva podžupana s plačo 
944,45 € mesečno, kar v celem mandatu znese cca 100.000,00 €. kaj bi 
lahko župan za ta denar naredil npr. v Litiji, si lahko vsak sam predstavlja. 
je pa treba županu priznati, da mu je v Litiji uspelo vzpostaviti moč, ka-
kršne doslej še nihče ni imel. Poleg treh podžupanov (doslej jih ni imel 
še nihče), ima roko na komunali, je edini družbenik v občinskih podjetjih 
iC Geoss d.o.o. in SVC d.o.o., volitve so mu navrgle večino SLS predse-
dnikov v kS in MSL. Njegova koalicija večinsko obvladuje celo Nadzorni 
odbor občine (NO), kar je v nebo vpijoč absurd, saj ga tako praktično 
nihče ne nadzira. je pa res, da NO ni predlagal niti izvolil župan, pač pa je 
zvarek političnih strank. Župan pa doslej na to zelo nehigiensko sestavo 
Nadzornega odbora ni niti mignil, kar mu bodisi ustreza, da pa ne bi 
vedel, da celo v nazadnjaških režimih oblast nadzor prepušča opoziciji in 
civilni sferi, pa bi pri njegovi 20-letni politični kilometrini težko verjel.

»ODKRIVANJE TOPLE VODE« 
ALI PROMETNE TEžAVE  

V MESTU LITIJA
kot bivši predstavnik občine Litija v Svetu za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPV) in njen predsednik v preteklih dveh mandatih, bi 
novemu predstavniku občine Litije v SPV g. Borisu Doblekarju čestital in 
zaželel veliko uspeha pri delu ter odpravi težav, ki se dajo po njegovem 
mnenju na hitro odpraviti…

Občinski SPV ima naloge kot so:
- ocenjevanje stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni; 
-  predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost ce-

stnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
-  koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega 

prometa; 
- skrbi za izvajanje prometne vzgoje in dodatnega izobraževanja itd. 

Če povzamemo bistvo delo SVP temelji predvsem v preventivi in vzgo-
ji, na strokovnosti, poznavanju aktualne zakonodaje, upoštevajoč nepri-
stranskost, na medsebojnem dialogu, v zakonsko danih možnih okvirjih, 
potreb udeležencev, ki izkažejo objektivno problematiko v zvezi prometne 
varnosti, občinske ali republiške organe, glede na posamezne pristojno-
sti, seznanja z nepravilnostmi, pomanjkljivostmi in predlaga izboljšave. V 
kolikor predloge oziroma ugotovitve tudi sprejmejo oziroma upoštevajo, 
pa SPV nima nadaljnjega vpliva. G. Doblekar je v članku navedel le delček 
problematike, ki jo je v preteklih dveh mandatih SPV že obravnaval in se-
znanjal pooblaščene pristojne organe. Pogledati je potrebno le v prejšnje 
zapisnike SPV, kakor tudi že posredovane dopise.
Če se dotaknem le prve točke »semaforizirano križišče levi breg pri mo-
stu«. V preteklih letih je bila ta problematika že obravnavana. Še več 
ukvarjali smo se tudi z vidnostjo semaforja, predlagali nove naklone itd. 
Pri tem pa upoštevali načelo nepristranskosti. Lahko se poveča časov-
ni interval rumene puščice proti Ljubljani, ter s tem zmanjša interval iz 
smeri Graške dobave in Ponovič, kar v prometnih konicah pomeni še več 
čakanja in koloni za te voznike, kjer je prav tako veliko pešcev, ki se prav 
tako dušijo v plinih čakajočih vozil. 
Za iskanje možne rešitev je bilo že veliko napisanega. Študija o novi pro-
metni ureditvi, obvozni cesti, ki bi razbremenila Litijo tranzitnega prome-
ta, upoštevajoč dejstvo, da Litija ne bi potem postala samo še »spalno 
naselje«, kar pa bi negativno vplivalo na gospodarstvo ter globalno in dol-
goročno, tudi v povezavi z željeno novo traso ceste Litija - Ljubljana, saj 
je obstoječa, z vsemi krožišči postala že skoraj mestna ulica. Vendar za 
to je potreben denar in čas. Pa smo zopet tam…
Prav tako je bilo že veliko napisanega, predlaganega in realiziranega o 
poškodbah cestišča, parkiranju, prehodih za pešce, da hitrostnih ovir in 
con umirjenega prometa niti ne omenjam…
Zaradi vseh že obravnavanih in zapisanih dejstev v preteklih mandatih, 
se mi zdi navedeni članek res kot odkrivanje nečesa kar je že zdavnaj 
odkrito in obravnavano. Le prebrati je treba in že načete projekte nada-
ljevati, tiste neupoštevane pa ponovno dati v obravnavo, kot smo to delali 
v preteklih mandatih. Članek g. Doblekarja, ki verjetno še ni seznanjen s 
preteklim delom SPV, pa daje podobo, kakor da SPV pred tem ni videl in 
delal ničesar. Potrebno je dodati, da je SPV v preteklih mandatih deloval 
strokovno in uspešno. Vse to je razvidno iz statistike o zmanjšanju ne-
sreč, o urejeni in spremenjeni prometni ureditvi, iz sodelovanja s šolsko 
in predšolsko mladino z namenom izboljšanja prometne varnosti, ki je v 
korist vseh občanov občine Litija in ne samo meščanov mesta Litija. 

Robert PoToKAR

OBVESTILO  
O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV:

-  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJA ŠPORTA

-  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJA KULTURE

-  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
SOCIALNEGA VARSTVA

Obveščamo vas, da bodo v uradnem listu RS predvidoma 
meseca marca 2011 objavljeni:
-  javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje pro-

gramov športa v občini Litija za leto 2011,
-  javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za so-

financiranje kulturnih programov in projektov v občini 
Litija za leto 2011,

-  javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje programov/projektov s področja socialnega 
varstva v občini Litija za leto 2011. 

Razpisne dokumentacije in obrazci prijav bodo na voljo 
na spletni strani Občine Litija, www.litija.si. Dobiti jih bo 
možno tudi na Občini Litija, soba 50 ali 52. Za dodatne 
informacije lahko pokličete na telefon: (01)8963-459 (Ob-
čina Litija, Marjana Weilgoni Anžel).
Roki za oddajo prijav bodo za vse navedene razpise do 
25.03.2011.

naŠa litija
V Litiji smo navajeni, da samo kritiziramo, tako kot splošno v Sloveniji. 
Verjetno je, da je v našem mestu in sploh v občini tudi kaj dobrega. Na 
primer bronasti kip čolnarja je enkraten, prava ikona, in smo ga Litijanke 
in Litijani že vzeli za svojega, pa čeprav je še mlad. Škoda je le, da stoji 
na prekratkem kamnitem čolnu. Druga odlična stvar v Litiji pa je pravi 
biser, in to je turistično-rekreacijska in zdravilna pot na Svibno za vse 
generacije. Posebnost je predvsem 300-400 metrski zadnji vzpon po 
koreninah pod vrhom. Draž je tudi vpisovanje v knjigo obiskov na vrhu 
in cilju. Klop pred zadnjim vzponom je postavljena na pravem mestu in 
zelo udobna z lepim razgledom na Alpe. Na vsej trasi je zrak čist, gozd 
pa bogat z gobami in borovnicami. Na Svibno hodi po zdravje čedalje več 
meščank in meščanov Litije. Svibno je litijska Šmarna gora. Slišal sem, 
da prihajajo ljudje tudi iz Domžal in drugih okoliških mest. Gozdnih poti 
in vzponov je v Sloveniji veliko, samo to naše Svibno je nekaj posebnega. 
Pri hoji so zaželene pohodniške palice. Da vseslovenskega pohoda od Li-
tije do Čateža in prireditve Slovenec leta niti ne opisujem. Litija in sploh 
občina imata izredno lepo in bogato okolje in naravo. Bodoče turiste bi s 
kakšnim hotelom in bazenom lahko dalj časa zadržali v našem mestu in 
občini. Velika prednost Litije je bližina Ljubljane z vsako urno železniško 

povezavo. Tudi 35 km cestna povezava z Ljubljano je dokaj dobra. Obči-
na ima zadovoljive asfaltne ceste. Nobena ljubljanska ulica nima boljše 
špecerijske oskrbe kot jo ima Litija. Tehnična oskrba je na visokem ni-
voju. Tudi zavidljivo zdravstveno oskrbo premoremo na visokem nivoju. 
Dobro je tudi, da smo v središču Slovenije. Obnovljeni Bogenšperk je pa 
tudi zelo blizu za poroke. Želel bi si, da bi še kdo kaj dobrega napisal o 
Litiji v Občana. Zaželjeno pa bi bilo čim več prispevkov bralcev o starih 
in novih idejah, ki bi tlakovale hiter napredek Litije in občine. Tako bi se 
vsaj malo oddolžili temu, da vseskozi in vsakoletno in vsak mesec preje-
mamo Občana brezplačno na dom. Vsi ljudje vse vedo. Naj pripišem še 
nekaj starih irskih modrosti iz leta 1750.
Vzemi si čas za delo, ki je cena za uspeh.
Vzemi si čas za razmišljanje, ker je v njem vir moči.
Vzemi si čas za igro, v njej je skrivnost večne mladosti.
Vzemi si čas za branje, saj je le to temelj modrosti.
Vzemi si čas za sanje in te bo dvignilo do zvezd.
Vzemi si čas za ljubezen in te bodo ljubili, saj je oboje prva pravica Bo-
gov.
Vzemi si čas in ozri se naokrog, dan je prekratek, da bi bil sebičen.
Vzemi si čas in se nasmej, ker je smeh glasba za dušo.

Adolf BERLOŽNik, Litija
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ZIMSKE ŠOLSKE POČITNICE  
SO TU!

Moj počitniški urnik:
Datum Čas Dogodek Kraj

Sob 19.2. 8.00 – 
11.30 Stojnica vse zastonj Tržnica Litija

Pon 21.2. 15.00 – 
20.00

Turnir v nogometu in košarki ter 
predstavitev hokeja na parketu

Gimnazija 
Litija

Tor 22.2. 17.00 Ustvarjalna delavnica - tisk na majice Mc Litija
Sre 23.2. 17.00 Ustvarjalna delavnica - broške za majice Mc Litija

Čet 24.2. 7.15 Kopalni izlet – Atlantis Žel. postaja- 
Atlantis

Čet 24.2. 18.00 Predavalnica ujet.si – Terorizem knjižnica Litija

Pet 25.2. 12.00  Turnir v bowlingu Bob Bowling
Pet 25.2. 19.00 Otvoritev razstave Simone kokelj Mc Litija

Turnir v košarki in nogometu bo potekal v Športni dvorani Gimnazije 
Litija. Prijave ekip – po 3 člani - zbiramo do 18.2.2011 na mc.litija@
gmail.com ali na 051/443 410. Prijavnine ni!
Prijave za kopalni izlet sprejemamo do torka 22.1.2011 v dnevnem cen-
tru MC Litija vsak dan od 14.00 do 20.00 (cena izleta: do 12 let je 12€, 
ostali 14€). 
Prijave za bowling zbiramo pred začetkom turnirja na Bob Bowlingu.
Vabljeni tudi v dnevni center na Ponoviško 12 vsak dan od 14.00 do 
20.00

ČEČKARIJE
V Mc-ju pripravljamo novo 
zanimivo razstavo. Tudi tebe 
vabimo, da prispevaš svoj 
delček. kakšen? V svoje 
šolske zvezke poleg snovi 
zanesljivo rišeš prave ume-
tnine. Točno te - TVOjE ČEČ-
KARIJe, bi postavili na ogled. 
Vabim te, da do 10. marca 
pošlješ svoje stvaritve na 
naslov Mladinski center Liti-
ja, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija ali skene na mc.litija@gmail.com. 
pričakuj nagrado za NAj ČEČkARijO in naj druženje ob otvoritvi razsta-
ve 25.3.2011 ob 19.00.

UJET.SI – ZAMOLČANA PLAT RESNICE: TERORIZEM 
KOT SREDSTVO MANIPULACIJE

V tretjem delu cikla predavalnic ujet.si bomo gostili Dr. Miroslava Hu-
skića, avtorja spletne strani www.terorizem.si, ki je profesor in znan-
stvenik in se ljubiteljsko ukvarja s tematiko terorizma oziroma pred-
vsem z državnim terorizmom oziroma napadi pod lažno zastavo (False 

Flag Attack). V predavanju prav po šolsko našteje dokazljive primere 
napadov pod lažno zastavo in opozori na utemeljeni sum, da je šlo za 
napad pod lažno zastavo tudi v primeru napadov na ZDA 11. septembra 
2001…
Pridružite se nam v Knjižnici Litija, v četrtek, 24.2.2011 ob 18.00. 
Vabljeni!

KLUBSKA SCENA – večer poezije ob glasbi
Neformalna skupina mladih jara gospoda je tokrat v goste na klubsko 
sceno povabila Mlade rime, ki tako kot naša skupina v Litiji, pripravljajo 
pesniške večere namenjene predvsem mladi, še neuveljavljeni poeziji, 
vsak zadnji ponedeljek v mesecu v Menzi pri koritu na Metelkovi v Lju-
bljani. Pridružilo se jim bo nekaj naših lokalnih že slišanih pesniških 
glasov, za glasbeno podlago pa bo z didžeridujem in kitaro poskrbel 
Robert Oven. Vsekakor bo vroče, zato se kot po navadi dobimo ob 
20.00 v dnevni sobi Mladinskega centra Litija na Ponoviški 12, na pe-
tek, 18. marca 2011. 
Izvedba tega projekta je financirana s strani evropske komisije. Vsebi-
na obvestila je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne 
predstavlja stališč Evropske komisije.

ZANIMIVO MC-POLETJE '11
V MC-ju že delamo načrte za poletje. Začeli smo takoj po novem letu, 
saj smo si obljubili, da bomo tudi letos popestrili poletni utrip v Litiji. 
Že več let organiziramo počitniške enotedenske delavnice za mlade. 
Vsako leto so bolj zanimive, bolj obiskane in odmevne. Lani je najbolj 
izstopala grafitarska poslikava podhoda železniške postaje in zidov v 
Strmolah in ob Tenis parku AS. 
Za letošnje poletje smo zastavili kar štiri večje programe. Povabili smo 
trubače iz Guče, da bi z mladimi Litijani skupaj naredili nekaj novih 
skladb in nastopali po litijskih trgih. Ponovili bomo tudi grafitarsko de-
lavnico, ki bo letos ekološko obarvana – radi bi namreč poslikali sme-
tarska vozila in opozorili na ločevanje odpadkov. Poleg prijateljev iz 
Italije so se našemu povabilu odzvali tudi grafitarji iz Luksemburga in 
Marseilla. Pripravljamo tudi mednarodni turnir v nogometu, košarki in 
odbojki. Domačim športnim navdušencem se bodo pridružili gosti iz 
Avstrije in Hrvaške. Na turnirju bomo predstavili brošuro s povabilom 
za sodelovanje v športnih društvih v Litiji. Četrta skupina mladih name-
rava posneti kratek igran film.
In zakaj smo se dela lotili tako kmalu? Programe bomo lahko izvedli le 
s finančno podporo Evropske unije iz programa Mladi v akciji. Vse štiri 
predloge smo oddali na razpisni rok v februarju in nestrpno pričakuje-
mo odločitev komisije. 
Pripravite se tudi vi – na dolgo, zanimivo Mc-poletje.

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

DAN ZA SPREMEMBE – STOJNICA VSE ZASTONJ
Svet Evropske unije je leto 2011 razglasil za evropsko leto prostovolj-
stva. Slogan leta je postal: »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!« Sloven-
ska filantropija (organizacija, ki se ukvarja s promoviranjem, organiza-
cijo in širjenjem prostovoljstva) je soboto, 26. marec 2011 razglasila za 
DAN ZA SPREMEMBE. S tem želijo s skupnimi močmi poudariti pomen 
prostovoljstva in pokazati, da s prostovoljstvom lahko spreminjamo 
sebe, druge in naše okolje.
V MC Litija smo se odločili, da se pridružimo akciji in na ta dan s pomo-
čjo ostalih prostovoljskih organizacij v Litiji postavimo stojnico Vse za-
stonj, kjer bomo zbirali in istočasno zastonj delili rabljene obleke, igra-
če in ostale življenjske potrebščine (nepokvarljiva hrana in higienski 
pripomočki). Tokrat bomo stojnico, še dodatno obogatili s programom, 
delavnicami in predstavitvijo društev, ki se ukvarjajo tudi s prostovolj-
stvom. Začeli bomo ob 8.00 – na tržnici Litija pred športno dvorano.
26.3. bodite prostovoljec tudi vi. Prinesite obleke, igrače in ostale 
življenjske potrebščine (nepokvarljiva hrana in higienski pripomočki). 
koristile bodo sokrajanom v stiski in vsem, ki jim življenje ne priza-
naša. 
Vabljeni na dobrodelno, prostovoljsko, kulturno predstavitveni dogo-
dek pred Športno dvorano. 

KLIŠE O ŠTUDENTSKI PREHRANI
Študentska združenja so enakopravna vsem dru-
gim organizacijam v Sloveniji, tako glede dolžnosti, 
ki jih imajo do svojih članov, kot tudi glede sou-
stvarjanja novih razvojnih tehnologij za študente. 
Eden večjih napredkov z zadnjem času je prav 
gotovo na področju študentske prehrane – prehod 
od študentskih bonov k elektroniziranemu sistemu 
subvencioniranega načina prehranjevanja. Ta hi-

trejši in naprednejši način plačevanja študentske hrane je omogočila 
Študentska organizacija Slovenije, ki je tako – kljub očitkom politikov, 
da skrbi le za lasten žep – pripomogla k razvoju študentskega načina 
življenja. Ena izmed velikih problematik v Sloveniji pa še vedno ostajajo 
naraščajoče cene študentske prehrane. V začetku novega leta so se 
cene študentskih bonov od lanskega leta v povprečju zvišale za dva-
najst centov, o čemer pa študentje s strani Ministrstva za delo niso bili 
javno obveščeni, prav tako ministrstvo za novo podražitev ni podalo 
razloga. cene torej rastejo, prehrambene potrebe študentov in njihove 
šibke finančne zmožnosti pa ostajajo enake. V luči tega problema se 
je aktivistom kliše-ja porodila zamisel o pomoči litijskim študentom pri 
subvencioniranju študentske prehrane s pomočjo gostinskih ponudni-
kov v Litiji. Zaradi relativno kratke razdalje od prestolnice, kjer fakulte-
te obiskuje mnogo litijskih študentov, se večina ne odloči za bivanje v 
študentskih domovih, temveč za študij uporabljajo javni ali osebni pre-
voz. Veliko časa za učenje porabijo v domačem kraju, kjer pa jim nihče 
ne omogoča ugodnejšega načina prehranjevanja. kliše tako poziva vse 
lokalne gostinske ponudnike, da na naslednjem razpisu za subvencio-
niranje študentske prehrane prijavijo svoje storitve in tako pripomorejo 
k olajšanju študentskih bremen. 
Napovedi: kot vsako leto se tudi letos v mesecu marcu obeta adre-
nalinski karting v Ljubljani ter legendarni ogled smučarskih poletov v 
dolini pod Poncami.

Tjaša CVETkOViČ

vabilo noviM članicaM 
V sredo, 23.2.2011 ob 18. uri, bo v 
mali sejni sobi Občine Litija potekala 
redna volilna konferenca Mladinskega 
sveta občine Litija (MSOLi). V želji, da 

združimo čimvečje število mladih, Vabimo društva (športna, kulturna, 
gledališka...), zveze društev, notranje organizacijske enote mladinskih 
organizacij v političnih strankah in ostale organizirane skupine mladih 
s sedežem v občini Litija, da se nam pridružijo.
Status članice lahko pridobijo društva s sedežem v občini Litija, ki:
• izvajajo javno koristne dejavnosti in aktivnosti za otroke in mladino,
• delujejo v skladu z demokratičnimi načeli organiziranja,
• imajo najmanj 5 članov, 
•  imajo najmanj 70% članstva in 70 % vodstva v starosti med 15 in 29 let
Mladinski svet združuje mladinska društva in ustvarja boljše pogoje 
za njihovo delovanje v lokalnem območju. Pred kratkim smo spisali 
predlog Odloka o mladinskem delu v občini Litija in ga predali županu. 
V njem smo natančneje opredelili sodelovanje mladih pri odločitvah 
v občini (komisija za mladinska vprašanja), sofinanciranje mladinskih 
projektov in akcij, priprava lokalnega programa razvoja delovanja mla-
dih... MSOLi bo po sprejetem odloku, na podlagi pravnilnika, financiral 
projekte posameznih društev, ki bodo naše članice. 
Naloga MSOLi-ja ni, da bi sam izvajal aktivnosti, ki so jih do sedaj mla-
dinske organizacije. Njegov pomen je v povezovanju in spodbujanju 
mladinskih organizacij ter v ustvarjanju pogojev (skupno kandidiranje 
na nacionalnih razpisih, udeležba na delavnicah, okroglih mizah), da 
bodo le-te v prihodnje delovale lažje, boljše in še aktivneje. Mladinskim 
organizacijam pod svojim okriljem zato želimo predstavljati aktivno 
podporo v njihovem delu z mladimi.
Mladinski svet občine Litija (MSOLi) zaenkrat združuje 7 polnopravnih 
članic: Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno (DPM LiŠ), klub 
litijskih in šmarskih študentov (kLiŠE), Mladinsko društvo jevnica (MD 
jevnica), Mladi forum Socialnih demokratov (MF SD), Slovensko demo-
kratsko mladino (SDM), Skavtski steg Litija 1 in Športno društvo Breg 
in Tenetiše (ŠD BiT). 
Kontaktirajte nas na email naslov mladinski.svet.litija@gmail.com 
ali na telefonsko število 040/892-114.

Predsednik Mladinskega sveta občine Litija, Matej ŽONTAR

NA ZALOGI TUDI: BMW serija 3: 320d Touring, let nik 2006, cena 12.600,00 EUR; 
Opel Astra 1.6 16V Cosmo, letnik: 2005, cena 6.990,00 EUR; Opel Astra Classic II 
1.4 16V, letnik: 2005, cena 5.950,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 
2007, cena 7.990,00 EUR; Opel Corsa Cosmo 1.2 16V Twinport, letnik 2004, cena 
4.450,00 EUR; Opel Vectra Comfort 2.2 DTI Avt., letnik 2003, cena 3.000,00 EUR; 
Opel Zafira Sport 1.7 CDTI NAVI, letnik 2008, cena 13.500,00 EUR; Renault Clio 1.2 
16V Dynamique, letnik 2002, cena 2.990,00 EUR.

Renault Clio 1.5 dCi Confort 
Letnik: 2006, prev. 99140 km, bela barva, 
diesel motor, 1461 ccm, 50 kW, ročni me
njalnik (5 pr.), KLIMA

5.950,00 EUR

Opel Corsa City 1.0 i 12V samo 73.000 km 
Letnik: 1997, prev. 73670 km, rdeča barva, 
bencinski motor, 973 ccm, 40 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.) KLIMA

1.200,00 EUR

Opel Zafira Enjoy 1.9 CDTI
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 08/2012, 
prev. 107600 km, temno modra barva (ko
vinska), diesel motor, 1910 ccm, 88 kW, 
ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

12.500,00 EUR

Hyundai Accent NM 1.3 GLi 
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 10/2011, 
prev. 173600 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1341 ccm, 63 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA

1.990,00 EUR

Seat Ibiza Stella 1.4 16V 
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 01/2011, 
prev. 99000 km, rdeča barva, bencinski 
motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.), KLIMA

4.500,00 EUR

Opel Meriva 1.7 DTI Essentia 
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2011, 
prev. 119000 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel motor, 1686 ccm, 55 kW, ročni men
jalnik (5 pr.), KLIMA

4.950,00 EUR



5Februar 2011

P R e d S tav l ja M o   U S P e Š n e   l i t i j S K e   P o dj e t n i K e

URoŠ Ribič, podjetnik
V tokratnem podjetniškem intervjuju vam predstavljamo Uroša Ribi-
ča, ki je na Centru za razvoj Litija ob ustanavljanju podjetja pridobil 
informacije, ki so mu pomagale pri prvih korakih na samostojni pod-
jetniški poti.  

uroš Ribič iz Polšnika izhaja iz podjetniške družine, kar ga je 
spodbudilo, da se je tudi sam odločil za samostojno podjetniško 
pot. Sledil je namreč stopinjam očeta Vladimirja, dolgoletnega 
podjetnika, ki mu je dajal zgled in ga je navdušil za podjetništvo.  

Podjetje Terra-in je Uroš ustanovil leta 2003, dejavnost pa je 
usmerjena na gradnjo telekomunikacijskih, predvsem optičnih 
omrežij. Njihov posel zajema pripravo idejnih zasnov, projektov, 
pridobitev služnostnih pravic in soglasij, gradbena in montažna 
dela, prodajo storitev in vključevanje naročnikov.

Trenutno je v njegovem podjetju, ki ima sedež na Polšniku, kar 
12 zaposlenih. Sam pravi, da je domače okolje specifično zaradi 
podhranjenosti na področju kvalitetnih širokopasovnih povezav, 
izvedba izboljšav pa je žal v največji meri odvisna od investicij 
operaterjev telekomunikacij.
ključ za uspeh podjetja je po njegovem mnenju v sposobnosti 
prilagajanja zahtevam in željam naročnikov. Njihovi zaposleni 
pogosto obiskujejo sejme v tujini in se seznanjajo z novimi teh-
nologijami za telekomunikacijska omrežja, s čimer prispevajo k 
lastnemu razvojnemu procesu. 
Na Polšniku uroša opisujejo kot človeka, ki razume pomen pove-
zovanja in je vedno pripravljen sodelovati tudi pri akcijah v korist 
domačega kraja. 

Urošu smo zastavili nekaj vprašanj o njegovih izkušnjah v poslovnem 
svetu.  

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Prevelika pasivnost in stagnacija v nekdanji službi ter iskanje novih 
izzivov. V sebi sem čutil potencial in energijo za posel. Malo pa so k 
temu pripomogli tudi geni. Pravijo namreč, da imamo Ribiči »posel v 
krvi«, saj svoji podjetji vodita tudi brat in sestra.

Kakšno vlogo je imel Center za razvoj Litija ob začetku vaše po-
slovne poti?
Ko sem ustanavljal podjetje, so me usmerjali in pomagali pri pripravi 
poslovnega načrta. Nudili so mi pomoč pri vavčerskem svetovanju 
in pridobitvi sredstev za samozaposlitev, ki so na začetku prišla še 
kako prav. Zmeraj sem dobil prave informacije. Menim, da je tovr-
stna ustanova v veliko pomoč tako začetnikom, kot tudi že utečenim 
podjetnikom. Pomembno je namreč, da pravočasno dobiš prave in-
formacije.

Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziroma 
najbolj obogatila?
Definitivno prva uspešna prijava na razpis. Šlo je za odkupovanje 
zemljišč za traso avtoceste na enem izmed že zgrajenih odsekov. 
To je bil dokaz, da lahko tudi mala podjetja konkurenčno nastopajo 
na slovenskem trgu, če le nudijo kvalitetne storitve. Od takrat se 
naše podjetje redno prijavlja na razpise in dokaj uspešno pridobiva 
posle.

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno vo-
dilo?
Vsak novopečen podjetnik mora imeti jasno izdelano vizijo. Če se 
viziji doda vztrajnost in trma je to prava formula za uspeh. Poslovno 
vodilo pa je, da ni nobena stvar nemogoča, kajti tako ali tako se 
učimo vse življenje.

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Z našimi kadri se redno udeležujemo »coachingov« skupinskega tim-
skega dela. Pomembno je tudi sprotno izobraževanje, predvsem na 
področju telekomunikacij, kjer se tehnologije spreminjajo tako rekoč 
dnevno.

Posebej smo ponosni na osvojitev nove tehnologije Gpon, ki v tujini 
že nadomešča klasična FTTH omrežja. Gre za povsem novo tehnolo-
gijo, ki zelo poceni izgradnjo omrežij. Na primer do enega večstano-
vanjskega objekta ni potrebno več zagotavljati toliko optičnih vlaken, 
kot je stanovanj, ampak se celoten objekt lahko poveže le preko ene-
ga vlakna, ki preko pasivnega filtra napaja vsa stanovanja v bloku. 
Naša vizija je, da bomo v bližnji prihodnosti v enem od slovenskih 
krajev prvi uporabili in implementirali to tehnologijo.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Najbolj pomembno je ustvarjanje novih delovnih mest. Poleg tega 
smo posebej ponosni, kadar zaganjamo neko novo omrežje, ki lju-
dem nudi boljše širokopasovne povezave. V zadnjem letu smo za-
ključili dva takšna projekta. Šlo je za izgradnjo omrežja na področju 
Občine komen in Občine Postojna in sicer na podeželju. Se pravi da 
smo »informacijsko avtocesto« pripeljali na področja, kjer prebivalci 
niso imeli možnosti kvalitetnih internetnih povezav. Obe Občini sta 
za izgradnjo teh omrežij pridobili sredstva iz Eu skladov.

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se čuti-
te vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju družbene 
odgovornosti? 
Vsak podjetnik je na nek način povezan z lokalnim okoljem. Poseben 
primer smo Polšničani, kjer imamo registriranih veliko podjetij. Z ne-
katerimi zelo dobro sodelujemo. Družbena odgovornost? Vsekakor 
- v obliki podpore različnim društvom in prireditvam.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje 
prve podjetniške korake?
V današnjem poslovnem svetu moraš biti pogumen, hiter, drzen in 
malo nor. 

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja 
in rasti?
Optimističen. Dela je zaenkrat dosti. Vsekakor se bomo pričeli obra-
čati tudi na tuje trge. Ne bi pa radi postali preveliki in okorni. 

    
Pripravila: Ana Savšek, RCL

litija s Srcem Slovenije utripala na 
sejmu alpe-adria

Na največjem turističnem sejmu v Sloveniji, Alpe-Adria: Turizem in 
prosti čas 2011, ki je potekal zadnji vikend v januarju, se je na Go-
spodarskem razstavišču v Ljubljani predstavilo tudi območje Srce 
Slovenije. Pod skupno znamko je letos sodelovalo devet občin: Dol 
pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Mengeš, Šmartno pri Litiji in Trzin. V štirih sejemskih dneh se je na 
razstavnem prostoru Srca Slovenije zvrstilo preko 300 nastopajo-
čih iz območja, skupaj s koordinatorji pa nam je uspelo povezati 
42 različnih organizacij. 

Center za razvoj Litija je kot koordinator skupne predstavitve občin na 
sejmu v petek, 28. januarja na razstavni prostor povabil župane in pred-
stavnike vključenih občin in za njih pripravil prav poseben družaben do-
godek. Za kulinarične dobrote 
so poskrbeli člani Turističnega 
društva Mengeš, s svojim na-
stopom pa je prisotne presenetil 
nekdanji dolgoletni župan Obči-
ne ivančna Gorica in ljubiteljski 
igralec pri kD josipa jurčiča 
Muljava, Jernej Lampret v vlogi 
Krjavlja. Za dobro razpoloženje 
je poskrbel ansambel Kosci in 
skupina trobil Janeza Pera iz 
Mengša. Legenda slovenskega 
turističnega novinarstva, Drago 
Bulc, je na dogodku kot poseb-
ni gost izrekel posebno pohvalo 
Srcu Slovenije in ga razglasil za 
najlepši in najbolj edinstven 
razstavni prostor na celo-
tnem sejmu.   

Turistična ponudba Litije je bila na sej-
mu Alpe-Adria v Ljubljani prvič predsta-
vljena že leta 2000. Center za razvoj Li-
tija se od takrat povezuje tudi z drugimi 
občinami in skrbi za skupno predstavi-
tev območja Srce Slovenije. 
V nedeljo, 30. januarja 2011 se je na 
razstavnem prostoru predstavljalo ob-
močje Polšnika, nastopila je tudi skupi-
na Trio Adijo, ki je poskrbela za veselo 
vzdušje med obiskovalci. Vsak dan tra-
janja sejma je bila prisotna tudi zadru-
ga za razvoj podeželja Jarina iz Litije, ki 
je obiskovalcem predstavljala namige 
za izlete po Srcu Slovenije, poleg tega 
pa je predstavila tudi program lokalne 
samooskrbe Srca Slovenije s hrano. 

obiskovalci sejma so bili navdušeni nad pestrim dogajanjem na razstav-
nem prostoru Srca Slovenije, posebej opazna so bila velika slikarska 
stojala s podobami iz območja. S predstavitvijo, ki je nekoliko odstopala 
od drugega sejemskega dogajanja, smo naredili vtis tako na obiskoval-
ce kot tudi na druge sodelujoče. Vse dni sejma je potekala nagradna 
igra, v kateri so se obiskovalci potegovali za preko 200 nagrad za zdra-
va doživetja Srca Slovenije, ki so jih prispevali ponudniki z območja. 
Aleksandra Gradišek, direktorica centra za razvoj Litija, je poudarila, 
da želimo tudi v prihodnje spodbujati povezovanje in sodelovanje med 
turističnimi ponudniki in ostalimi akterji iz območja. Posebno priznanje 
so nam izkazali organizatorji, ki so Srce Slovenije za prihodnje leto po-
vabili k sodelovanju kot regijo partnerico sejma.

Prireditve v letu 2011 v Srcu 
Slovenije zbrane v knjižici

Že tretje leto zapored je Center za 
razvoj Litija izdal knjižico z naslovom 
»Utrip prireditev v Srcu Slovenije«, 
v kateri so zbrani dogodki, ki se bodo 
odvijali v tekočem letu znotraj območja 
Srce Slovenije. Sodelovalo je največje 
število občin doslej: Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, 
Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, 
Šmartno pri Litji, Trzin in Zagorje. 
Prireditve v naravi kot v kulturnih usta-
novah, likovne in fotografske razstave, 
gledališka ustvarjanja, predstavljanje 
dediščine in folklore, plesne in glasbe-
ne prireditve, rekreacijska in zabavna 
druženja, kulturni festivali, tradicio-
nalni sejmi, daljši in krajši pohodi ter 
kmečki prazniki vas vabijo na druženje 

s prijatelji, sosedi, znanci in družino. utrjujmo medsebojne vezi tudi na 
prireditvah! 

knjižico lahko dobite na Centru za razvoj Litija na kidričevi 1, ogledate 
pa si jo lahko tudi na spletnem naslovu www.razvoj.si. 

Konferenca o inovativnosti v 
lokalni skupnosti v Šentrupertu

Center za razvoj Litija kot soorganizotor sodeluje na 2. Konferenci 
o inovativnosti v lokalni skupnosti InLoCom, ki bo potekala v pe-
tek, 11. marca 2011, v večnamenski dvorani Osnovne šole Šentru-
pert. V Srcu Slovenije smo marca 2009 gostili prvo konferenco o 
inovativnosti v lokalni skupnosti, ki je potekala na Polšniku in je 
bila zelo dobro obiskana.

Namen konference je predstaviti pomen inovativnosti za razvoj lokal-
ne skupnosti, ozavestiti vlogo inovativnih lokalnih skupnosti za razvoj 
inovativne družbe, izpostaviti ključne priložnosti za razvoj inovativnega 
potenciala v lokalnih skupnostih ter oblikovati nove predloge in pobude 
za krepitev inovativnega potenciala lokalnih skupnosti. 

Inco gibanje vabi k sodelovanju na razpisu za InJo in InCo Jr. nagrade 
za inovacijsko novinarstvo in komuniciranje ter nagrade za naj-
boljši inovativni izdelek. Razpis je namenjen osnovnošolcem in sre-
dnješolcem, nagrade pa bodo podeljene na InLocom konferenci 2011. 
Rok za oddajo prispevkov je 25. februar 2011.

Več informacij o konferenci je na voljo na spletni strani 
http://www.incogibanje.si/inlocom-konferenca-2011. 

naša točka veM za podjetnike na 
drugem mestu v Sloveniji

Center za razvoj Litija že od leta 2005 za lažji zagon podjetništva izvaja 
storitve vstopnih točk VEM – "Vse na enem mestu", ki jih izvajamo na  
točkah VEM v Litiji, Grosupljem in od leta 2010 še v Domžalah. V 
letu 2010 smo na nacionalni ravni dosegli odlične rezultate, saj smo po 
uradni statistiki na 13. mestu v Sloveniji po številu oddanih vlog z upo-
rabo aplikacije eVEM. Med primerljivimi VEM točkami, ki poleg osnov-
nih storitev za stranke opravljajo tudi brezplačna svetovanja in delujejo 
preko mreže jAPTi, pa smo celo na drugem mestu. Veseli nas, da so 
podjetniške točke Centra za razvoj Litija vedno dobro obiskane, odlični 
rezultati pa nam dajejo vzpodbudo tudi za v prihodnje.  

uradne ure točke VEM: 
torek 8h - 16h, četrtek 8h - 16h, petek 8h - 13h. 

Dodatne informacije: telefon: 
01 8962 714 ali e-pošta: info@razvoj.si.

Pod znamko Srce Slovenije se je na turističnem sejmu Alpe-Adria zvrstilo 
preko 300 nastopajočih iz devetih občin (foto Matej Povše)

Ekipa Centra za razvoj Litija s pred-
stavniki občin Srca Slovenije (foto Ma-
tej Povše)

Skupna predstavitev je 
potekala pod sloganom 
»Zdravje letos cveti v Srcu 
Slovenije«

V novi knjižici so zbrane prire-
ditve na območju Srce Sloveni-
je v letu 2011



JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA knjižnica litija
V SEDLU MOTOCIKLA

Miran juvančič je konec januarja 
predstavil svojo tretjo knjigo, V se-
dlu motocikla: S. Amerika&Evropa. 
Pri organizaciji prireditve sta sode-

lovali Gimnazija Litija in knjižnica Litija, z ogromnim 
Miranovim organizacijskim prispevkom. Priskrbel 
je nagrade, saj so obiskovalci prejeli 6 glavnih in 

6 tolažilnih nagrad, 
poskrbel tudi za kul-
turni program: igrala 
sta Marko Krebs in 
Gašper Namestnik. 

Miran je povabil podžupanjo in prijateljico Lijano 
Lovše, inštruktorja varne vožnje, Braneta Legana 
in direktorja založbe Didakta, Rudija Zamana. V po-
govoru sta sodelovala 
s soprogo Majdo in 
predstavila svojo veli-
ko ljubezen do moto-
rističnih potovanj. Tudi 
za pogostitev in po-
moč pri prodaji knjige 
so poskrbeli Miranovi 
in Majdini domači. Miran je potrkal na veliko vrat in 
ker so vsi radi pomagali, je bila prireditev prijetna, 
polna optimizma in dobre volje. komaj čakamo na 
naslednjo!

SREČANJE Z NEJKO OMAHEN IN  
RAZSTAVA MALE LILE

V četrtek, 10. februarja, smo se v šmarski knji-
žnici zbrali zaradi besed in risb. Za prve je s svojo 
novo knjigo poskrbela Nejka Omahen, za druge pa 

ustvarjalci male LILe, ki 
so ustvarjali pod vod-
stvom Maje Šuštaršič. 
Nejka je spregovorila 
o vsebini knjige oh, ta 
kriza. V pomoč so ji bile 
tri učenke OŠ Šmartno, 
ki so prebirale odlom-

ke: Eva, jona in Neža. Pripravila jih je mentorica 
Danica Sedevčič. Mladim likovnikom je priznanja za 
trud podelila predsednica LiLE, joža Ocepek. 
Nejka zagotovo pozna vse bistvene značilnosti naj-
stnikov in njihovega življenja, z dveh plati, lastne, ta 
leta so že zdavnaj za njo in poklicne, saj je učiteljica. 
V iskrivem pogovoru z Majdo jurič Sirk je povedala 
zakaj se je odločila za zgodbo, kjer se pojavljajo »no-
votarije« kot facebook, ipod, navijaške skupine itd…, 
ki so sestavni del življenja mlade Eme. Ob tem pa se 
naša junakinja stalno srečuje z raznimi najstniškimi 
težavami. Več boste izvedeli v knjigi, za vtis o prije-
tnem večeru pa nekaj fotografij:

DAVORIN PREISINGER, OPUŠČENI 
RUDNIKI SLOVENIJE

V knjigi Rudniki-Opuščeni rudniki v Sloveniji je pred-
stavljenih več kot 50 opuščenih rudniških rovov 
barvnih kovin, kremena in premoga. Avtor, dolgole-
tni jamar in zbiralec mineralov, pri vsakem rudniku 
še posebno pozornost namenja predstavitvi mine-
ralov in rudnin. Davorin Preisinger bo predavanje v 
knjižnici Litija pripravil kot multivizijsko predstavi-
tev v knjigi zajetih rudniških rovov in mineralov. Na 
koncu bo predvajal še 12 minutni film o notranjosti 
Sitarjevca. Tako bodo Litijani lahko videli kaj skriva 
notranjost hriba. Srečanje z avtorjem bo v torek, 1. 
3. ob 19. uri, v knjižnici Litija. 

MESEC MAREC, žENSKI MESEC
Kar navadili smo se, da marec poimenujemo tudi 
ženski mesec. Dan žena in materinski dan nas spo-
mnita na naše mame, žene, dekleta, tete, sestre…, 
ki nam lepšajo dneve in življenje. Prav zato se bomo 
teh trenutkov spomnili tudi v obeh naših knjižnicah. 
V torek, 8. marca, se bomo srečali z ustvarjalkami 
LiLE in ob tem pripravili še pesniški večer, v knjižni-
co Šmartno vas vabimo ob 19. uri.
V knjižnici Litija pa bosta z nami gostji, mojstrica be-
sede, Mirana Likar Bajželj in mojstrica na likovnem 
področju, Metka Pepelnak.
 Pisateljica Mirana Likar Bajželj je v lanskem letu iz-
dala prvo knjigo, Sobotne zgodbe. O svojem delu je 
spregovorila v intervjuju na spletni strani: http://
www.airbeletrina.si/knjiga/intervju, kjer lahko med 
drugim preberete: »Všeč so mi tudi kakšni stari izra-
zi, ki niso knjižni, jih pa še kako uporabljamo. Zdi se 
mi, da na primer Srbi s tem sploh nimajo nobenih 
težav, mi Slovenci pa. Ne vem, kaj bi o mojih zgod-
bah rekla kakšna zagreta slovenistka. Čeprav po Če-
furjih najbrž ni nobenih zadržkov več. Zdi se mi, da 
taki izrazi jezik bogatijo. Sama tudi rajši poslušam 
pripovedovalca, ki uporablja take izraze. Izrazi so 
del pripovedovalca, del zgodbe, ki ne more biti dru-
gačna oziroma bi bila drugačna, če jih ne bi bilo. 
Očitno pa ti izrazi zelo ugajajo tudi bralcem, ker 
mi zelo veliko ljudi reče: »Pa kako ste napisali rav-
no mojo zgodbo! jaz sem se v tej zgodbi našla ali 
našel.« Zmeraj sem presenečena, ko na kakšnem 
literarnem branju pride kakšna stara gospa, vsa ob-
jokana – to se mi je na primer zgodilo v Šiški – in 
mi reče: »Vi sploh ne veste, kaj sem jaz doživljala, 
ko ste vi to brali. kako vi to veste!« Nasploh mi ve-
liko ljudi reče, da so kar veliko jokali, ko so brali to 
knjigo. kako do tega pride, kakšen tok steče čez te 

besede – to pa ve lutkar tam zgoraj, jaz pa ne.«
Včasih za kakšno knjigo izvemo po naključju, zgodbe 
Mirane Likar Bajželj pa morajo do bralca na »usmer-
jen« način in ne po naključju. Zato vas vabimo na 
srečanje z nagrajenko Onine zgodbe, nagrajenko Air 
Beletrine, Mirano Likar Bajželj. Za popestritev galeri-
je, lepoto namenjeno očem, pa bodo poskrbela dela 
Metke Pepelnak. obe umetnici bosta z nami v torek, 
15. 3. ob 19. uri, v knjižnici Litija. 
Vsem ženskam čestitamo ob njihovem mesecu, dan 
praznovanja pa si bodo izbrale same!

univerza nadaljuje s tečaji 
in predavanji tudi v marcu: 
v petek 4. 3. bo z nami po-
novno zeliščar, mag. jože 
Kukman. Predavanje bo v 
knjižnici Šmartno, ob 17. 

uri. Člani krožka kulturna dediščina se bodo sestali 
24. 3. ob 10. uri, v knjižnici Litija. Če bo vreme lepo, 
se bodo odpravili na ogled znamenitosti o katerih so 
se pogovarjali na srečanjih. 
31. 3. bo gostja univerze dr. Katarina Glas. Predavala 
bo o dopolnilnih metodah v medicini, homeopatiji. 
Predavanje bo ob 17. uri, v knjižnici Litija. 

Aleksandra MAVRETiČ

KLUB PRIJATELJEV MUZEJA
sreda, 23. februar ob 19.h
V goste smo tokrat povabili Mijo ogrin iz oddelka 
Gorenjskega muzeja Muzeji v Bohinju, ki nam bo 
predstavila kulturno pohodniški vodnik ter arheo-
loško razstavo Železna pot. Vodnik govori o sledeh 
človeka na območju vzhodnih julijskih Alp, od brona-
ste dobe do zgodnjega srednjega veka.
Mednarodni projekt Železna pot združuje različne 
alpske dežele s skupno preteklostjo rudarjenja. V 
Gorenjskem muzeju so v okviru študij in raziskav do-
kumentirali, odkrivali in raziskovali nova arheološka 
najdišča in pozabljena rudna nahajališča na obmo-
čju Pokljuke, Triglavskega pogorja, spodnjih bohinj-
skih gora in Jelovice.
Obeta se nam zanimivo predavanje, še posebej 
koristno za vse pohodnike in ljubitelje Julijskih 
Alp.

torek 22. marec ob 19.h
Marčevsko srečanje kluba prijateljev muzeja bomo 
posvetili prometu. Območje litijske občine je bilo 
zelo živahno že v najstarejši zgodovini, saj je bila 
reka Sava dolga stoletja glavna prometna žila, pri-
hod južne železnice pa je sploh prinesel velik preo-
brat v razvoju naših krajev.
Prometno tematiko bo predstavila dr. Eva Holz, so-
delavka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa in znan-
stvena svetnica v pokoju. inštitut se že od leta 1947 
ukvarja z raziskovanjem slovenske zgodovine od nje-
nih začetkov pa vse do konca prve svetovne vojne. 

7. MARCA, NA PREDVEČER DNEVA 
žENA, STE VABLJENI V GLEDALIŠČE

Možje in fantje, presenetite svojo drago in jo za 
praznik žena povabite v gledališče! 
V Litijo smo povabili odlično gledališko in filmsko 
igralko, pisateljico in humoristko Deso Muck, ki se 
nam bo tokrat predstavila v novi izvirni monokome-
diji KONČNO SREČNA. 
cena vstopnice v predprodaji je 8 €, na dan priredi-
tve 10 €. Karte si lahko rezervirate na tel. 8900-206 
ali po el. pošti mateja.sladicvozelj@siol.net. 

KONCERT TRADICIONALNIH IRSKIH 
MELODIJ 

Za soboto, 19. marca 2011, napovedujemo koncert 
mlade glasbene skupine NOREiA, ki se poigrava s 
tradicionalnimi melodijami z irske, Škotske in drugih 
koncev sveta... na ne tako tradicionalen način. Sku-
pina je pričela z ustvarjanjem v letu 2008, njeni člani 
pa so: Anej ivanuša (irske piščali, lesena flavta), jan 
Pravst (kitara), Staš Milovanović (tolkala), Gašper 
Šinkovec (harmonika). koncert bo v kulturnem cen-
tru, ob 19.30 uri. 

SOBOTNA GLEDALIŠKA SREČANJA  
ZA OTROKE

V mesecu marcu se bomo v predstavi TRI KePIce 
PROMETA poučili o prometnih predpisih. Predstavo 
bo izvedlo Gledališče ku-kuC. Zgodbico o Pogu-
mnem krojaču pa bo izvedlo Lutkovno gledališče 
Jesenice. Vabljeni v Kulturni center 5. in 19. marca 
ob 10. uri! 

OBVESTILO ZA ABONENTE 
Predstava Ločeni odpadki je predvidena za četrtek, 
17. marca 2011 ob 19.30 uri! Vabila prispejo tudi po 
pošti. upajmo, da bo tokrat le šlo tako kot načrtu-
jemo.

NISMO ROJENI LE ZASE 
… 

 »Nismo rojeni le zase in del na-
šega bitja zahteva domovina, del 
pa prijatelji, in ker je, kot menijo 
stoiki, vse, kar se rodi na zemlji, 

ustvarjeno za ljudi, ljudje pa so tudi rojeni za ljudi, da 
lahko drug drugemu koristijo, moramo v tem slediti 
zgledu narave in skupne koristi postaviti v središče, 
s tem da vračamo usluge, dajemo in sprejemamo ter 
z našim znanjem, delom in zmožnostmi povezujemo 
med seboj ljudi v človeško družbo.« - Platon- 

NAŠ PRAZNIK 
7. februarja smo na osrednji občinski prireditvi »kul-
tura smo ljudje« obeležili slovenski kulturni praznik. 

Izbor ljudskih pe-
smi zbora Sv. Niko-
laja in Moške vokal-
ne skupine Lipa je 
potrdil domovinsko 
in kulturno moč, 
ki jo Litija krepi in 
nadgrajuje. Gostili 

smo odlično Bogdano Herman in virtuoza na harmo-
niki jureta Torija, ki sta navdušila občinstvo. Ob go-
voru gosta, g. Mirka Kerta, slovenskega koroškega 
rojaka, pa smo se lahko 
zamislili o »dobrinah«, 
ki smo jih deležni v ma-
tični domovini Sloveniji, 
vendar se jih ne zave-
damo dovolj. Recital, 
ki so ga pripravili dijaki 
Gimnazije Litija pa nas je popeljal iz Prešernovega 
v današnji čas … 

RAZSTAVA MOČ ŠIBKIH
V avli Kulturnega centra si lahko do konca febru-
arja ogledate razstavo z naslovom MOČ ŠiBkiH, ki 
prikazuje življenje ter pomen žensk v kmečkem go-
spodarstvu, njihove različne preživetvene strategije 
in dedovanjske prakse ter prevladujočo spolno ide-
ologijo v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 
20. stoletja. Avtorica razstave je etnologinja Irena 
Destovnik, nastala pa je pod okriljem slovenske pro-
svetne zveze iz celovca. ogled vsak dan od 8.00-
12-00 oz. tudi v drugih terminih po predhodni najavi 
– 031-689-160.

IZVRSTNA  
PREDSTAVA TEATRA 

ŠENTJANž
1. februarja smo gostili 
mlade gledališčnike Teatra 

Šentjanž s predstavo Džek ali skodelica kave. Nekaj 
utrinkov … 

RAZSTAVA: EVROPA V ČIPKI 
V ponedeljek, 21. februarja 2011, bomo v avli Obči-
ne Litija otvorili razstavo Klekljarskega društva cvet-
ke iz Žirov. V razstavo je vloženega preko 10.000 
ur ročnega dela. Zastave in grbi vseh članic Eu so 
predstavljeni v čipkah in razstava je že prepotovala 
dobršen del evrope. Veseli smo, da bo tudi Litija del 
te turneje in zato vas ob 19. uri vabimo, da spoznate 
članice društva ter z njimi poklepetate.

   IZPITI IZ VARSTVA   
 PRI DELU

    IZDELAVA OCEN  
TVEGANJA IN REVIZIJA

   IZDELAVA  
POžARNIH REDOV

    IZPITI IZ VARSTVA 
PRED POžAROM

VINKO GORANOVIČ s.p.  
Telefon: 031 313 505

TNS 9, 1270 Litija

TEČAJI
V Megličevem ateljeju je živah-
no vsak dan. Potekajo likovni 
tečaji, video dejavnost in foto 

dejavnost.
odrasli likovniki, ki jih 
vodi mag. Zoran Poznič, 
ak. kipar, trenutno de-
lajo tihožitja z ogljem, 
tempera barvo in akrili. 
Skupina pod vodstvom 
likovnega pedagoga 
Pavla Smoleja poleg risbe spoznava tudi akvarel. 
»Mala LiLA« pod vodstvom Maje Šuštaršič riše z ogljem, 
slika s tempera barvami, dela monotipije in še kaj.
Foto skupina pod vodstvom Sonje Perme in Alojza 
Fliska pripravlja gradivo za naslednjo razstavo.

RAZSTAVE
MALA LILA V ŠMARTNEM
Mala LILA razstavlja v 
knjižnici Šmartno od 10. 
februarja. Razstava, po-
svečena kulturnemu pra-
zniku, je prva samostojna 
razstava mladih likovnikov 

iz šmarske osnovne šole, ki so začeli delati v letu 
2010. V skupini ustvarja 10 učenk in učencev pod 
vodstvom Maje Šuštaršič. 
Razstavljajo: oto Medve-
šek, Valentina Tomažič, 
jan Martinčič, David Bilbi-
ja, Tinkara Meke, Neja Aj-
dišek, jakob Hostnik, Dora 
Dacar, Jera Dacar in Be-
njamin Hostnik. Razstava je na ogled do 5. marca.
GABRIJELA HAUPTMAN V TRBOVLjAH
Članica društva LiLA Gabrijela Hauptman razstavlja 
slike v akrilu v galeriji Delavskega doma Trbovlje: Raz-
stavo si lahko ogledate od 16. do 24. februarja 2011. 
8. marec v Šmartnem pri Litiji
V torek, 8. marca, bo v šmarski knjižnici odprta raz-
stava likovne skupine LiLA, ki bo posvečena prazni-
ku žensk.
Zlata paleta – risba
V začetku marca bodo člani LiLA tudi oddali risbe za 
prvo razpisano temo Zlate palete 2001. Izbrana dela 
bodo na razstavi 25. marca v Rečici pri Savinji.

joža ocePeK

KUltURni KoledaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PON 21.2. 19.00 Otvoritev razstave:  Evropa v čipki Avla Občine Litija

ToR 22.2.
17.00 Tisk na majice, ustvarjalna  delavnica Mc Litija
19.00 Potopis: Marko Mohorič: S kolesom po Mongoliji knjižnica Litija

SRE 23.2.
17.00 Broške/ priponke  za majice:  delavnica Mc Litija
19.00 klub prijateljev muzeja: Železna pot Kulturni center Litija 

ČET 24.2. 18.00 Terorizem -  ujet.si, predava dr. Miroslav Huskić knjižnica Litija
PeT 25.2. 19.00 Dogodki jeseni, otvoritev razstave Simone kokelj Mc Litija
SOB 26.2. 18.00 Domača premiera dramske igre: Micki je treba moža Dole pri Litiji

ToR 1.3.
18.00 Svetovni dan varčevanja z energijo – predavanje  gostje  z društvo focus Mc Litija
19.00 Davorin Preisinger: Rudniki-opuščeni rudniki v Sloveniji, predstavitev knjige in projekcija knjižnica Litija

PeT 4.3. 17.00 u3: Zeliščarstvo, mag. jože kukman knjižnica Šmartno
SOB 5.3. 10.00 Otroška matineja: Tri  kepice prometa – Gledališče ku-kuc Kulturni center Litija
PON 7.3. 19.00 Gledališka predstava ob dnevu žena: kONČNO SREČNA Kulturni center Litija
ToR 8.3. 19.00 Ženske ustvarjalke: LiLA ob dnevu žena, razstava in pesniški večer knjižnica Šmartno
SRE 9.3. 18.00 Potopis – Peru, Bolivija, Čile Mc Litija
PeT 11.3. 19.00 Turneja kratkih neodvisnih filmov - Filmsko društvo Film Factory Mc Litija
NED 13.3. 10.00 Obletnica PS izgnanci Dvorana na Dolah

ToR 15.3.
18.00

Delavnica: izdelava youthpass-a Mc Litija
Ura pravljic knjižnica Litija

19.00 Ženske ustvarjalke: pisateljica Mirana Likar Bajželj, nagrajenka Onine zgodbe 2006, 
zgodbe Air Beletrina 2010, s knjigo Sobotne zgodbe; razstava: Metka Pepelnak knjižnica Litija

ČET 17.3.
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno
19.30 Abonma: Ločeni odpadki Kulturni center Litija

PeT 18.3. 20.00 klubska scena – večer poezije in glasbe Mc Litija

SOB 19.3.
10.00 Otroška matineja: Pogumni krojač – LG jesenice Kulturni center Litija
19.30 koncert irske glasbe: Skupina NOREiA Kulturni center Litija 

ToR 22.3. 19.00
Potopis: Vandranje po Skandinaviji: Borut Vukovič knjižnica Litija

klub prijateljev muzeja - Zgodovina prometa v osrednji Sloveniji, gostja dr. Eva Holz Kulturni center Litija

ČET 24.3.
10.00 u3: kulturna dediščina knjižnica Litija
19.00 Pevska gimnazijada Gimnazija Litija

PeT 25.3.
18.30 Proslava ob materinskem dnevu in dnevu žena - Predstavitev pesniške zbirke  Laure 

Horvat: Ptica v kletki Dvorana na Polšniku 

19.00 Otvoritev razstave - ČEČkARijE Mc Litija

SOB 26.3.
8.00 – 11.30 Dan za spremembe - Stojnica vse zastonj Tržnica Litija

19.00 Filmski klubski večer – Art club Kulturni center Litija 
ToR 29.3. 18.00 Ura pravljic knjižnica Litija

ČET 31.3.

17.00 U3: Dopolnilne metode v medicini-homeopatija: dr. Katarina Glas knjižnica Šmartno
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno
19.00 Potopis: Miran juvančič: južna Amerika knjižnica Šmartno

19.00
Potopis: Miran juvančič: južna Amerika knjižnica Šmartno

Premiera gledališke predstave: Moj oče socialistični kulak – Tone partljič Gimnazija Litija
Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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nekaj resnice - malo za trač od 
norčka z vač

BOG DAJ NORCU PAMET,  
NAM PA DNAR!* 

Lovci so se odločili, da bodo namesto plenilcev (zveri, 
ujede) oni urejali zdrav razvoj divjadi.
Pobijali so lepe, zdrave, kapitalne živali, z najlepšimi ro-

govi in dokazovali, da to ni res, da so zdrave ali da je to zgolj naključje ali 
nenamerna pomota. Ostajale so slabotnejše živali. Tako so med črede 
gamsov prišle garje in jih uničile. 
Volkovi in medvedi bi najprej pojedli od bolezni oslabele živali in bolezen 
bi končala v plenilčevem želodcu. Ostale bi predvsem zdrave živali. 
Vodilni v Evropi so se odločili, da bodo z denarjem podprli prave stvari in 
s tem pokazali napredno smer razvoja enotne, sodobne evrope. 
Za ta denar je treba znati izpolniti razpisno dokumentacijo (beri: poznati 
vse ukane, ki tak razpis spremljajo). Ko dobiš denar, moraš znati dokaza-
ti, da si ga koristno uporabil. Poznanstva so dobrodošla.
Tako so se izoblikovali specialisti (skupine, ekipe, timi), ki to znajo, si 
pomagajo in za dokazovanje svoje uspešnosti morajo zelo garati. Voditi 
je potrebno natančno evidenco telefonskih pogovorov, poti, sestankov, 
pošte itd.. Biti povsod prisoten. Potrebno je vse dokumentirati. Važno je, 
da dokažeš črno na belem in v barvah (beri: na papirju), da si prizadeven 
in uspešen. Ni pa pomembno, če je temu res tako. Dobro je, da se pri-
ključiš skupinam (društvom, organizacijam...), ki so že uspešne, se kitiš z 
njihovim perjem in se jim postaviš za vodjo ali managerja ter dokažeš, da 
sami pač niso sposobni samostojnega vodenja v teh hitro se razvijajočih 
in kriznih časih, pri tej izobrazbi. S sredstvi in nasveti pa iskreno poma-
gaš tistim, ki so ti bolj simpatični – morda sorodnikom ali sosedom, ki so 
bili do zdaj po krivici zapostavljeni. ob okroglih obletnicah izdaš knjigo 
svoje briljantne uspešnosti, iz najboljšega papirja, v prestižnem tisku, s 
fotografijami nasmejanih alfa samcev in samic s podtaknjenimi podatki, 
ki so navidezno tako zelo resnični, da jim skoraj ni mogoče oporekati. 
Tako še tisto, kar je zdravo, začne pešati. Se vam ne zdi, da se je pono-
vila zgodbica o lovcih? Sledi propad črede.

O, če ljudi bi ne bilo pri nas,
ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz,

ki žrtvujejo ves prosti čas,
tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz!  

(Skoraj celo kitico si je izmislil  
Karel Destovnik Kajuh.)

Nikoli ne uganete koliko milijonov 
prostovoljnih – udarniških ur smo 
darovali za GEOSS. To so morda 
samo najznačilnejši osebki – 
oboleli za delovno steklino. 
Ne približujmo se jim! To so krivci 
za recesijo, ker niso plačali davka 
od prostovoljnih ur! 
Smo pač LjuDjE in zato nas imam 
rad! Tudi tebe – ja, čeprav grešiš!

Norček Zvonček 

* citat: BoJc etbin, Pregovori in 
reki na Slovenskem, DZS 1987

SLOVO DVEH KOLEGIC
Ob koncu koledarskega leta sta z delom na naši podružnici zaključili dve 
izjemni učiteljici, ki sta pretežni del svoje poklicne poti opravili pri nas. To 
sta ga. Terezija Mrhar in ga.Branka Povše. Slednji je bilo to prvo in zadnje 
delovno mesto. Odšli sta v zasluženi pokoj. 

Obema so otroci pripravili skromno in prisrčno slovo. Težko je govoriti o 
kolegicah, s katerimi si prehodil velik del poklicne poti, s katerima te veže 
dolgoletno sodelovanje. Pa vendar, enkrat je treba oditi. Solze v očeh, 
njunih, sodelavcev in seveda otrok. je še kaj lepšega? Se da mogoče lep-
še dokazati, da so te imeli radi, in da jim je hudo, ker odhajaš?
Bili so lepi in manj lepi trenutki v dolgoletnem poučevanju, tako v kombi-
naciji 1. in 2. razreda, kot pri matematiki. Dojeti stvarnost otrok na pode-
želju, pristno in domače, jima ni bilo tuje, zato sta znali reševati mnoge 
zahtevne probleme. iskati nove metode dela in poučevanja sta vpletali 
v pedagoški proces, iskali možnosti, kako 
vzgajati in izobraževati na način, da bo ob-
rodil sadove. Zavedali sta se, da v svetu, v 
katerem so odnosi in problemi vedno bolj 
zapleteni, šola dobiva nove razsežnosti. Bili 
sta zagovornici strpnih, a hkrati doslednih 
človeških načel. Vse najlepše na novi ži-
vljenjski poti!  jožica VRTAČNik

JABLANIŠKA PRIPOVED - PROJEKT MLADIH 
IZ JABLANIŠKE DOLINE

Več let zapored smo mladi iz jablaniške doline med počitnicami zbirali 
ustno izročilo in drugo gradivo o življenju naših babic in dedkov v naši 
dolini. Nastalo je gradivo o navadah in običajih, hišnih imenih, značilnih 
jedeh in oblačilih. ker je knjižica že natisnjena, smo se odločili, da naše 
delo predstavimo tudi širši javnosti. V Litiji smo knjižico predstavili v 
sredo, 12. januarja, v knjižnici. Ob prihodu so vsi udeleženci predstavi-

tve dobili tudi izvod knjižice.
Našo aktivnost je pohvalila pred-
sednica Društva LAZ jelka Babič. 
Pri predstavitvi knjižice so sode-
lovali domačini jablaniške doline, 
katerim se za sodelovanje iskre-
no zahvaljujemo. Publikacija je 
nastala v okviru projekta »jabla-
niška pripoved«, ki ga je izvajalo 
Društvo za razvoj podeželja Laz 

in ga financirala Evropska unija v okviru pobude »Mladi v akciji«.  
       Klara LAMBeRGAR

Preteklo leto si bomo – žal – zapomnili predvsem po gospodarski krizi, ki je 
prizadela mnoge družine in posameznike. Že res, da nas težki časi utrdijo, 
da koža čez in čez podplat postane, toda tega ne moremo trditi za otroke, ki 
jih je življenje šele začelo oblikovati. V krajevni skupnosti Dole pri Litiji smo 
zato to zimo še posebej napeli moči in obdarili svoje najmlajše prebivalce. 
28. decembra 2010 so bile Dole pri Litiji prekrite s snežno odejo, živo srebro 
pa se je zadrževalo pod lediščem. Čeprav ni bilo pouka, se je ob 16. uri v 
jedilnici podružnične šole nabralo lepo število otrok. Najprej so si ogledali 
igrico, ki so jim jo pripravili učitelji OŠ Gabrovka-Dole in vzgojiteljice dolske-
ga vrtca. otroci so zapeli nekaj zimskih pesmic, nakar so z glasnimi vzkliki 

v dvorano priklicali najpomembnejšega obiskovalca te prireditve – Dedka 
Mraza. Po svoji stari navadi jih je pobaral, če so bili v preteklem letu kaj pri-
dni. Seveda so bili, zato jim je razdelil nestrpno pričakovana darila. Prinesel 
jih je za kar 61 otrok, rojenih v letih 2003 - 2009. 
Takšnega zalogaja dobri mož ne bi zmogel, če ne bi bilo ljudi, ki so se odzvali 
naši prošnji in s svojimi materialnimi prispevki omogočili, da je kljub težkim 
časom na Dole prisankal z bogato obloženimi sanmi in prižgal lučke sreče 
v otroških očeh. iskrena hvala vsem, ki ste se odzvali naši prošnji in s tem 
razveselili naše nadebudneže. 
 kS Dole pri Litiji

OBČNI ZBOR SADJARSKEGA DRUŠTVA LITIJA
V petek 4. februarja ob 17. uri je bil v kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji 
občni zbor sadjarskega društva Litija. Lepo je pogledati v dvorano, ki je bila 
zasedena do zadnjega kotička. Namreč občnega zbora se je udeležilo re-
kordnih 128 članov, njegovo udeležbo pa sta popestrila podžupanja Občine 
Litije Liljana LOVŠE in župan občine Šmartno pri Litiji Milan iZLAkAR ter 
gostje iz sadjarskega društva SOSTRO.
Oba predstavnika občin sta poudarila pomen sadjarstva za gospodarstvo, za 
ohranjanje narave, za zagotavljenje zdravega sadja pridelanega na ekološki 
način, predvsem pa za zagotavljanje hrane v domačem okolju. Sortiman sad-
ja, ki ga imajo danes posamezni sadjarji in sadjarke je zelo pester /jablane, 
hruške, breskve, marelice, kakije, kivije, razno jagodičevje in različno sadje 
tropskih dežel, ki pri nas uspeva pod posebnimi pogoji), nekateri pa imajo 
tudi zelo lepo urejene vinograde.
Ob takih priložnostih sadjarsko društvo podeli tudi posebna priznanja najbolj 
prizadevnim članom društva. Tokrat je predsednik društva Vojko BiZjAk iz-
ročil posebno priznanje janezu jERETu, ki je član društva vse od ustanovitve 
in tvorno sodeluje pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo v okviru sadjarskega 
društva. janez pa ni samo aktiven na področju sadjarstva in vinogradništva, 
pač pa je tudi družaben, ki zna razveseliti in vnesti pozitivno razpoloženje 
med društvene kolege, zato so vsi navzoči s ploskanjem in odobravanjem 
pozdravili to podelitev priznanja.
V nadaljevanju je predsednik Vojko BiZjAk podal poročilo o realizaciji pro-
grama za leto 2010. Program dela je bil pester tako na področju strokovnih 
predavanj kot na področju strokovnih ekskurzij. Strokovna predavanja vo-
dijo priznani strokovnjaki Alenka CAF, j. Miklavec, j Martinčič, R. Mavec, A. 
Brence, i. Vrhovnik, E Šabanovič in drugi priznani strokovnjaki. Strokovna 
predavanja se nanašajo na praktične prikaze rezi sadnega drevja in vinske 
trde, teoretična pa na pravilno uporabo fitofarmacevskih sredstev, vzgoja in 
varstvo namiznih sort grozdja, seznanitev z novitetami na področju sadjar-
stva- predvsem novih sort za ekološko pridelavo. Strokovne ekskurzije pa 
so usmerjene na ogled modernih sadovnjakov, vinogradov, vinskih kleti in 
najmodernejših hladilnih naprav. Seveda morajo sadjarji tudi vedeti kako se 
pride do kvalitetnih sadik zato je tudi na tem področju poudarek na ogledu 
pridelovalcev sadnih sadik (Mirossan), kjer lahko kupite vse vrste sadnega 
drevja, jagodičevja in drugega materiala. 
Posebno področje je zagotavljanje trsov za vinsko trto in s tem tudi proizvo-
dnja kvalitetnih trsov. Zanimivo si je ogledati proizvodnjo teh pri g. jarkoviču 
v Podbočju pri krškem, ki sam vzgaja podlage trsov, na katere nato cepijo 
posamezne vrste grozdja.
Spekter predavanj in strokovnih ekskurzij je zelo pester in zanimiv, zato so 
vsa predavanja in strokovne ekskurzije polno številno zasedene.
Tudi za leto 2011 so sadjarji in sadjarke sprejeli in potrdili pester program, 
ki bo vključeval tako teoretično kot praktično usposabljanje s strokovnimi 
ekskurzijami. Posebno v tem letu bo posvečen pripravam na 20 letnico usta-
novitve sadjarskega društva.
Spoštovani sadjarji in sadjarke, nikakor ne smemo dopustiti , da bi pomoč 
pri sadjarjenju okarektizirali kot delo na črno. Vsem, ki imajo to v mislih se 
moramo odločno in organizirano upreti ter jim povedati, da sadjarimo za 
dušo, z veseljem in ljubesznijo, katerega dela se ne da plačati, v dobrobit 
našega gospodarstva.
Vsem, ki pa mislijo drugače (in vidijo samo denar za državno blagajno, pa jim 
lahko rečemo, da nimajo pojma in so pravi (……)!
Že ob koncu uradnega dela občnega zbora je bilo teoretično predavanje na 
temo Ameriške borovnice-Vzgoja in oskrba- Predavala je Alenka CAF univ- 
dipl. ing kmetijstva, specialistka za sadjarstvo pri kGZS- Zavod Ljubljana. V 
Soboto 5.2.2011 ob 13. uri pa je bil praktični prikaz rezi vinske trte v vinogra-
du jožeta Zadražnika v Vinjem vrhu pod vodstvom ing jerneja Martinčiča. 
kot vsak občni zbor se konča z družabnim srečanjem in izmenjavo izkušenj o 
vzgoji sadja, gnojenju, uporabi zaščitnih sredstev in drugo, tako se je tudi ta 
končal ob dobri kaplici in prijetnem vzdušju.  Ciril GOLOuH

➤ PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
➤ KREDIT, LEASING
➤  POOBLAŠČENI SERVIS (na vgrajene  

originalne dele GARANCIJA 1 LETO na  
delo in material)

➤ PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
➤ BREZPLAČNI PREGLED VOZILA
➤ AVTOKLEPARSKA DELA
➤ NOVO - SUHO POPRAVILO TOČE
➤ SERVIS RENAULT in DACIA
➤ POPRAVILA VSEH ZNAMK
➤  POLNJENJE KLIM IN POPRAVILA  

KLIMATSKIH SISTEMOV
➤ AVTOMEHANIKA
➤ DIAGNOSTIKA
➤ LIČARSKA POPRAVILA
➤  VULKANIZERSTVO (menjava in centriranje 

gum že za 30 €)
➤ PREPISI
➤ NADOMESTNA IN TESTNA VOZILA

GOSPETI d.o.o.,
BRODARSKA 7, LITIJA  

TEL.: 01/ 8980 820

ODPRTO
OD PON–PET OD 8.00 DO 17.00,

SOBOTA OD 8.30 DO 12.00

Spletni naslov:  
http://www.gospeti.si

BREZPLAČNI PREGLED VOZIL NA DAN  
ODPRTIH VRAT, 12. marca 2011

KOBACAJKO
Mladi telovadci stari od 1-5 let smo zaključili prvi semester vadbe za 

predšolske otroke. Veliko smo tekli, 
kobacali, skakali in se igrali, zadnjo 
uro, pa sta nas obiskala žonglerja in 
animatorja, ki sta nam pripravila prav 
posebno doživetje. V mesecu marcu 
pričenjamo z novim semestrom, ka-
terega vsi že nestrpno pričakujemo. 
Vabljeni otroci in starši, da se nam 
pridružite.  Rok MiTić

telovadba
za PRedŠolSKe otRoKe

Kobacajko in telovadko
Vadba za otroke stare od 1 do 5 let

TERMIN: 
Petek ob 17.00 in 18.00 v mali telovadnici 

Osnovne Šole Gradec v Litiji.
Vadba, nov semester se prične: 4.3.2011

Prijave in informacije: 031-449-711 Rok Mitić, 
e-mail: rokmitic@msn.com
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osnovna šola litija
TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE

V letošnjem šolskem letu je bilo, po enoletnem premo-
ru, ponovno razpisano tekmovanje v znanju zgodovine. 
Naslov tekmovanja, Ob 20. letnici samostojne Slove-
nije, želi obeležiti ta pomemben dogodek v zgodovini 
slovenskega naroda. 
Šolsko tekmovanje je potekalo 14. decembra 2010 in 

udeležilo se ga je deset učencev iz osmih in devetih razredov. Bronasta 
priznanja so prejeli Nina jamšek 8. a, Eva klemenčič 9. b, Neli Mlinar 
9. a in Kristjan Ponebšek 9. a.
Področno tekmovanje je potekalo 14. januarja 2011 in udeležili sta se 
ga Nina jamšek in Eva klemenčič. Eva klemenčič je prejela srebrno 
priznanje. Njihova mentorica je Andreja Žbogar Perakis. Čestitamo!

S KULTURO V SVET 
V četrtek, 3. 2. 2011, je imela OŠ Litija v dvorani kulturnega centra 
prireditev S kulturo v svet. Tema letošnje prireditev so bili znani Litijani. 

učenci so namreč od oktobra 
raziskovali, kdo vse je v bližnji 
in daljni preteklosti zaznamo-
val Litijo.
Na sklepni prireditvi so javno-
sti pokazali kaj vse so odkrili. 
Tako so v programu nastopili 
učenci od 1.- 9. razreda. učen-
ci 1. triade so recitirali pesmi 
otroških junakov, Taček jih je 
poimenoval kar cicipedinaje. 

Četrtošolci so predstavili Račko Puhačko, delo iva Zormana, ki je rav-
nateljeval v Litiji. Lutkovni krožek je uprizoril eno od kljukčevih dogodi-
vščin, lutke jim je originalno izdelala gospa klavdija Planinc. Gledališka 
skupina Neuradno zasačeni je Levstikovega junaka krpana prikazala v 
sodobni luči. Pisatelj josip Vandot je služboval v Litiji, o kekčevih do-
godivščinah je pel otroški pevski zbor ter zborček učencev 6. razreda, 
plesna skupina pa je pripravila koreografijo na kekčevo pesem. Zapeli 
sta tudi vokalna skupina učenk in učiteljski pevski zbor. Plesno točko 
so pripravili učenci iz Podružni-
ce s prilagojenim programom, 
skupaj z njimi pa je zaplesala 
tudi aktualna miss universe 
Marika Savšek. Poligloti iz sed-
mega in osmega razreda pa so 
publiko navdušili s pogovorom 
v nemškem, angleškem, italijan-
skem in albanskem jeziku.
Program sta na platnu povezo-
vala Robert in Taček. Nace Simončič, oče Radovednega Tačka, se je 
rodil v Litiji, njegova žena Frančiška pa je šoli za snemanje posodi-
la originalnega kužka. Napovednike je posnel gospod Bojan jantol iz 
podjetja interplan. Tačka in Marka Okorna pa sta imenitno upodobila 
učitelj Robert Farić in Gabrijel Voje, učenec 6. razreda. iz njunih pogo-
vorov so obiskovalci na humoren način izvedeli, da se Litijani ponašajo 
z rekorderjem v jadralnem letenju, režiserjem 1. slovenskega doku-
mentarnega filma, slikarko, ki je zaznamovala obdobje med vojnama in 
nenazadnje, da je Litija glasbeno mesto.
V programu je nastopilo več kot 100 učencev, obiskovalci pa so do 
zadnjega stojišča napolnili dvorano. Le-ti so imeli možnost premierno 
videti projekcijo na strop dvorane.
 Scenarij je napisala jana Štojs, sceno je oblikovala Marija Bregar 
Hostnik, v programu pa je sodelovalo 19 mentorjev. Zahvala gre tudi 
sponzorju, podjetju Mobitel.
Obiskovalci so bili nad programom navdušeni. »učna ura za Litijane,« 
je dejal nekdo izmed obiskovalcev. 

ŠESTOŠOLCI SPET ODSMUČALI V BOHINJ
Tudi letos so se šestošolci OŠ Litija odpravili v CŠOD Bohinj z razredni-
čarkama jano Štojs in karmen Špan. 
Ko so v ponedeljek prispeli v dom Bohinj, so se najprej namestili v sobe 
ter si uredili vsak svojo posteljo. Že pred kosilom so ocenili sobe. Po 
kosilu so se odpravili na ogled znamenitosti Bohinja. Za večerno ani-

macijo so si ogledali predsta-
vitev o varnosti na smučišču. 
Po zajtrku so se pripravili na 
smučanje. Obuvanje »pancar-
jev« je marsikomu povzročalo 
velike preglavice. Nato smo 
se s kombijem odpeljali do 
postaje gondole. Z gondolo 
so se odpeljali na Vogel. Prvi 
dan so vsi opravili preizkusno 
vožnjo. Naredili so tri skupine 

in tako smučali cel teden. Vsak dan so po kosilu imeli razne aktivnosti. 
V torek je ena skupina odšla na sprehod do Ukanca, druga pa drsat. 
Dopoldan so intenzivno smučali, popoldan pa so odšli na poučno uro 
lokostrelstva, nekateri pa na pohod. Potem jim je učitelj Matjaž razsta-
vil cirkuške rekvizite, raložil, kako se vadi z njimi, nato pa so vsi postali 
pravi mali cirkusanti. V petek naj bi se pomerili v smučarski tekmi, a na 
žalost je vreme odločilo drugače. Teden je zelo hitro minil. Tisti, ki niso 
znali smučati, so se vsaj nekaj naučili, drugi pa so svoje smučarsko 
znanje nadgradili.   Sanil SAFić, 6.a

Zbrala in uredila Petra PAVLIcA

vrtec litija
POTUJEMO PO SVETU

Vsako leto izberemo vsebino za projekt enote, ki ga 
realiziramo v obeh skupinah. V lanskem letu smo 
izvedli projekt Kako rastemo, letošnja tema pa je 
Potujemo po svetu.
Za prvo postajo smo v skupini Medvedkov izbrali 
Arktiko in Antarktiko, v skupini Zajčkov pa Anglijo. S 

pomočjo staršev smo zbrali številne slike, zemljevide, prispevke, preko 
katerih smo v pogovorih, opazo-
vanjih, z izdelovanjem plakatov 
in panojev ter z ustvarjanjem 
otrok, spoznali najbolj poznane, 
zanimive, pa tudi nove značilno-
sti z obeh področij.
otroci so z velikim zanimanjem 
aktivno sodelovali, se veselili la-
stnih prispevkov in podoživljanja vsebin (angleški čaj ob petih, poljubi 
z noskom - ačenčin).
Po uspešno opravljeni nalogi na prvi postaji, se že veselimo in smo 
radovedni kaj nas čaka na drugi.  vzgojiteljice iz enote kresnička

NAŠE TELO
Za tri tedne so se v enoto Sonček nastanili zdravstveni dom, bolnišnica 
ter polno založena lekarna. V zdravstvenem domu so otroci igrali vlogo 
medicinske sestre ter zdravnika.
Spoznali so poklic in delo medicinske sestre, ki sprejema bolnike, piše 
recepte za zdravila ter napotnice za bolnike. Zdravnik skrbno pregleda 
bolnika, je prijazen in pozorno posluša srce s stetoskopom, v primeru, 

da ugotovi, da mora bolnik v bolnišnico, 
medicinska sestra napiše napotnico, po-
kliče reševalca, ki z reševalnim vozilom 
odpelje bolnika v bolnišnico.
V bolnišnici so se prav tako menjavali 
v vlogi kirurga, zdravnika in medicinske 
sestre. Tam so opravljali rentgen in nato 
preučevali prave rentgen slike, opravljali 

potrebne operacije, oblečeni v zdravniške halje, kape, maske, rokavice 
in povijali roke ter noge s povoji. Otroci so opremili lekarno z različnimi 
embalažami od zdravil, čajev, vitaminov in sirupov, ki so jih prinesli od 
doma. V lekarni so nato otroci kot far-
macevti dajali zdravila, ki jih je predpi-
sal zdravnik na recept in prodajali čaje 
ter vitamine. 
Poklic medicinske sestre pa je nad-
zorno pokazala in opisala irena Špela 
Cvetežar, ki poklic medicinske sestre 
opravlja že vrsto let. 
Med najpomembnejša opravila, ki jih je naštela, sodi tudi temeljito in 
redno umivanje rok. Pokazala je kako odvzame kri, ko je to potrebno in, 
da se nam tega ni potrebno prav nič bati. S seboj je prinesla veliko pri-
pomočkov, ki jih uporablja pri vsakdanjem delu. knjižne police v igral-
nici smo zapolnili s slikanicami, ki opisujejo človeško telo, živalsko telo, 
z različnimi zgodbicami na temo zdravnika, zobozdravnika in zdravega 
življenja. Vse te knjige pa so hkrati kratkočasile bolnike, ki so čakali v 
čakalnici v zdravstvenem domu. 
Zakaj in kako uporabljamo zdravila ter kje jih izdelujejo pa nam je pove-
dal dijak farmacevtske šole Vid Kristan, ki nam je hkrati pripravil  tudi 
nekaj eksperimentov. učiteljica Metka Sinigoj nas je povabila v šolo, v 
kemijsko učilnico, kjer smo si skupaj z učenci šestega razreda ogledali 
pripravljene eksperimente. Otroci so radovedno opazovali in čakali kaj 
se bo zgodilo, ko je Vid začel mešati različne sestavine in presenečeno 
vzklikali, ko je začela iz steklenice bruhati pena, naprej bela nato pa 
vse bolj vijoličasta. Nič manj niso bili navdušeni pri ostalih eksperimen-
tih, kjer se je kadilo, spreminjalo obliko in barvo. 
otroci so skozi igro spoznavali dele telesa, zakaj jih uporabljamo, kako 
skrbimo, da naše telo ostane zdravo. Zgodi pa se lahko nesreča v kateri 
se poškodujemo tako hudo, da izgubimo roko, nogo ali, da ne moremo 
več sami hoditi, gledati, poslušati in govoriti. Naši otroci vedo, da so 
tudi otroci, ki se niso rodili zdravi in imajo težave z govorom, hojo, 
vidom in sluhom. Tako smo na obisk povabili otroke iz razvojnega od-
delka Lučka, da se skupaj poigramo in spoznamo.

Zdenka juVAN NAGODE, pom. vzgojiteljice

LOČEVANJE ODPADKOV V VRTCU JURČEK
V okviru EkO PROjEkTA na temo LOČE-
VANjE ODPADkOV smo v vrtcu jurček  z 
otroki izvajali veliko dejavnosti. 
O ločevanju odpadkov so otroci vedeli že 
veliko in tako smo v igralnici izdelali eko 
kotiček. Dogovorili smo se, da v igralnici 
ločujemo le papir in embalažo. V garde-
robi pa smo namestili dva koša, v katera 

ob prihodu v vrtec otroci skupaj s svojimi starši odlagajo prazne bate-
rijske vložke in plastične zamaške. ko se naš rumeni koš napolni, sku-
paj odnesemo odpadke  na ekološki otok, ki se nahaja v Jevnici (nekaj 
metrov stran od trgovine).
ko se napolni naš modri koš pa papir zložimo v spodnje prostore vrtca. 
Enkrat do dvakrat letno nam iz DiNOS-a pripeljejo zabojnik katerega 
nato s skupnimi močmi napolnimo. Pri tem nam pomagajo tako otroci 
kot njihovi starši, ki pridno zbirajo papir tudi doma.

Katja juVAN, dipl. vzgojiteljica

PTICE POZIMI – NEKOLIKO DRUGAČE
V enoti kekec, na Savi, smo se prijavili v 
projekt Modra energija, katerega nosilec 
je Skupina Holding Slovenske elektrarne.
Zavedamo se, da je še posebej otrokom 
potrebno privzgojiti odgovoren odnos do 
ravnanja z okoljem in energijo. Letošnja 
tema je bila »Majhna hišica, veliko zave-
tje« in »Ptičja krmilnica za vrtce«. Prejeli smo material za izdelavo hiši-
ce in ob tem spoznali proces izdelovanja ptičje hišice. 
Seznanili smo se z novimi deklamacijami o pticah, pesmicami, ustvarili 
smo si tematski kotiček, kjer smo zbirali vse o pticah, imeli smo likovne 
dejavnosti na temo ptice pozimi, opazovali smo ptice in ptičje hišice v 
bližnji okolici in preko računalnika ter  celo pekli ptičke iz testa …. 

Mirjam ANDREjČiČ, dipl. vzgojiteljica

DOBRODELNI KONCERT SKUPINE HIŠA
V četrtek, 20. januarja 2011, je v kulturnem cen-
tru na Stavbah potekal dobrodelni koncert skupine 
Hiša. Pobudo za koncert so dali člani skupine Hiša. 
Člana skupine, Andrej in Vili Guček, sta hkrati tudi 
učitelja na Osnovni šoli Litija, Podružnici s prilagoje-
nim programom. 

podružnica s prilagojenim programom

TOREK, 8. 3. 2011 OB 16.00 URI

Skupina Hiša je izdala že 9 plošč z avtorsko glasbo, ki predstavlja slo-
vensko različico soft rocka. Njihova pesem Ledene ceste je bila pred 
kratkim izbrana za popevko tedna na Valu 202 in je požela velik aplavz 
v dvorani. Tudi sicer so bili gostje navdušeni nad koncertom. Prepustili 
so se glasbi, mnogi so peli, nekateri so celo zaplesali. Na koncu je vse 
pričakala zakuska, ki so jo zagotovili sponzorji in donatorji. Sledil je 
prijeten klepet, ki je dodal »piko na i« nepozabnemu večeru. 
Celoten izkupiček koncerta bo namenjen otrokom s posebnimi potre-
bami, ki obiskujejo to osnovno šolo. Vsak udeleženec koncerta je tako 
s svojim prispevkom pripomogel k lažjemu zagotavljanju nadstandar-
dnih programov za učence s posebnimi potrebami. Hvala članom sku-
pine, donatorjem in vsem obiskovalcem! Katarina LENiČ

MARJAN POTISEK NA SVETOVNE IGRE V ATENE
učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s 
prilagojenim programom že vrsto let so-
delujejo na tekmovanjih Specialne olim-
pijade Slovenije. imajo tedenske trenin-
ge, tekmujejo v različnih disciplinah in 
dosegajo lepe rezultate. Društvo Sožitje 
Litija in Šmartno je skupaj s Podružnico 
že tretjič organiziralo tudi državno tek-
movanje v namiznem tenisu, ki je pote-
kalo novembra v Športni dvorani v Litiji. 
učenec posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja, Marjan Potisek, je s svoji-
mi rezultati v tekmovanju moški posame-

zno, mešane dvojice in moške dvojice, dosegel prav posebno uvrstitev. 
Skupaj s svojim trenerjem igorjem Mihailovićem se bo udeležil Pole-
tnih svetovnih iger v Atenah, ki bodo potekale od 19. junija do 5. julija 
2011. kot član slovenske reprezentance bo zagotovo dobro predstavljal 
tudi občino Litija in Osnovno šolo Litija. intenziven kondicijski trening, 
učenje tujega jezika in priprava na potovanje že potekajo. Zbirajo se 
tudi finančna sredstva, ki bodo omogočila to potovanje. Marjanu iskre-
ne čestitke in držimo pesti za čim boljšo uvrstitev! Katarina LENiČ

KULTURNI DAN OB FILMSKI PREDSTAVI
Ali ste že obiskali deželo škratov, vil, palčkov…? učenci in učitelji OŠ 
Litija, Podružnice s prilagojenim programom so za hip ujeli pravljično 
deželo in si v Ljubljani ogledali filmsko projekcijo norveškega filma z 
naslovom Čarobno srebro. Navdušujoča pripoved o prastarih časih, o 
skrivnostih življenja, o zvestobi in varnosti družinskega življenja… jih je 
navdušila in navdihnila. V sredo 5.1.2011 so se z avtobusom odpeljali v 
Ljubljano in v mrzlem jutru doživeli njen praznični utrip ter njeno okra-
sitev. Po malici so se zbrali v dvorani Kinodvora in spoznali dejavnosti 
Šolskega kinobalona. Po ogledu filma so bili povabljeni k poustvarjanju 
ob doživetju filma in se nato z avtobusom odpeljali proti Litiji. 

Robert FARiČ
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osnovna šola gradec osnovna šola gabrovka-dole
VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNO 

DELO V SKUPINI PIKAPOLONIC V 
VRTCU ČEBELICA GABROVKA

Sodelovanje med vrtcem in straši je pomemben 
vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to so-

delovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 
institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju 
življenja in dela v vrtcu in oddelku ter 
po dogovoru z vzgojiteljico aktivno 
sodelovati pri vzgojnem delu. 
Naši starši so imeli možnost posto-
pnega uvajanja novincev, sodelovanja 
na različnih delavnicah, srečanjih. V 
jeseni smo obiskali jaševo družino, 
kjer nam je očka razkazal sadovnjak 
in skladišče s hladilnico jabolk, ker je 
tudi gasilec, kasneje še gasilski avto in druge zanimivosti gasilcev.
Pri predstavitvi poklicev sta nam prijazno sodelovanje ponudila Žigova 
mamica in Larisin očka. Oba starša sta na zanimiv način prikazala ter 
predstavila svoj poklic. Žigova mamica je šivilja in je pred otroki pokaza-
la postopek nastanka srajčice, ki so jo otroci obleki dojenčku v igralnem 
kotičku. Tudi otroci so se preizkusili v krojenju in izrezovanju blaga.
Larisin očka pa je poštar. Otrokom je bila zanimiva že samo pojava 
pismonoše, pa seveda obleka, torba… Prinesel nam je reklamni časo-
pis in za vsakega otroka po eno pisemsko ovojnico, pismo prijateljev 
z Dol Zmajčkov in paket. Ovojnice smo kasneje porabili, tako, da je 

vsak otrok pisal (risal) domov svojim 
staršem (seveda s pomočjo vzgoji-
teljic). Pisma smo odnesli na pošto, 
kjer smo srečali še Larisino mamico, 
ki je poštarica. Kupili smo znamke, jih 
nalepili na pisemsko ovojnico ter jih 
dali v poštni nabiralnik. Spoznali smo 
tudi delo na pošti. Ker smo spoznavali 
poklice na konkretni ravni, je bila tudi 

igra vlog, ki smo se jo igrali veliko bolj doživeta, veliko več zanimivosti 
so si otroci na ta način tudi zapomnili. Vsi starši so naše delo z otroki 
zelo popestrili, naredili otrokom teme zanimive, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. Svojim otrokom pa dvignili samozavest, samopodobo.

Marinka LENART

UČENCI TRETJEGA RAZREDA 
VKLJUČENI V ŠPORTNI ODDELEK

Gibanje je otrokova naravna potreba. Sodoben 
način življenja, pretežno sedeče delo v šoli in pre-
malo ur, namenjenih organiziranim gibalnim/špor-
tnim aktivnostim, pa te potrebe ne zadovoljujejo. 

Tega se zavedamo učitelji in starši OŠ Gradec, zato smo se v letošnjem 
šolskem letu, v okviru razširjenega programa šole, vključili v projekt 
športni oddelek. V športni oddelek so učenci tretjega razreda vključeni 
prostovoljno in na željo staršev, ki so poleg šole tudi delni plačniki 
programa. Osnovna značilnost športnih oddelkov je otrokom omogo-
čiti redno, vsakodnevno športno vzgojo in jim v obdobju, ko so najbolj 
dojemljivi, ponuditi čimveč kakovostnih informacij, s katerimi si bodo 
oblikovali pozitivna stališča in odnos do športa kot kulturne sestavine 
človekovega življenja. Vadba v športnem oddelku poteka v šolskih pro-

storih pod vodstvom športnega pedagoga, skupaj 5 ur na teden. Poleg 
te vadbe pa smo se z učenci odpravili tudi na Tenis park As, kjer smo 
bili seznanjeni z osnovami tenisa, na zunanjem drsališču v Litiji pa smo 
spoznali osnovni drsalni korak. Pred nami je še kar nekaj mesecev, 
znotraj katerih bomo poleg redne vadbe tudi smučali, plavali in se od-
pravili na daljši pohod.  Predmetna učiteljica urška BOLDiN

JAZ SEM ZA, TI SI ZA, VSI SMO ZA KULTURO
V sredo 2.2.2011 se je ponovno zgodil gledališki večer v dvorani na 
Stavbah z namenom obeležitve kulturnega praznika. Predstavili sta se 
dve gledališki skupini iz osnovne šole Gradec. Skupina »Black & Whi-
te theatre«je pod vodstvom mentorice Tjaše Lemut Novak uprizorila 
dve gledališki igri v angleškem jeziku, skupina »Sove«, z mentorico Ale-
ksandro krnc, pa zabavno gledališko igro »Sanje d.o.o.« v slovenskem 
jeziku. Vstopnine ni bilo, z zbranimi prostovoljnimi prispevki pa so nam 
navdušeni gledalci omogočili ogled kino predstave v ljubljanskem kolo-
seju. Gledalci so v predstavah uživali in celotno prireditev tudi pohvalili.  
igralci in mentorici se že veselimo novih igralskih izzivov in ponovnega 
stika z odrskimi deskami.  Peter IZLAKAR, učenec 9. razreda

POUČNO IN UPORABNO PREDAVANJE  
ZA STARŠE IN UČITELJE

V četrtek, 20. januarja, smo na šoli gostili specialista klinične psiho-
logije terapevta dr. Aleksandra Zadela. Najprej nas je povabil, da naj 
mu zastavimo vprašanja, potem pa je v odgovorih nanizal pomembne 
vzgojne poudarke.
-  Izpostavil je potrebo po gibanju, ki je v vsakem izmed nas, še 

posebno je izrazita pri otrocih. Na podlagi tega dejstva laže razume-
mo nekatere vedenjske težave posameznih otrok in jim lahko nudimo 
pomoč v skladu z upoštevanjem te potrebe.

-  Vprašal se je tudi, kaj se skozi vzgojo že v najnežnejših letih zgodi z 
radovednostjo, ki je prisotna v vsakem mladem bitju.

-  Vsi ljudje težimo k uspehu, tudi otroci si želijo uspeha, zato je po-
membno, da jim pomagamo najti področje, na katerem doživljajo 
uspeh in potrjevanje.

-  Za otroke si je potrebno vzeti čas. V času odraščanja potrebujejo 
razumevanje in podporo ter doslednost pri postavljanju in izpolnjeva-
nju zahtev.

-  Predavatelj nam je osvetlil tiste vidike vzgajanja, ki pomagajo otro-
ku, da na poti odraščanja začuti sebe in se razvije v samostojno 
in odgovorno osebnost.

Predavanje je bilo organizirano za starše in učitelje, saj po mnenju dr. 
Aleksandra Zadela vzgoja tako doma kot v šoli stoji na istih temeljih – 
na odgovornosti in spoštovanju.

Irena SMREkAR, šolska svetovalna delavka

UtRineK iz PoŠ jevnica
OBISKALI SMO TEHNIŠKI MUZEJ V BISTRI

V sredo, 9.2.2011, smo se učenci POŠ jevnica odpeljali v Bistro, kjer 
stoji Tehniški muzej Slovenije. Obisk smo začeli z delavnico tkanja, kjer 
smo si izdelali zapestnico, mlajši učenci pa so izdelali letalo na stisnjen 
zrak. Nadaljevali smo z ogledom muzeja. Najprej smo si ogledali teks-
tilni oddelek, kjer smo videli razne pripomočke za tkanje, pletenje, pre-
denje in šivanje. ogledali smo si tudi kratek film o nastanku lanene niti, 
spoznali pa smo tudi različna vlakna in tkanine. Potem smo si ogledali 
lesarski oddelek, kjer smo spoznali poklice sekač, tesač, tesar, kolar, 
kovač, mizar, sodar in suhorobar. Spoznali smo tudi različna orodja, s 
katerimi si pri delu pomagajo gozdarji. ker se nam je že malo mudi-
lo, smo zbirko avtomobilov le na kratko preleteli. Po ogledu smo se z 
avtobusom vrnili domov. Bilo nam je zelo všeč kajti njihove zbirke so 
odlične. Obisk muzeja v Bistri zelo priporočam. 

Martin ŠiFRAR, učenec 4. razreda POŠ jevnica

NARAVOSLOVNI TEDEN V VRTCU ČEBELICA 
SNEG – VODA – LED

VoDA je tisti naravni element, ki je za katerokoli starost otroka zelo 
privlačna, zanimiva in omogoča obilico dejavnosti. ker je bil zunaj sneg 
sva z vzg. želeli pobližje otrokom prikazati različna agregatna stanja 
vode. Da tudi najmlajši spoznajo sneg, led in vodo, ki 
teče. Organizirali sva naravoslovni teden z eksperimenti in otrokom 
omogočili procesno učenje. Veliko sva zastavljali vprašanja, pri katerih 
so otroci napovedovali rezultate in predvidevanja. Po vsakem poizkusu 
pa smo skupaj primerjali naše napovedi ter ugotovitve.
EKSPERIMENT 1: Sneg je bil otrokom največja motivacija, ki smo ga 
kar v vedru prinesle v igralnico.
Otroci so napolnili lončke s snegom in vodo, jih postavili na polico v 
igralnico in zunaj ter jih opazovali. Ugotovitve smo pisali vsakodnevno 
na plakat, ki smo ga dopolnjevali.
otroci so ugotovili, da je zunaj sneg ostal, voda pa se je spremenila v 
led ter, da sta se sneg in led stalila zato, ker je zrak v igralnici toplejši.
EKSPERIMENT 2: Otrokom sva prikazali, kam gre voda, če je zrak to-
pel in kako se posušijo luže, če zunaj sije sonce. V igralnico sva prinesli 
gorilnik, eden izmed otrok pa je prinesel posodo z vodo, ki smo jo se-
grevali toliko časa, da je bila posoda prazna (opazovali smo paro).
ugotovili smo, da vode ni več, da je izhlapela (je šla v oblake). Tudi voda 
v posodi, ki je bila postavljena na polici je izhlapela, le da smo na to 
čakali dva dni.
EKSPERIMENT 3: V igralnici se je polila voda. Pobrisali smo jo s papir-
nato brisačo. Otroke sva povprašali kam je izginila voda in so rekli, da 
v brisačo, ker je postala mokra.
V tri posodice smo nalili vodo, jo pobarvali z vodeno barvo ter si pogle-

dali, kako brisača vpija vodo.
EKSPERIMENT4: Ugotavljali smo 
kakšne zvoke dajo kozarci, napol-
njeni z različno količino vode. Zvoki 
so bili različni in kaj hitro je bil to 
naš inštrument s katerim smo spre-
mljali pesmice.
EKPERIMENT 5: S snegom smo na-
močili risalni list ter po njem risali z 
vodenimi barvami. To je bilo za otro-

ke pravo ustvarjanje in mešanje barv, ki so se med seboj prelivale. 
Nastale so krasne otroške umetnine.
ŠTAFETNA IGRA: Zaključili smo z vodnimi štafetnimi igrami. Otroke 
sva razdelili v dve skupini in jim razložili navodila. Prenašali so lončke z 
vodo, ki jih niso smeli polivati. Starejši so bili zelo dobri, mlajšim pa se 
je voda malo polivala. A uživali so vsi.
Tako je minil teden poln novih spoznaj in izkušenj, ki jih bomo še nad-
grajevali.  Darja DOLiNAR

RAČUNALNIŠKI TEČAJ NA POLŠNIKU
Na Polšniku je od 10. do 28. januarja 2011 potekal projekt Računalni-
ška pismenost za odrasle. organiziral ga je KoRK Polšnik v sodelovanju 
z izobraževalnim centrom GEOS d.o.o. Litija. Slednji je koristil sredstva 
Evropskega socialnega sklada, namenjena za dvig ravni računalniške 
pismenosti.
Tečaj je bil namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in so 
želeli pridobiti tovrstno temeljno znanje za potrebe poklica in vsakda-
njega življenja.
Tečaj je potekal v prostorih OŠ Polšnik vsak delavnik od 15. do 19. 
ure. Delo je potekalo v dveh skupinah, ker je bilo kar 22 udeležen-
cev. Mentor je bil g. Alen Divjak, ki je na svoj zanimiv način predstavil 

teorijo, nato pa pomagal 
to uporabiti v praksi, saj je 
imel vsak udeleženec svoj 
računalnik, katere so za 
ta čas v uporabo odstopili 
iz matične osnovne šole v 
Litiji.
Čeprav je delo potekalo 
vsakodnevno, je vsem čas 

prehitro minil in potrebno je bilo pokazati sadove vloženega truda. 
Toda kdor pridno dela, tudi pri izpitu nima težav. kot jih tudi tu ni bilo. 
Mentor je bil z vsemi zadovoljen. In po treh tednih aktivnega dela, se 
prileže sprostitev. Po stari kmečki navadi zaključek s skupno malico, iz 
lastnih košar seveda.
Domov so odšli bogatejši za znanje iz računalništva, obenem pa so 
vsakodnevna srečanja dala vsebino dolgim zimskim večerom, oboje pa 
je v življenju čedalje bolj potrebno.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi tega projekta se vseh 22 
tečajnikov najlepše zahvaljuje.  Olga REPOVŠ

PREŠERNO V PREŠERNOV DAN – 
POLŠNIK 2011

4. februar je bil na Polšniku dan, ko je bila polna dvo-
rana gledalcev deležna odlične predstavitve del naj-
večjega slovenskega pesnika. Sodelovale so vse ge-
neracije. Najprisrčnejši so bili prav gotovo najmlajši, 

Polžki, ki so se z vlakom popeljali »po svetu«, sicer so prestrašene očke 
nekaterih začudeno zrle med gledalce, vendar ob koncu so vsi že vese-
lo ploskali in pozdravljali. S hrabrim in odločnim nastopom so nas pre-
senetili Polhki, malo starejši vrtečki, ki so uprizorili Turjaško Rozamun-
do ter nas z igro in pripovedovanjem popeljali veliko let nazaj. Šolarji 
so peli, igrali in deklamirali: Povodnega moža, deklamirali »Pod lipico 
zeleno«, odpeli Železno cesto. Veliko energije in dela je bilo vloženega 
v res odlično izvedbo in starši smo ponosno zrli na oder. Svoj delež pa 
so k prazniku dodali tudi starejši osnovnošolci, ki že obiskujejo šolo 
v Litiji in predstavili elegijo svojim rojakom. Proti štirideseti obletnici 
skupnega delovanja strumno stopajo pevci Moškega pevskega zbora 
Polšnik in njihova pesem je dodala svoj košček k popolnosti priredi-
tve. Čez mesec dni bo izšla prva pesniška zbirka naše pesnice Laure 
Horvat in posebej za ta večer je 
nastala nova pesem z naslovom 
Poet. Zaključek večera pa je bil 
prav poseben z Melito, Katarino 
in Vilijem, ki so odlično odpeli pe-
sem o, Vrba.
Za ves trud je potrebna zahvala 
vsem učiteljicam in vzgojiteljicam, 
ki so vložile veliko energije in dela 
v vsako točko. 
Različnost nas nadgrajuje in dopolnjuje. Z delčki sestavljamo celoto, 
ki nam jo mnogi zavidajo. Kultura pa ima posebno mesto v vsakem od 
nas in verjamem, da bo tako tudi ostalo. 

Mateja SLADiČ-VOZELj

ŠE POVABILO
V petek, 25. marca 2011, Vas vabimo na predstavitev pesniške 
zbirke z naslovom PTICA V KLETKI, polšniške pesnice Laure 
Horvat, ob 18.30 uri, v dvorani na Polšniku!

ZAHVALA
Kolektiv OŠ Gradec se zahvaljuje Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu občine Litija za podarjeno gorsko 
kolo. S kolesom bodo opravljali spretno-
stno vožnjo in kolesarke izpite učenci, 
ki ne živijo v neposredni bližini šole. 
Hkrati pa se zahvaljujemo za vso pomoč 
in podporo učencem in učiteljem-men-
torjem kolesarskega krožka, ki se vsako 
leto udeležijo državnega tekmovanja v 
znanju Kaj veš o prometu.
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AKTIVNOSTI NAŠIH VETERANOV  
V ZAČETKU LETA 2011.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Li-
tija-Šmartno se je 29. januarja 2011 udeležilo 7. pr-
venstva v veleslalomu. V smučarski center Cerkno je 
odšlo 12 naših veteranov. Tekmovali so na smučarski 

progi Lom 4. iz vseh združenj je bilo 241 veteranov in veterank. Poleg 
njih so tekmovali tudi veterani Sever, veterani slovenskih častnikov. V 
posameznih kategorijah je naše združenje doseglo solidne rezultate.

Športno društvo Dole je za naše društvo 
OZVVS Litija-Šmartno pripravilo in izve-
dlo interno tekmovanje v veleslalomu za 
veterane 05. februarja 2011 na smučišču 
Hlače na Dolah. Tekmovanja se je udele-
žilo 20 veteranov, tekmovalo pa jih je 14 
in sicer v dveh kategorijah. (moški mlajši 
in starejši). V skupini starejših je zasedel 
prvo mesto Igor Medved, drugi je bil Mar-
tin Marolt in tretji Rado Poglajen. V skupi-

ni mlajših je bil prvi Andrej Bajc, drugi Ivan Medvešek in tretji Zdravko 
Obreza. Po končani tekmi so jim za dosežena mesta podelili medalje. 
Naši veterani so se udeležili 26. tradicionalne prireditve v središču Slo-
venije, ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je bila v nedeljo, 6. febru-
arja 2011 ob 13.30 uri, pred pomnikom GEOSS, kjer je bil izveden krajši 
kulturni program. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Re-
publike Slovenije Majda Širca.

KULTURNI SPOMINI
V nedeljo, 6. februarja, je KUD Ven-
česlav Taufer z Dol pri Litiji pripravi-
lo zdaj že tradicionalno proslavo ob 
kulturnem dnevu z naslovom Kulturni 
spomini, ki se je odvijala v dvorani Po-

družnične šole Dole. Nastopili so dolski učenci in pevska skupina izgnanci, 
med njihovimi točkami pa smo poklepetali z gostoma Mirkom Zavrlom in 

Venom Tauferjem. Z nami sta delila spomine na 
čas pred drugo vojno, ko sta kot otroka pohaj-
kovala po Dolah in ko so ljudje kljub materialno 
siromašnejšim razmeram imeli posluh za kultu-
ro in druženje - veselice in dramske predstave 
so bile bogato obiskane, čeprav je to za mar-
sikoga pomenilo dolgo pešačenje od doma do 

dogodka in nazaj. Nismo skrivali ponosa, ko nam je Veno Taufer (naše kuD 
si je nadelo ime po njegovem očetu) zaupal, da ima doba, ki jo je preživel 
na Dolah, posebno mesto v njegovem srcu in je vir navdiha njegovemu 
pesniškemu ustvarjanju.  Vesna kORES

KAJ JE žE TA DAN?
Letošnji 8. februar je bil lep, topel in sončen dan. kot nalašč za javno reciti-
ranje pesmi. Tako je bil kuD Venčeslav Taufer z Dol pri Litiji zopet aktiven. 
Štirje bralci in ena bralka so recitirali dela iz 
pesniških zbirk Pesmi štirih in Poezije.
Občinstvo, ki ga je vsako leto več, je bilo za-
dovoljno, enako velja tudi za recitatorje. Z 
dobrimi 20-imi slišanimi deli, je bila to lepa 
kulturna popotnica in tudi dovolj materiala 
za razmišljanje o ljubezni, kulturi in ponosu.

Miha HRiBAR,  
kuD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji

JAPONSKI VEČER
V soboto, 29. 1. 2011, je bil na programu kuD-a Venčeslav Taufer na Dolah 
večer, ki je bil posvečen japonski. Zakaj ravno tej državi? Vzrok je brez 
dvoma Chieko Sakazume, ki se je pred dvema letoma preselila iz države 
vzhajajočega sonca na Dole.
Pripeljala jo je ljubezen in kasneje tudi zakon z Domnom Vrtačnikom. kar 
nekaj časa je že potekal dogovor, da bi domačini vsaj delno spoznali to de-
želo, kajti na Chieko, so se že počasi navadili, saj jo videvajo na vasi, v trgo-
vini in pri bežnem klepetu z domačini. Država z 130 milijoni prebivalcev in 
številnimi otoki, kjer se pripeti 5 potresov na dan, je za nas Slovence tuja. 
japonci uživajo v kulturi, umetnosti. Arhitektura njihovih hiš, kultura bivanja 
in prehranjevanja je za nas zanimiva. Posebno pozornost so bila deležna 
stranišča. Njihova pisava vsebuje 1500 osnovnih znakov, pišejo od leve 
proti desni, vozijo po levi strani, so skrbni in varčni. Osnova njihove kulina-
rike je riž, suši, surova riba, veliko zelenjave. Pri jedi postrežejo s skodelico 
zelenega čaja ali z riževim žganjem, tako imenovanim sakejem. 

Na koncu je Chieko pozdravila nav-
zoče v japonščini in zapela kitico 
japonske pesmi. Skupaj z Domnom 
sta odgovarjala na številna vpraša-
nja navzočih, pogostila pa jih je z 
riževimi piškoti in zelenim čajem.
Zaključila je z obljubo, da sledi na-
daljevanje, kjer bo kaj več poveda-
la o kulinariki, glasbi in umetnosti, 
ko se bo njeno znanje slovenščine 
še izboljšalo.  jožica VRTAČNik

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV
V okviru projekta »Z edukacijo do socialne vključeno-
sti invalidov v življenje« bomo v mesecu marcu pričeli 
z izvajanjem fizioterapevtske vadbe (točen datum 
bomo določili v dogovoru z fizioterapevtko na uvo-
dnem predavanju). Vadba bo prilagojena glede na 

specifiko zdravstvenih težav posameznika oz. skupine. Cena 60 minu-
tne vadbe znaša 10 EuR na osebo. Za člane MDi Litija – Šmartno je 
prispevek 5 eUR, ostalo bo krilo društvo iz socialnih programov.
Pred začetkom vadbe bo potekalo uvodno predavanje o telesni aktiv-
nosti in izvajanju fizioterapevtske vadbe (predstavljena bo tudi Sakria-
kalna in Bownowa terapija), in sicer v sredo 3. marca, v Knjižnici Liti-
ja ob 16.30 uri. Predavateljica bo fizioterapevtka Barbara Šepetavc. 
Za fizioterapevtsko vadbo je prostih še 6 mest. V kolikor bi se želeli 
udeležiti vadbe, nam to sporočite do 28. februarja na tel. 01/ 8981 
– 284 ali GSM: 031- 676 -768. Pišete pa nam lahko tudi na e-naslov: 
pomoc.inv.litija@gmail.com .
Vse, kateri ste se že prijavili za osnovni računalniški tečaj, katerega 
izvaja iC Geoss, obveščamo, da se bo tečaj zaradi številnih prijav, po-
novno izvajal v mesecu septembru 2011.  Tina cIRAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA 
IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Dom Društva invalidov je postal premajhen za obe Društvi invalidov in 
diabetikov, zato so v obeh društvih iskali nove rešitve. Po tehtnem pre-
misleku sta se društvi odločili, da bosta ostali na isti lokaciji. Dosedanji 
Dom invalidov bo razdeljen na dva dela, ki ga bosta Društvi ločeno 
uporabljali. V dosedanji obliki bo ostalo tudi balinišče.
Novogradnja MDi Litija bo postavljena na zemljišču v smeri železni-
ške postaje. Zemljišče meri 526 m2 in je last občine Litija. Občina je 
društvu dodelila stavbno pravico za obdobje 99 let. Nova zgradba bo 
zgrajena v dveh etažah na površini 140 m2 v eni etaži, za kar že imajo 
gradbeno dovoljenje. Zgradba je postavljena tako, da bo oddaljena 4 
metre od sosedov, kar je skladno z zakoni. Začeli so z izkopom in od-
važanjem materiala. Nadaljevali bodo z zidavo in predvidevajo, da bo 
objekt zgrajen do tretje gradbene faze v letu 2011.
iščejo še nova sredstva, do sedaj sta jih zagotovila Občina Litija in MDi.

vRtnaRSKi KotičeK
Franc Grošelj

VELik PROBLEM kMETOV iN VRTiČkARjEV

ALi kAkO uNiČiTi STRuNE ?
Zadnja leta na vrtu povzročijo največ škode strune, 
bramorji in polži.     

Kaj so strune ? 

Prav je da našega 
nasprotnika na vrtu 
spoznamo. Zato kra-
tek opis:
Strune so vsejede 
žuželke. Živijo v raz-
ličnih tleh. Najbolj pa 
jim prijajo humuzna 
rahla tla. Tam jih je 
tudi največ. Hranijo 
se z gojenimi  in sa-
moniklimi rastlinami 
oziroma njenimi pod-

zemnimi deli. Napadajo poljščine, vrtnine, travniške 
rastline, okrasne rastline, vinsko trto, sadno drevje, pa 
tudi vinsko trto in gozdno drevje. Zavrtajo se v kaleča 
semena, grizejo korenine in se zavlečejo vse do ste-
belne baze rastlin. Prodrejo  v   gomolje in korene v 
katerih naredijo različno velike luknje. Rastline, ki jih 
gojimo na takem zemljišču strune močno prizadenejo. 
Seveda taka rastlina, ki izgubi koreninski sistem nato 
propade.
Načeti gomolji na pogled niso lepi, sicer pa jih obre-
žemo in lahko uporabimo. Problem nastane pri solati 
kjer strune pojedo koreninski sistem, nadzemni deli 
pa ostanejo nepoškodovani. Seveda solata propade, 
ker ne dobiva hrane iz uničenega koreninskega siste-
ma. Listi ovenijo. Rastlina se posuši. Tako lahko v parih 
dneh izgubimo cele grede. Največkrat se strune poja-
vijo v na novo zgrajenih vrtovih ali njivah, ki smo jih 
dobili prelopatanjem ali oranjem iz travne ruše. Takrat 
moramo obvezno ukrepati.
Zatiramo jih lahko na dva načina; mehansko ali s ke-
mičnimi preparati. Zatiranje z mehanskimi sredstvi, to 
je s pobiranjem je zamuden in dvomljiv način glede na 
uspeh, pa tudi časa žal nima vsakdo na voljo toliko, 
ali pa volje, da bi to tudi storil, saj je majhne, nekaj 
milimetrov dolge škodljivce težko  najti.
kemični preparati imajo ponavadi zelo dolgo karenčno 
dobo. Naprimer Volaton tri mesece. Ne smejo pa se 
uporabiti v dobi vegetacije. Volaton, ki je res učinkovit  
pa v letošnjem letu nima več registracije.
obstoja pa še  zanimiva in enostavna pot. Uporabimo 
lahko kar specialno gnojilo STRuNAL, ki v prvi fazi s 

svojim stranskim učinkom pri razkroju zatira vse insek-
te v zemlji in tako tudi strune, jajčeca polžev, bramorje 
itd., nato pa deluje kot dušikovo in kalcijevo gnojilo
Pogoj za uporabo tega gnojila na posajenih gredicah 
je dolžina koreninskega sistema. To je najmanj 5 cm. 
Pri tem namreč koreninski sistem preide cono v kateri 
gnojilo deluje kot zatiralec strun in to  14 dni. Nato pa 
deluje kot gnojilo. Zanimivo ali ne ? Seveda pa to velja, 
če smo gnojilo posuli po gredici. Če bi gnojilo zakopali 
bi  učinek gnojila deloval globlje in  seveda s tem uni-
čil rastline, ker bi se ves koreninski sistem nahajal v 
plasti razkroja gnojila. Torej ,če želimo globlji učinek 
gnojilo zalopatamo in sadimo po preteku 14 dni ali kak 
dan več. Preprosto.
V primeru, da sta vrt ali njiva prazna, torej, ko smo 
pobrali pridelek (jeseni ali spomladi), postaja ta posto-
pek enostavnejši. Ni nam potrebno paziti na posaje-
ne rastline. Bodimo učinkoviti, zalopatajmo gnojilo in 
nato ga potrosimo še po površini. V 14 dneh se bomo 
znebili polovico strun. Seveda, če bomo gnojili izdatno 
in če je zemlja dovolj vlažna. To je pogoj za učinek tega 
gnojila, saj reakcija razpada poteka s pomočjo vlage. V 
suhi zemlji je  ta reakcija počasna zato se plin razvija 
dalj časa, se pri tem razredči in ne učinkuje. Seveda 
sam gnojilni učinek ostane.
opravilo lahko delamo celo jesen in tudi spomladi. 
Seveda pa to gnojilo ne more popolnoma nadomestiti 
drugih gnojil, ker s tem gnojilom  dodajamo samo dušik 
in kalcij. Vemo, da samo dušik ni dovolj za kvaliteten 
pridelek. Rastlinam nato ob spomladanskem  sajenju 
dodamo  kakšen NPk, najbolje Vrtnarček namenjen za 
sadjarstvo ali Bioorganik.
Velja pripomniti, da moramo pri spomladanskem gno-
jenju uporabiti strunal takrat, ko je  zemlja dovolj to-
pla. To je pomembno zato, da strune prikukajo v zgor-
nji sloj zemlje, kjer rastejo rastline. Pred mrazom se 
namreč umaknejo v globlje sloje, kjer jim Strunal ne 
more do živega.

Fotografija uničenega gomolja krompirja

POVRNIMO žIVLJENJE UTRUJENIM  
RASTLINAM PO DOLGI ZIMI !

Zima počasi stopa v zadnjo fazo.To je čas, zelo dolg 
za naše okrasne rastline in tudi čas največjih preizku-
šenj. Marsikatera rastlina nam v tem času kljub vlo- 

ženemu trudu propade. Morda smo krivi sami. Smo 
pozabili vsaj malo zaliti? So se veje posušile limonam 
in drugim citrusom, so rastline poškodovale dolgotraj-
ne nizke temperature to zimo. Morda so se pojavile 
uši in kaparji, pa so rastline propadle zaradi tega. Te 
in podobne težave tarejo marsikatero ljubiteljico ali 
ljubitelja rastlin in cvetja. Pogosto  obupajo in rastline 
zavržejo. Škoda! 
Z ustreznimi prijemi se da še marsikaj rešiti. Kaj lahko 
storimo?
Najprej ugotovimo če je v rastlini še kaj življenja:
-  Je še kakšna vejica zelena, lahko je tudi brez listja, 

lahko so vse ostale veje tudi suhe.
- So gomolji gnili ali so ostali celi ?
Zapomnimo si. V kolikor ni izrazitih znakov propada 
rastline, kot so gnili gomolji, gnile korenine ali rjavo 
steblo tudi v korenu rastline, še lahko pomagamo. Po-
magamo pa lahko tudi rastlinam, ki so životarile celo 
zimo pa bodo sedaj, če bomo poskrbeli zanje pričele 
hitreje lepo zeleneti in odganjati. 
Ne ustrašimo se.  Ti in podobni 
znaki nam dajejo upanje, da mor-
da rastlino še lahko rešimo.Sedaj 
je čas, da to storimo. Prenesemo 
jo na svetel in ne pretopel prostor. 
Morda 15 0c do 17 0 c.  Rastlino 
zalijemo s posebnim neškodljivim 
preparatom MEDiCOPLANT. Po-
stopamo po navodilih. Zalivanje 
ponovimo čez cca  5 dni. Posto-
pek nato ponovimo vsakih 5 dni 
še enkrat do dvakrat. Če zemlja 
zaudarja, bi bilo rastlino pred tem 
potrebno presaditi in zamenjati 
zemljo. Korito dobro operemo in 
razkužimo z sredstvom Sanitar, 
posušimo, naredimo drenažni 
sloj, dodamo zemljo in posadimo 
rastlino. Nato rastlino  zalijemo s 
postano vodo ali deževnico tem-
perature okolja  v katero smo 
dodali  fungicidno sredstvo, s tem  
preprečimo nadaljne gnitje in pro-
padanje koreninskega sistema. V 
ta namen  lahko uporabimo Antra-
col, Dithan,Previcur in podobno. 
Izogibajmo se bakrovih priprav-
kov, ker zavirajo rast in bi prej ško-
dovali kot koristili. Marsikdo bo 
vprašal. Koliko pa zalijemo? Pre-
prosto, toliko, da je vsa zemlja v 
lončku vlažna.V kolikor smo sadili 
v lončeno posodo se ta presuši in 
bi bilo potrebno lonček predhodno 
malo namočiti v vodo. Ne pozabi-
mo, da se v ne pretoplih prostorih 
troši manj vlage in bi preobilno za-
livanje lahko škodovalo.

V kolikor  so na rastlini prisotni kaparji ali uši, te ob-
vezno zatremo z insekticidom. Po treh tednih lahko 
rastlino zalijemo s kakšnim gnojilom za zelene ra-
stline. Primerna so naprimer gnojila, ki vsebujejo 
bioaktivator, kot je naprimer CVETiN – L ali CVE-
TiN - C, ki sta cenovno zelo ugodna in tudi izredno 
učinkovita.
Storili smo  vse kar je v naši moči. V pričakovanju 
prebujajoče pomladi nas bodo presenetili  prvi mali 
zeleni listki, popki ali cvetovi, kot znanilci novega 
življenja in lepote. Sedaj lahko porežemo suhe veje 
in listje. Navdušeni bomo nad uspehom. kasneje 
nadaljujemo z gnojenjem s tekočimi gnojili, ki smo 
jih uporabili pri reševalnem postopku.

Poizkusite, vredno je za Vaše veselje,  Vaš uspeh in 
Vaš lepi dom.

Grošelj Franc

PROIzvODNJA IN TRgOvINA d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA

Tel.: 01/89-85-290

SPECIALIzIRANA PRODAJALNA zA
PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.

VAŠ USPEH  
SKUPNO VESELJE !

S solidnimi cenami
naprej!

www.agrolit.si

vSe za vaŠ doM, vRt, njivo 
in vinoGRad

Območno združenje Zgornja Gorenjska in Območno združenje ZSČ je 
8. februarja organiziralo 9. pohod spomina in prijateljstva v Vrbo. Tega 
pohoda smo se udeležili tudi veterani iz našega združenja. Vseh poho-
dnikov je bilo 459. Ob 7.30 uri smo se zbrali pri Srednji gostinski in 
turistični šoli v Radovljici, od koder smo se podali na 16 km dolgo pot 
skozi Radovljico do Lancovo-Bodešče in na Bled do Prešernovega spo-
menika, kjer je bila krajša proslava. Pozdravila sta nas župan občine  
Bled in predsednik ZVVS janez Pajer. Pevski zbor iz Radovljice je za-
pel nekaj pesmi, učenci domače osnovne šole pa so imeli krajši recital. 
Pot smo nadaljevali skozi Bled – Zasip do Vrbe, kamor smo prispeli ob 
13.00 uri, kjer smo se udeležili proslave ob kulturnem prazniku. Slav-
nostni govornik je bil predsednik DZ Pavel Gantar. Po proslavi smo se z  
avtobusom vrnili v Radovljico, kjer so nas pogostili s toplo hrano in  
pijačo.  Franci MALI

Strune
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DEJAVNOSTI DRUŠTVA V MESECU MARCU IN 
APRILU

LETNI OBČNI ZBOR
Letni občni zbor društva diabetikov Litija bo 10.3.2011 
ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija.

PREDAVANJA IN DELAVNICE
V sredo, 16.3. ob 17.00 uri bo v ZD Litija predaval dr. Aleš Skvarča, dia-
betolog iz UKc Ljubljana na temo: Akutni zapleti pri sladkorni bolezni.
V sredo, 6.4. ob 17.00 uri v ZD Litija predava dr. Davorin Sevšek, spec.
oftalmolog, naslov teme: Spremembe na očeh pri sladkorni bolezni.
V petek, 8.4. ob 17.00 uri v OŠ Šmartno pripravljamo delavnice zdrave 
prehrane z naslovom: jedi iz polnozrnatih žit in solat iz narave, predavala 
bo mag. Ivica Verbnik, dipl. živ. tehnolog.
OBISK V DOMU TISJE
Obisk starejših občanov v Domu Tisje bo predvidoma 22.3. ob 16.30 uri 
s kratkim kulturnim programom.
SREČANJE DIABETIKOV ZASAVJA
Srečanje društev diabetikov iz Zasavja bo v soboto, 16.4.2011. Zbor bo v 
kulturnem domu v Šmartnem od 9.30 – 10.00 ure.
MERJENJE
V društvu bo merjenje v sredo, 2.3. in 6.4.2011 od 8.00 do 10.00 ure.
POHODI
Vsak četrtek so organizirani pohodi:
03.3. – Primskovo, pohod vodi Hauptman Lojze,
10.3. – pohod odpade,
17.3. – Dragovško, pohod vodi cirar Andrej,
24.3. – Dobovc – kum, pohod vodi Lamovšek ivan,
31.3. – Gradišče – Mamolj – pohod vodi Hauptman Lojze, 
07.4. – Golišče – pohod vodi Cirar Andrej,
14.4. – Ljubljana – Botanični vrt – pohod vodi Zupančič Darja,
21.4. – Rašica – Debeno – pohod vodi Lamovšek ivan,
28.4. – pohod odpade.
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, 15.3. in 12.4.2011 
ob 15.00 uri, odhod avtobusa je izpred društvene pisarne.
JOGA
Joga je vsak torek ob 17.00 uri v ZD Litija,
PLESNE VAJE
Plesne vaje potekajo vsako soboto ob 17.00 uri v OŠ Šmartno.
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko pridobite na na-
šem elektronskem naslovu: 

Drustvo.dia.litija@siol.net  V. Lovše

DEVETO SREČANJE PRIJATELJEV 
JANČ – JANŠKIH PRIJATELJEV

Zadnjo nedeljo v januarju je Planinski dom na jančah 
kar pokal po šivih. Bil je skoraj premajhen, da bi sprejel 

vse, ki so prišli na 9. srečanje prijateljev janč – janških prijateljev.
ideja za to akcijo se je porodila, ko smo razmišljali, kako bi čimveč planin-
cev navdušili za obisk našega doma na jančah in kako bi stalne obiskoval-
ce čimbolj povezali med seboj. Takrat smo si rekli: Tisti, ki so velikokrat 
na jančah, so prav gotovo prijatelji janč, prav je, da postanejo še prijatelji 
med seboj, torej janški prijatelji. Pravila akcije so zelo preprosta in jih 
nikoli nismo spreminjali. Prijatelj janč – janški prijatelj postane vsak, ki se 
v koledarskem letu najmanj 25-krat povzpne na janče in vsakega od teh 
obiskov tudi zabeleži v vpisno knjigo. 
Srečanja postajajo prava društvena prireditev, saj se jih ne udeležujejo le 
tisti, ki so v preteklem letu pridobili pravico do naziva, temveč tudi ostali 
člani društva oziroma kot jih je duhovito poimenoval vodja planinske sek-
cije Du Stane jerebič – prijatelji prijateljev. Zlasti smo veseli, da se sreča-
nja redno udeležujejo tudi tisti planinci, ki so sodelovali v prejšnjih letih, 
pa jim zdravje ali drugi razlogi tega sedaj več ne dopuščajo. igra številk je 
hotela, da je bilo v letu 2010 ravno 25 takšnih planink in planincev, ki so 
se najmanj 25-krat povzpeli na janče. Na začetku srečanja smo z minuto 
molka počastili spomin na, v preteklem letu preminulega velikega prijate-
lja janč, Rada Zupančiča st., ki je bil še v letu 2009 s 306 vzponi najbolj 
vztrajen obiskovalec našega doma. Tudi v preteklem letu je bil kar 39-krat 
na jančah, zato bo njegovo ime, žal s črnim okvirjem, tudi na priznanju, ki 
ga bodo vsi sodelujoči v akciji prejeli na Štrusovem pohodu 26. 2. 2011.
Akcija nima tekmovalnega značaja, kljub temu pa ni vseeno, kdo je bil 
največkrat na jančah. Srečanje je namenjeno tudi temu, da se preverijo 
podatki o številu vzponov, kar je bilo letos še posebej aktualno, saj je 
„izginila“ vpisna knjiga za čas do konca avgusta preteklega leta. V letu 
2010 je bil na jančah največkrat jani jerant in Zgornje jevnice, ki ga Liti-
jani poznajo predvsem kot glasbenega managerja. V Litijo je pripeljal že 
vrsto znanih glasbenikov. jani se je lani, običajno v družbi soproge Mojce 
in njunih psov Fogija in jakoba, od doma v Zgornji jevnici (tam, kjer gojijo 
grenlandske ponije) do janč povzpel 125-krat. Po številu vzponov mu sledi 
žena Mojca, ki je bila na jančah 82-krat.
Že od prvega srečanja dalje smo uvedli prehodno palico, na kateri so vžga-
na imena tistih, ki so bili v posameznem letu največkrat na jančah. Za leto 
2010 bo naš planinski prijatelj Miran Frelih iz Trbovelj tako vžgal ime janija 
Jeranta, v prejšnjih letih pa je bila kar 5 let zapovrstjo najvztrajnejša erika 
Zupančič iz kresniških poljan, dvakrat ivanka Marn iz Velike Štange in en-
krat Rado Zupančič st. jani se je odločil, da bo prehodna palica sedaj eno 
leto v domu na jančah, kjer si jo boste lahko ogledali tudi obiskovalci. 
Prehodno palico, le nekoliko manjšo, pa imajo tudi kolesarji. V teh devetih 
letih je bil trikrat njen imetnik Igor Vezenšek, po dvakrat pa sta to bila 
Robert Likar in Bojan Dovč, sedaj pa bo palica drugič pri Mateju krncu, 
ki je v preteklem letu 75-krat prikolesaril na janče.  Tokratno srečanje 
je bilo prvo, ki je potekalo z novim oskrbnikom Tonetom Slejkom, ki je z 
vsemi sodelujočimi v akciji znal vzpostaviti pristen odnos. Ni slučajno, da 
smo Toneta vzeli na „gasilsko“ fotografijo, ki bo krasila priznanje, ki ga 
prejme vsak sodelujoči v akciji. Vsa leta doslej je planinsko društvo za vse 
udeležence srečanja plačalo malico, tokrat pa je to storil oskrbnik. Prepri-

čan sem, da se bo število prijateljev janč tudi zaradi takšnega oskrbnika 
in njegove ekipe večalo, ne glede na to, ali se bodo posamezniki tudi 
dejansko 25-krat vpisali v knjigo. Leto je še mlado, zato vabim vse, ki 
se zavedate pomena hoje za zdravo življenje, da se pridružite naši akciji.
 Borut VukOViČ

Planinsko društvo Litija  
vabi na 15. spominski planinski pohod Franca 

Štrusa, ki bo v soboto, 26. 2. 2011.
Posebni avtobus bo z železniške postaje v Litiji odpeljal ob 7. uri, 
start bo ob 7.30. uri pred gasilskim domom v Senožetih.

Pohod bo potekal po ustaljeni 
trasi Senožeti – križevska vas 
– Zagorica – Konfin – oklo – 
Tabor nad Ihanom – Ihan. cilj 
pohoda bo v Barbi pubu v 
ihanu. Hoje bo za 4 ure.
V Zagorici bo pred rojstno 
hišo Jurija Vege krajša slove-
snost v počastitev jubilejnega 
pohoda, udeležili pa se bomo 
tudi proslave na oklem.

iz ihana bo v Senožeti in v Litijo vozil posebni avtobus.
Vabljeni!

društvo upokojencev
www.dulitija.si

NA KRŠKI GRMADI
15.01.2011 smo se članice in člani Du Litija-planinska 
sekcija z vlakom odpeljali v Krško in se odpravili proti 
Grmadi, ki je visoka 488 m. Po začetni oblačni spre-
mljavi nas je pozneje vseskozi grelo, za ta čas pretoplo 
sonce, ki je tudi »Zlato lisico« pognalo v beg. Pot nas 

je vodila med vinogradi sremiškega območja. Na vrhu Grmade je mala 
planinska koča domačega društva. Od tam je lep razgled, posebno na 
krško polje in samo mesto Krško. 
Vseh nas je bilo 40, od tega članic kar 28; ubogi mi, ki smo bili v globoki 
manjšini, a smo po ustavi k sreči zaščiteni.
Dobre volje smo prispeli na turistično kmetijo Radej. Po dobri malici, ki 
smo jo tudi primerno zalivali, smo se zelo razživeli pod vodstvom gospo-
darja Martina, ki je dobro raztegnil meh, pel in organiziral zelo zahtevno 
igro. Sodelovali so 4 pari, ki so nerodno duhovito prikazali oblačenje 
in slačenje enega kosa spodnjega perila. Smeha je bilo obilo. Ples in 
druženje smo v fazi največjega razcveta prekinili in se podali v dolino 
proti Brestanici (Rajhenburg). Po strmi in deloma mokri poti smo srečno 
prispeli na železniško postajo.
Naš vodnik Lojze Hauptman nam je pripravil dober in tekoči program. 
Vse nas je imel na očeh tako, da ni bilo možnih nobenih stranpoti. Go-
spod šef Stane nam je odpiral nadaljnja obzorja, kje bodo naši naslednji 
cilji.  jože DERNOVŠEk 

KRONIKA
Vse dobro organizirane institucije, ob izvajanju svoje temeljne dejavno-
sti, namenjajo posebno pozornost tudi zapisovanju pomembnih podat-
kov o svojem delovanju.
V društvu upokojencev Litija smo lahko izjemno veseli in ponosni, da so 
bili v društvu, že vse od njegove ustanovitve posamezniki, ki so čutili po-
trebo, da se tekoče beležijo pomembni dogodki in lahko oblikuje kronika 
o zgodovini delovanja društva.
Kaj predstavlja kronika? Prikaz zgodovinskih dogodkov več razdo-
bij v časovnem zaporedju (iz grške besede, ki pomeni letopis).
Od ustanovitve društva pa vse do 18.03.1994 je kroniko zelo vestno in 
skrbno pisala Dragica Sveršina, od tega dne do leta 2000 pa ivan Boh. 
Sedaj pa to delo nadaljuje Martina kralj.
Pisanje kronike je zahtevno in odgovorno delo. Med mnogimi dogodki o 
delovanju in dejavnosti društva je potrebno izbrati le tiste, ki so najpo-
membnejša v delovanju društva v posameznem časovnem obdobju. To 
pa ni lahko in enostavno delo oziroma odločitev.
Zato si vsi pisci kronike zaslužijo vso pozornost in zahvalo za opravljeno 
delo.  Karlo LeMUT

PREŠEREN MALO DRUGAČE
Prav na kulturni praznik so se zbrali člani literarne skupine pri Društvu 
upokojencev Litija in počastili 8. februar, kulturni praznik s kulturnim 
utrinkom, ki so ga poimenovali Prešeren malo drugače. 
To pomeni, da ne tako, kot so slišali o Prešernu v šoli, ampak skozi pri-
poved slavistke, Mije Bernik. Svoje raz-
mišljanje je osredotočila na pesnikove 
ljubezenske izpovedi; od tistih prvih pa 
do visoke ljubezenske pesmi v Sone-
tnem vencu. 
Za glasbeni del so poskrbele citrarke 
Milica Penčur in Pavla Pavlin, iva Slabe s 
harmoniko in Milena Dimec z recitacijo.
Ves program ni bil strogo uraden, pote-
kal je ob sproščenem klepetu in prisotni so bili enotni, da tovrstna sre-
čanja ne pomenijo le obogatitev lastnega znanja, pomenijo združevanje 
koristnega s prijetnim in tokrat prav na dan kulture.
Za vsakega, ki je prišel, je bilo pripravljeno literarno darilce.

Milena DIMec

LJUBITELJI PLETARSTVA IN REZBARJENJA- VABLJENI
Vsak človek ima v svojem življenju tudi svoje »konjičke«- hobije in skriv-
nosti.
Mnogim čas ni dopuščal, da bi te svoje sanje uresničili v aktivnih letih. 
V jeseni življenja pa si mnogi želijo uresničiti svoje dolgoletne »sanje«, 
da bi si na ta način preprečevali osamljenost in si izboljšali kvaliteto 
svojega življenja.
VABLJENI člani društva upokojencev in ostali v ustvarjalni delav-
nici:
- »PLETARSTVO«, izdelovali bomo košarice in opletali steklenice ter
-  »REZBARJENJE in VžIGANJE V LES«, izdelovali bomo šatulje in podo-

be na leseno ploščico.
Delavnici, ki bosta potekali v četrtek 03.03., 10.03. in 17.03.2011 od 
15.oo - 16.30 ure in od 17. oo - 18.30 ure v prostorih Društva upokojencev 
Litija, bosta vodila usposobljena mentorja. Vsaka delavnica bo vsakokrat 
trajala po 2 šolski uri (1,30 ure).
Vsi, ki si želite sodelovati v posamezni delavnici se lahko prijavite po 
telefonu: 01/8983-923 ali osebno v društveni pisarni na Jerebovi ulici 

3 v Litiji.
Zaradi individualnega dela in velikosti pro-
stora je število udeležencev v delavnici 
omejeno.
Vsak udeleženec bo prispeval sredstva le 
za materialne izdatke za izdelavo izdelkov, 
ki jih bo odnesel domov.
Z delom v ustvarjalni delavnici si človek- 

avtor obogati svoje življenje, kvalitetno izrablja svoj prosti čas in s svoji-
mi izdelki navdušuje tudi druge. Pridružite se nam!  karlo LeMUT

SPLETNA STRAN http://www.dulitija.si/
Spletna stran Društva upokojencev Litija je vstopila v tretje leto delova-
nja in kaže, da so se je uporabniki kar privadili, saj obisk iz leta v leto 
narašča. Bivališča marsikaterih naših članov so kar precej oddaljena od 
društva in je dostop do informacij na ta način bolj enostaven kot ogled 
na oglasni deski društva. 

Lani, v letu 2010, smo na naši spletni strani objavili 157 pisnih prispev-
kov in jih bogato opremili s fotografijami. Zabeležili smo 40.658 obiskov, 
ali 111 obiskovalcev v povprečju na dan, kar je podvojitev v primerjavi z 
letom 2009, ko smo imeli 56 obiskovalcev na dan. Upamo, da je bralce 
pritegnila pestrejša vsebina in aktualno poročanje, za kar se bomo trudili 
tudi v naprej. Pohvalno je, da so odgovorni sodelavci v društvu pripravlje-
ni pripravljati pisne prispevke in fotografije, s čimer omogočamo sprotno 
obveščanje o dogodkih.  Martina KRALJ 

POVABILO NA PRAZNOVANJE 8. MARCA  
IN MATERINSKEGA DNE!

Kulturna sekcija Društva upokojencev Litija bo v torek, 15. marca 2011 
ob 18. uri, v veliki sejni sobi Občine Litija, predstavila delovanje pevske, 
citrarske in literarne skupine. Program bo posvečen obema praznikoma 
v mesecu marcu, dnevu žena in materinskemu dnevu.
Vljudno vabljeni!     iva SLABE

60 LET DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA- POGLED  
V PRETEKLOST- TRETJIČ

Pisni viri, so izjemno bogastvo, med te sodijo tudi zapiski o delu Društva 
upokojencev Litija- kronika, ki jo je vse do 18.03.1994 leta zelo skrbno 
in vzorno vodila Dragica Sveršina. To gradivo je tudi zgodovinske vre-
dnosti, za društvo, kot tudi za posameznike in mlajše generacije, ki jih 
zanima kaj vse je bilo delo društva upokojencev od njegovega nastanka 
do današnjih dni.
Ali ste vedeli?
1. Da se je prvo glasilo upokojencev v Republiški Sloveniji imenovalo 
»uPOkOjENEC«.
V številki 6 iz meseca decembra 1951 leta je zapisano, da je imelo DU 
Litija ob ustanovitvi, dne 22.05.1951, 304 člane in, da jih je od tega 99 
plačalo posmrtnino.
2. Da je Društvo upokojencev Litija v letu 1964 kupilo Mercatorjevo hiši-
co ob Savi in si v njej uredilo klubske prostore, ob hišici pa balinišče in 
3. Da je bil v jeseni leta 1967 zgrajen in vseljen Dom upokojencev v Litiji, 
stanovanje je dobilo 22 upokojencev, v kletni etaži je dobilo prostore 
DU Litija (pisarno in še en manjši prostor ter sanitarije) brez lastništva, v 
pritličju pa je gostinsko podjetje Litija uredilo lep in »prijazen« gostinski 
lokal »jerebov hram« (prostore je imelo v najemu).
Predsednik odbora za pripravo proslave ob 60 letnici društva, g. Janez 
Kres, je dne 18.01.2011 sklical razširjeno sejo odbora na kateri so bile za 
pripravo posameznih sestavkov »knjige« določene konkretne osebe-pisci. 
Predhodno je razgovore s temi osebami opravil g. Ivan Godec, nosilec 
naloge za pripravo vsebine in izdajo »knjige«.
Sprejet je bil tudi sklep, da bo osrednja proslava ob 60 letnici Du Litija v 
petek 10.06.2011 ob 19.00 uri v dvorani kC na Stavbah v Litiji.

Karlo LeMUT
NAPOVEDNIK
- 26. februarja 2011 ob 7.30 uri/vlak, Štrusov pohod
-  3., 10. in 17.03.2011 od 15.00 do 18.30 ure ustvarjalna delavnice, »Ple-

tarstvo« in »Rezbarjenje ter vžiganje v les«,
- 4. marca 2011 od 16.00 do 21.00 ure Pustovanje v gostilni »pri jap«,
- 5. marca 2011 ob 7.00 uri/avtobus, jurčičev pohod,
-  15. marca 2011 ob 17.00 uri bo kulturna prireditev ob »DNEVu ŽENA in 

DNEVu MATERiNSTVA« v veliki sejni sobi Občine Litija,
- 19. marca 2011 ob 6.00 uri/avtobus, Šmohor- kotečnik,
- 20. marca 2011, občni zbor Planinskega društva Litija na jančah in 
- 31. marca 2011 izlet v Podčetrtek, Olimje in Bizeljsko.

kotiček ureja karlo LeMUT

ŠIVANJE in POPRAVILA
Šivanje po meri in vse vrste  

popravil oblačil.
Obiščete me lahko v drugem nadstropju  

Centromerkurja v Litiji.

DeLOvni čas: 
POneDeLJeK, sReDa, PeTeK: od 8h do 15h

TOReK, čeTRTeK: od 13h do 20h

sOBOTa: od 8h do 13h

Tel.: 040 654 785

Gasilski posnetek Prijateljev Janč - janških prijateljev

Izdelki iz dosedanjih delavnic

Pavel Smolej: Jurij Vega in njegova 
rojstna hiša
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PLEMENITI TAEKWONDO TURNIR 
ZAPREŠIĆ

Sobota, 5. 2. 2011, ni bila samo lepa in sončna, temveč 
tudi uspešna za naš domači klub taekwondo klub Šmar-
tno – Litija, saj je 9 naših borcev uspešno zastopalo klub 

na dobrodelnem hrvaškem tekmovanju, kjer je nastopalo okrog 500 
borcev iz Hrvaške, Sloveni-
je, Srbije, Bosne in kosova. 
Naš Domen Pirc je prepri-
čljivo pokazal, da je vre-
den, da zastopa slovensko 
kadetsko reprezentanco in 
s takimi rezultati ima veli-
ko možnosti, da se udeleži 
evropskega kadetskega pr-
venstva, ki bo poleti 2011. 
Pohvaliti bi bilo treba tudi 
Tadeja Pirca ter Patricijo Zupan, saj bi se lahko z več takimi nastopi tudi 
ona dva začela spogledovati z reprezentanco. Sicer pa smo spet doka-
zali, da lahko majhen klub uspešno zastopa občino, saj nas zelo dobro 
poznajo v celi bivši jugoslaviji. Že naslednji teden v soboto, 12. 2. 2011, 
čaka nekaj naših borcev še močnejši turnir M-2, kjer bodo naši lahko 
dobili še več izkušenj, saj ima vsaka borba, dobljena ali izgubljena, svoj 
pomen. 
REZuLTATi: Zupan Patricija – kadetinja A -47 kg: 1. mest; Pirc Domen – 
kadet B -49 kg: 1. mesto; Tomažič Miha – senior A -74 kg: 2. mesto; Pirc 
Tadej – mlajši kadet -33 kg: 3. mesto; Doblekar kreuzer ivonne – kade-
tinja A -51 kg: 3. mesto; Matoz Patricija – kadetinja A +59 kg: 3. mesto; 
Rozina Sara – kadetinja B -47 kg: 3. mesto
TEkMOVALi SO ŠE: Rozina Aleksandra in Strmljan Maja

SODELOVANJE ŠMARSKEGA IN  
HRVAŠKEGA KLUBA

V nedeljo, 
16. januarja 
2011, je do-
mači taek-
wondo klub 
Šmartno – 
Litija skupaj 
s taekwondo 
klubom Kang 
iz ivančne 
Gorice zgo-

daj zjutraj krenil v hrvaško mesto Bjelovar, kjer je eden vodilnih hrvaških 
klubov, taekwondo klub Fox, pričakoval našo udeležbo na njihovih dveh 
treningih. Treninga je vodil Feđa Medak, njihov glavni trener, ki je tudi 
diplomiral iz vodenja kondicijskih treningov. Naši borci so prisostvovali 
dvema izredno napornima treningoma in odnesli veliko bogatih izkušenj 
ter seveda izžarevali obilo dobre volje ob druženju s simpatičnimi člani 
kluba Fox. Treninga se je udeležilo nekaj naših najboljših borcev in verja-
memo, da jim ni žal, da so žrtvovali prelep nedeljski dan. V našem klubu 
imamo sedaj plan, da jih povabimo v Slovenijo ter jim omogočimo, da se 
tudi oni počutijo tako domače, kot smo se mi pri njih. 

V spomin
Janez Skubic - Tepka 

(1941 – 2011)
Januarja letos je umrl na svojem domu v 
Ponovičah. Bil je moja generacija. Prvič 
sva se srečala okrog leta 1953 na Ško-
fovem igrišču v Litiji, ko je začel hoditi v 
litijsko šolo, pred tem pa je obiskoval šolo 
na Savi. Visokorasel je bil že takrat, in v Li-
tiji se je prav v teh časih rojevala košarka, 
šport v katerem so bili visoki igralci zelo 
dobrodošli. Njegovo visoko in vitko posta-
vo so opazili tudi v litijskem košarkarskem 
klubu in kmalu se je priključil njihovim 
treningom. V klubu je iz leta v leto napre-
doval. Igral je na igralnem mestu centra in 
postajal nepogrešljiv igralec litijske ekipe. 
košarka mu je pomenila pol življenja, zato 

je vestno treniral, ne le na treningih, tudi v prostem času, ko je treni-
ral met na koš z razdalje in razne finte pod košem. Tudi gledalci so ga 
imeli radi, navijali so zanj in domačo ekipo in tako je postajal tudi zna-
čilnost takratne litijske košarke v kateri je postal najbolj razpoznaven 
igralec, ki je kmalu zaslovel tudi po vsej Sloveniji. Zaradi humornega 
in dobrodušnega značaja je postal znan in priljubljen tudi med drugi-
mi klubi in košarkarji, ki so radi prihajali na tekme v Litijo. 
Na Škofovem igrišču ob Savi je skupaj z vrstniki preživel večino svoje-
ga prostega časa. Na tem igrišču je bilo nekaj atletskih naprav, glav-
na privlačnost pa je bilo košarkarsko igrišče, ki je v začetku imelo 
še podlago iz leša, konstrukcije košev pa so bile lesene. Kmalu pa 
je igrišče dobilo asfaltno prevleko in betonske nosilce košev, kar je 
bilo za tiste čase sila moderno. Tam so se takratne litijske genera-
cije mladih tudi sicer največ zadrževale. Tepka je vse to doživljal kot 
lepo mladost, z njim vred pa tudi njegova generacija, ki je v tistem 
obdobju dajala Litiji značilen pečat. Starejši poznavalci košarke v Litiji 
se ga spomnijo tudi pod imenom Čembi, ki ga je dobil po slavnem 
ameriškem košarkarju chamberlainu, ki mu je bil tudi neke vrste vzor. 
Nekaj časa je v Litiji igral tudi nogomet, vendar bolj zaradi druženja s 
prijatelji. Košarka je bila zanj prvi šport, ki se mu je posvetil z veliko 
vnemo. Tepka je živel v časih, ki so bili Litijanom zelo naklonjeni. ko-
pal se je v Savi, hodil po savskih sipinah, plezal po starem litijskem 
lesenem mostu, igral košarko na doslej najbolj priljubljenem litijskem 
igrišču ob Savi in s prijatelji doživljal nadvse lepe trenutke brezskrb-
nega mladostnega življenja. Tepka je bil v tistem obdobju, v letih med 
1960 in 1970, ikona litijske košarke, najbolj prepoznavni igralec in 
nadvse prijeten prijatelj. 
Zadnja leta je bil lovec v Lovski družini Litija, ki mu je organizirala tudi 
lovski pogreb po tradicionalnih običajih. Pokopan je na pokopališču 
na Savi. 

M. BRILeJ, Litija

STEFAN JOKSIMOVIĆ PREJEMNIK  
BRONASTE PLAKETE ZA 

ŠPORTNE DOSEžKE V LETU 2010
Zveza Športnih organizacij Grosuplje podeljuje vsako 
leto priznanja za izjemne dosežke na področju špor-
ta. Tudi letos, 28. januarja, se je odvijala slavnostna 
podelitev priznanj in plaket popestrena s kulturnim 
programom 
v Družbenem 
domu v Gro-
supljem. Ste-

fan je že drugo leto nagrajenec, 
kajti je dobitnik priznanja za leto 
2010. Za športne dosežke v letu 
2010 pa je prejel Bronasto pla-
keto, ki mu jo je vročil legendar-
ni Slovenski telovadec in olimpi-
onik Miro cerar. 

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO –  
LITIJA NE POČIVA

kot že nekaj sobot zaporedoma, taekwondo klub Šmartno – Litija ni po-
čival, temveč se je v Vrbovcu, 12. 2. 2011, udeležil že tradicionalnega 
tekmovanja M2, ki se ga naš klub udeleži vsako leto. To tekmovanje je na 
Hrvaškem po rangu eno izmed močnejših, ker so za člane na tekmovanju 
tudi denarne nagrade. S tem privabijo 
res dobre in kvalitetne borce. Klub se je 
udeležil tekmovanja s štirimi kadeti ter 
enim članom. Miha Tomažič je bil tokrat 
v vlogi trenerja ter tekmovalca. Naša 
dva dobro znana brata Pirc, Domen ter 
Tadej, sta kljub močni konkurenci osvo-
jila odlični tretji mesti. iz Hrvaške so se 
vsi borci ter starši vrnili dobre volje v 
pričakovanju domačega turnirja, ki bo v 
Šmartnem, 5. marca 2011. Sodelovalo 
bo veliko tekmovalcev ter nasprotnikov 
iz Hrvaške, tako da bodo naši imeli še veliko možnosti, da jim vrnejo za 
polfinalne in finalne poraze, ki so jih naši utrpeli na Hrvaškem. Pohvala 
naši ustaljeni ekipi borcev, ki nas zastopa na tekmovanjih ter staršem, ki 
jih pri tem podpirajo in spremljajo na tekmah.
                              Taekwondo klub Šmartno - Litija 

PRVENSTVO OBČINE  
LITIJA V SMUČANJU DOLE 

2011 
V nedeljo 6. februarja je mati narava s soncem nagradila vse, ki so se 
odločili za nastop na občinskem prvenstvu občine Litija v slalomu in 
veleslalomu na smučišču Dole. Zimsko idilo so zaokrožile nižje jutranje 
temperature, že po 10-ti uri pa se je živo srebro dvignilo do visokih 15 
stopinj Celzija. Na prisojnih legah so se 
obiskovalci nastavljali sončnim žarkom 
kar v kratkih rokavih.
Pred lansko smučarsko sezono se je zde-
lo skoraj nemogoče, da bi na Dolah izde-
lali kompaktni sneg, ampak je prizadev-
nim članom ŠD Dole, z veliko podporo 
občine Litija, donatorjev in krajanov kS 
Dole uspelo. Sedaj je to že utečeno delo 
in smučišče Dole obratuje že od konca božičnih praznikov l. 2010. Vmes 
smo bili prisiljeni v 2 pavzi zaradi močnih odjug, vendar se je snežna pod-
laga obdržala, tako da smučišče nemoteno obratuje. Struktura narejenega 
snega je bistveno drugačna od naravnega, še najbolj je podoben ledenim 
zrncem, tako da lahko kljubuje precej višjim temperaturam. To pa je bil 
tudi razlog, da je požrtvovalna ekipa ŠD Dole lahko izpeljala tekmovanje 
pri tako visokih temperaturah. Na tekmo je bilo prijavljenih 50 tekmo-
valcev iz cele občine, ki so bili razvrščeni v 14 starostnih skupin. Zaradi 
popestritve dogodka, smo se odločili, da izpeljemo tekmovanje v slalomu 
za moške skupine, v veleslalomu pa za ženske ter predšolske in šolske 
skupine. Najprej so se na progo podale moške skupine in se pomerile v 
slalomu na krajši strmi progi. Po dveh vožnjah so občinski prvaki občine 
Litija v slalomu za l. 2011 postali:
• Mladinci letnik 1991-1995  kastelic Matej iz Gabrovke
• Starejši člani letnik 1971-1980 Sandi jesenšek iz Dol pri Litiji
• Mlajši gospodje letnik 1961-1970 Matjaž klinc iz Vač
• Starejši gospodje letnik 1951-1960 igor Medved iz Gabrovke
•  Veterani letnik 1949 in starejši  Franc Plevnik iz Moravške
    gore (Gabrovka)
Po končanem slalomu, v katerem je bilo tudi nekaj modric, saj so pregibni 
količki lahko tudi muhasta zadeva, se je pričelo tekmovanje v veleslalomu, 
na daljši položnejši progi. Za pravo tekmovalno vzdušje so poskrbeli gle-
dalci in seveda udeleženci, ki so ob progi vzpodbujali svoje tekmovalce. 
Tako so po končani drugi vožnji občinski prvaki- nje občine Litija v velesla-
lomu za l. 2011 postali: 
• Cicibani letnik 2004 in mlajši Mitja Prijatelj iz Dol pri Litiji
• Cicibanke letnik 2004 in mlajše Zala Mihelčič iz jevnice
• Mlajše deklice letnik 2000- 2003 Brina Brinovec iz Dol pri Litiji
• Mlajši dečki letnik 2000- 2003 Maks krafogelj iz Litije
• Starejše deklice letnik 1996- 1999 Gaja Bajc iz Gabrovke
• Starejši dečki letnik 1996- 1999 Meserko Andraž iz Gabrovke
• Mlajše članice letnik 1981- 1995 Mojca Martinčič
• Starejše članice letnik 1966- 1980 Božič Manja iz Dol pri Litiji
•  Starejše gospe letnik 1965  

in starejše   Majda Mak Logar iz Dol pri Litiji
Po končanem tekmovanju so se tekmovalci zbrali pri koči ob spodnji po-
staji vlečnice, kjer je sledila svečana razglasitev rezultatov in podelitev 
medalj trem prvo uvrščenim v vsaki starostni kategoriji. Medalje sta po-
delila Podžupanja občine Litija ga. Lijana Lovše in vodja predstavništva 
zavarovalnice Triglav iz Litije g. jože Hribar. Ob zaključku so se udeleženci 
posvetili druženju in testiranju smuči proizvajalca Rossignol, ki je na ta 
dan pripravil akcijo na smučišču Dole. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 
celotni ekipi, ki je pripravila proge in izvedla tekmovanje. Zahvala gre tudi 
medicinskemu osebju, predvsem Slavcu, ki nam vsako leto za to priložnost 
priskoči na pomoč in seveda PGD Dole, ki skrbi za red pri parkiranju.
Na koncu pa še zahvala vsem, ki ste v tej smučarski sezoni že obiskali 
smučišče Dole, upamo da smo vam izpolnili vsaj delček vaših pričakovanj. 
Vsekakor pa vabljeni še naprej na smučanje tudi vsi ostali, še posebej v 
času šolskih počitnic.  ŠD Dole 

ŠD SAVA Z OPTIMIZMOM NAPREJ...
Na letnem zboru članov ŠD Sava izvolili novo vod-
stvo. Zahvala dosedanjemu zelo ambicioznemu 
predsedniku Denisu Furmanu. Izvolitev novega 
Matije Torija. 

V petek 5. februarja je bil sklican zbor članov ŠD Sava. udeležilo se ga 
je večina članov. Delovno predsedstvo je vodil Boris Doblekar. Po vseh 
podanih in sprejetih poročilih dosedanjih organov društva je bilo po 
preteku štiriletnega mandata izvoljeno novo vodstvo. Dosedanji pred-
sednik, ki mu je potekel mandat, ni želel več kandidirati za predsednika 
zaradi prezasedenosti. iz poročil je bilo razbrati, da je bilo delo orga-
nov v dosedanjem mandatu transparentno in zelo uspešno, seveda s 
pomočjo najbolj aktivnih in pripadnih članov, ki so sodelovali v delov-
nih akcijah. Največja pridobitev v tem mandatu je preurejen klubski 
prostor, povečano športno igrišče s pripadajočim nadstreškom, novimi 
reflektorji, zaščitna mreža na travnatem igrišču in streha in mnogo dru-
gih. Zelo uspešno pa je bil izpeljan zaključni turnir OLMN Litija in vse 
ostale aktivnosti, ki smo si jih zastavili. 

Novi predsednik je postal Matija Tori, tajnik, že dosedanji Boris Doble-
kar, blagajnik, tudi že dosedanji Marjan Tori ter ostali člani upravnega 
odbora, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Novoizvoljeni predse-
dnik se je zahvalil dosedanjemu za izjemno uspešno delo in velik dopri-
nos društvu, prav tako tudi ostalim članom organov. Opravljena je bila 
še razprava o programu dela društva za naprej, planu aktivnosti in ure-
jevanju ter sprejemu novih članov. Glavne aktivnosti so tudi naprej še 
vedno igranje nogometa v različnih ligah, smučanje, turnir štirih dežel 
s kresovanjem, nogometni turnir, kolesarski in tekaški vzpon na Goro 
(Sveto Goro), različne rekreativne dejavnosti, vzdrževanje in posodo-
bitve travnatega in športnega igrišča ter klubskih prostorov. Tudi letos 
se bomo pridružili vseslovenski čistilni akciji aprila v sodelovanju s kS 
Sava. Na koncu so sledile še zahvale za pomoč in zgledno sodelovanje 
predstavnikoma kS Sava, Tonetu Lokarju in PGD Sava, ivanu Lovšetu, 
vsem donatorjem in sponzorjem ter vsem, ki so kakorkoli pomagali 
ŠD Sava in se priporočili tudi za naprej. Osebno zahvala prisotnima 
Primožu Berdajsu in Sašu Lamovšku. V zelo sproščujočem in športnem 
vzdušju se je nadaljevalo veselo druženje ob pogostitvi in odlični glasbi 
harmonikarja Tomaža Šuštarja, ki je ob mnogih drugih, postal tudi novi 
član ŠD Sava. Še isti dan se je pričelo že tudi delo novega vodstva, or-
ganizacija smučanja na Višarjih v italiji. Za praznik, v torek 8. februarja, 
se je nabito poln avtobus ljubiteljev smučanja s Save odpravil v Trbiž. 
imeli smo več kot prekrasno vreme, suh sneg in nepozabne poglede 
po gorah. Ob odlični smuki na višini 1766 m, poležavanju in počitku s 
sončenjem, smo si na kulturni dan recitirali pesmi slovenskih pesnikov, 
še posebej ob in po dobri kapljici. Spomnili smo se našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna, ki je bil doma le streljaj od Višarij, ene 
najbolj znanih romarskih poti Slovencev. Pri povratku domov smo se 
ustavili še na večerji v gostišču Marinšek. Domov smo se vrnili v poznih 
večernih urah, vsi srečni in zdravi ter se zahvalili zelo prijaznemu šo-
ferju Rudi Tursa, ki nas je zelo lepo in varno peljal na izlet. Prvi projekt 
novega vodstva je bil več kot uspešno pod streho. 

Boris DoBLeKAR, tajnik ŠD Sava



iz dela Ko RdečeGa 
KRiŽa dole

Krajevni odbor KORK Dole se je sku-
paj z nadzornim odborom sestal na 
letošnji prvi seji v začetku meseca 

januarja. Obravnaval je poročilo o delu za preteklo 
leto in sprejel program dela za letošnje leto.
Pri pregledu dela za preteklo leto smo ugoto-
vili, da smo opravili vse zadane naloge.  Na dan 
31.12.2010 je naša organizacija štela 527 članov, 
od tega 36 članov podmladka RK na šoli. Veseli 
nas, da smo v letu 2010 pridobili kar 16 novih čla-
nov. Leto 2010 si bomo predvsem zapomnili po 
tretjič izvedeni krvodajalski akciji na Dolah. 
Veliko pozornost smo namenjali socialni dejavnosti: 
nudili sosedsko pomoč starejšim občanom, obiskova-
li bolne in osamljene osebe na njihovih domovih in v 
domovih za starejše občane (Črni potok, Trebnje, izla-
ke). Prav tako smo jih obiskovali ob njihovih življenskih 
jubilejih in v prazničnem decembru. Organizirali smo 
srečanje starejših občanov in krvodajalcev. 
Večkrat letno smo posameznikom in družinam, ki po-
trebujejo pomoč, delili hrano iz intervencijskih zalog 
Eu, FiHO pakete, oblačila in obutev prejeto iz skladi-
šča OZRk Litija ter rabljena otroška oblačila, katera je 
podarila neka občanka. Starejši člani so se udeležili 
skupnega izleta, ki ga je organiziralo oZRK Litija. 
Tretjo nedeljo v mesecu je potekalo merjenje krvnega 
tlaka, sladkorja in maščob v krvi, to merjenje je opra-
vljala ga. Mira Mahkovec iz Litije. 
Za krvodajalske akcije smo na terenu obveščali kraja-
ne in pridobivali prostovoljce. Sodelovalo je 64 naših 
krvodajalcev. ena od krvodajalskih akcij je v mesecu 
oktobru že tretjič potekala na Dolah. Za uspešno iz-
vedbo te akcije smo se skupaj z oZRK Litija, KoRK 
Gradišče in OŠ Dole dobro potrudili. V zdravstvenem 
domu v Litiji se je nekaj naših članic v mesecu okto-
bru, ob svetovnem dnevu boja proti raku dojk, udeleži-
lo predavanja in pregleda dojk z ultrazvočno napravo.

Območno združenje Rdečega križa Litija, s svojimi dejav-
nostmi razvija in uveljavlja tudi programe preventivnih 
delavnic s področja varnosti v cestnem prometu z ele-
menti prve pomoči in temeljne postopke oživljanja za 
učence osnovnih in srednjih šol. 
V mesecu januarju smo učencem 8. razredov OŠ Gradec 
predstavili temeljne postopke oživljanja. Poleg teorije smo 
jim tudi praktično prikazali temeljne postopke. učenci so so-
delovali in tudi sami poizkušali oživljati na lutki. 

oZRK Litija 
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V januarju imamo vsako leto 
nekoliko manj prireditev, tako 
nam ostane nekaj časa, da se 
spočijemo in naberemo novih 
moči. Najpomembnejši dogo-
dek v domu je bila prireditev ob 
zaključku 1. faze ocenjevanja za 

pridobitev standarda kakovosti eqalin. Prireditve se 
je poleg stanovalcev, zaposlenih, svojcev ter članov 
sveta doma udeležil tudi gospod Franci imperl iz pod-
jetja Firis Logatec. Na prireditvi so nastopili domski 
pevski zbor stanovalcev Tisa, pevski zbor zaposlenih 
v domu – Dotik in recitatorka gospa Marinka Mali. 
Gospa direktorica Vida Lukač in Leonida Razpotnik 
sva predstavili 
delo v skupinah za 
samoocenjevanje, 
kronologijo doga-
janj, predloge, ki 
so jih podali sta-
novalci in delav-
ci v skupinah za 
samoocenjevanje 
ter terminske plane projektnih skupin za posamezne 
izboljšave, ki jih bomo uvedli v domu. Člani skupin 
za samoocenjevanje so svoje delo vestno in zavze-
to opravili. Izmed številnih predlogov in izboljšav bi 

dom tisje
izpostavila najpomembnejše in sicer na področju 
vzpodbujanja stanovalcev, da bi čim dlje ohranjali 
svoje sposobnosti. Sredi januarja je potekal že četr-
ti del izobraževanja za delavce o inovativni validaciji. 
Delavci so se naučili uporabljati poleg validacije tudi 
druge tehnike dela s stanovalci z demenco. Različ-
ne metode dela omogočajo obolelemu, da čim dlje 
ohranja svoje sposobnosti z uporabo teh metod in 
s pravilnim odnosom vseh, ki prihajajo v stik z nji-
mi, bolezen počasneje napreduje. Čaka nas veliko 
dela, ki se ga veselimo, saj je namen projekta eqalin 
dvig kakovosti življenja v domu, to pa je naš cilj h 
kateremu stremimo. V zadnjih januarskih dneh pa 
so nas spet obiskali člani mešanega pevskega zbora 
Svoboda ter literarne skupine s Pragerskega.   
   Leonida RAZPOTNik
 
NAPOVEDNik PRiREDiTEV:
10.3.2011 –  srečanje skupine za samopomoč Rož-

marin za svojce obolelih za demenco ob 
17.30 uri v prostorih fizioterapije.

14.3.2011  -  praznovanje rojstnih dni s stanovalci ro-
jenimi v marcu skupaj s svojci ob 15. uri 
v jedilnici.

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

Sodelovali smo pri predlogih za letovanje otrok v času 
poletnih počitnic. Letovali so v Punatu in na Debelem 
Rtiču (skupaj je letovalo osem otrok). V času prvomaj-
skih in jesenskih počitnic so na Debelem Rtiču letovali 
štirje otroci. Letovanja starejših oseb v mesecu okto-
bru na Debelem Rtiču pa sta se udeležili dve članici.
Naša kORk je bila pri delovanju tesno povezana s po-
družnično šolo Dole in mentorico mladih članov Rk 
go. Terezijo Mrhar. Na šoli je uspešno deloval krožek 
Rk. Z njihovo pomočjo smo izvedli sprejem mladih čla-
nov v Rk in izvedli aktivnosti ob Tednu Rk. Sodelovali 
so v akcijah zbiranja starega papirja, PVc zamaškov 
in v vseslovenski čistilni akciji. Tekmovali so iz prve 
pomoči na občinski ravni. Na srečanju članov in kr-
vodajalcev na Dolah in na Gradišču so se predstavili 
s kulturnim programom. Za našo organizacijo so v de-
cembru izdelali novoletne voščilnice.
kljub temu, da se je mentorica mladih članov ga. Te-
rezija Mrhar konec leta upokojila, je na predlog OŠ 
Gabrovka – Dole sprejela odločitev, da do konca le-
tošnjega šolskega leta še opravlja naloge mentorstva 
ob pomoči ge. Marjete Mrhar, ki trenutno poučuje 1. 
razred na Dolah. KoRK Dole je vse leto zelo dobro so-
delovala z OZRk Litija, OŠ Gabrovka - Dole, krajevno 
skupnostjo in z društvi ter organizacijami v kraju. 
Ob dnevu kS smo se udeležili prvih zabavnih iger vseh 
društev in prejeli priznanje za udeležbo. 
Vsem, ki ste nas podpirali pri delu, se iskreno zahva-
ljujemo. Še posebej pa velja iskrena zahvala sekre-
tarki OZRk Litija ge. Danici Sveršina, ki nam pri delu 
zavzeto pomaga. Za pomoč pri krvodajalski akciji pa 
se zahvaljujemo tudi ravnatelju OŠ Gabrovka – Dole 
g. igorju Hostniku in vodji podružnične šole Dole ge. 
jožici Vrtačnik. 

Pa še na kratko o programu za letošnje leto:
-  na terenu se preko pooblaščenih oseb zaključuje ak-

cija pobiranja članarine,
-  tretjo nedeljo v mesecu (po maši) poteka merjenje 

krvnega tlaka, sladkorja in maščob v krvi (merjenje 
se je zaradi zasedenosti ambulante 
preselilo v pisarno DU Dole (bivša 
pošta). V mrzlih zimskih mesecih 
merjenje ne poteka. o ponovnem 
pričetku bomo krajane še obvestili, 
-  ob dnevu žena in materinskemu 

dnevu bomo obiskali in skromno 
obdarili vse starejše, bolne in inva-
lidne članice, 

-  razdeljevali bomo hrano iz naslova 
intervencijskih in drugih zalog, 

-  v mesecu maju ob Tednu Rdečega 
križa in v prazničnem decembru 
bomo obiskali vse člane po domo-
vih v Črnem potoku, v Trebnjem in 
na Izlakah, 

-  v mesecu maju bomo izvedli sre-
čanje starejših članov in krvoda-
jalcev, 

-  redno bomo obiskovali bolne člane 
in jubilante, 

-  za vse krvodajalske akcije bomo 
zavzeto pridobivali krvodajalce v 
naši kS, 

-  v sodelovanju z oZRK Litija bomo 
organizirali zdravstveno predava-
nje,

EKSKLUZIVNO 
ZASTOPANJE 
ZAVAROVALNICE 
GENERALI

LOKACIJA: 
POLEG AVTOPRALNICE 
PRI OMW V LITIJI

DELAVNIK: 10.–12. in 16.–19. ure
SOBOTA: 14.–16. ure

Kontakt: 040 43 55 83

a K c i j a
ZA VSAKO SKLENJENO POLICO, KI VKLJUČUJE  

OBVEZN0 ZAVAROVANJE + KASKO,  
PODARIMO KUPON ZA BREZPLAČNO ZUNANJE  

ČIŠČENJE AVTOMOBILA.

Izžrebanci JANUARSKE križanke prejmejo knjigo 
LITIJSKI OBRAZI. Nagrade prispeva Tiskarna Aco, 

CDK 39, Litija, kjer se tudi prevzamejo. 
 

1. Nik VOZELJ  Tirna 48, Sava
2. Jožica KOKOŠAR  CKS 16, Litija

3. Gašper RAZPOTNIK  Kresnice 1a, Kresnice

Težje besede:  ITKINA, KANDAHAR, ŠČAVJE, ANOA, 
LOKAR, INANA, RAEC

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.03.2011 na naslov ure
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo 
BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Nagrade prispeva Tiskarna 
ACO, Litija.

23. ČRKA 
ABECEDE

OSNOVNA 
MERA ZA 
TEKOČINE

NAŠA 
ZAHODNA 
SOSEDA

TOVARNA 
AVTOMOB. 
MARIBOR

HUMORIST
KA PUTRIH

MLADIČ 
OVCE

SUMERSKA 
BOGINJA 
LJUBEZNI

PREBIVALEC 
ODISEJEVE 
DOMOVINE

RUSKO 
ŽENSKO  

IME

ŠPANSKI 
SPOLNIK

VRSTA 
LOVSKE 
PUŠKE

EDEN

IKAR 
(DALJŠA 
OBLIKA)

MAJHNA 
RIBA

GAMSJI 
BIVOL

FOKANJE SLOVENSKI  
PISATELJ 
(DANILO)

ŠVEDSKO 
IME ZA 
FINSKO 
JEZERODARILO

KEMIJSKI  
ZNAK ZA 
FOSFOR

OPRAVLJA
NJE DELA, 
FUNKCIJE

OSEBNI 
ZAIMEK

PRETEP,
.... IN RAVS

POTOPLJEN 
OTOK V DONAVI

RUSKA 
ATLETINJA

JAMA OD 
VDORA

JUDOVSKO 
MOŠKO  

IME

ČLAN 
SENATA

ZGORNJA 
OKONČINA

PAVLE 
IVANČIČ

VRSTA 
PLINSKE 
ŽARNICE

NEKDANJI 
URADNIK

ZELENO PERJE 
POLJŠČIN

NINO  
OKORN

SILICIJ OSTROSTREL. 
(LJUDSKO)

RENIJ

MAKEDON
SKI POLITIK 
(STOJAN)

NAVIGACIJ
SKA 

NAPRAVA
KRAJ PRI 

DOMŽALAH

IME  
IGRALKE 

ZUPANČIČ

MANJ  
KOT ENA

POVRŠINSKA 
MERA SLOVENSKA 

GLASBENA 
SKUPINA

DRŽAVA  
V  

JZ AZIJIFILMSKA 
LEPOTICA

REKA V 
MAKEDONIJI

MESTO V 
AFGANI
STANU

OKRAJŠANO 
ŽENSKO 

IME

GOROVJE 
V JUŽNI 
AMERIKI

IGRALKA 
GARDNER NASPROTJE 

MOLA V 
GLASBIEVA  

LONGIKA

LEVJE 
OGLAŠANJE

IME PESNICE 
ŠKERL

NADALJE
VANJE 
GESLA

EGON  
CEVC

VELETOK 
V ZAHODNI 

EVROPI

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 123

GOSTILNA IN PIZZERIJA

T RIO CVET
lokacija: pri borišku v centru litije

Valvazorjev trg 16 • Telefon: 031/536-568

T RIO CVET

delovni čaS
loKala:

pon. – čet.: 8h–22h

petek in sobota: 
8h–23h

nedelja in prazniki: 
8h–21h

KOSILA OB NEDELJAH!

nUdiMo vAM: 
malice, domača hrana, pizze,  

kalamari ...

aKcija! 
Od 8–12 ure KAVA: 0,70 EUR,

z mlekom ali smetano: 0,90 EUR

P U S t na  n e d e l ja : 
KROFI, FLANCATI, KUHANO VINO ...

VLJUDNO VABLJENI !!!

-   izvajali bomo vse tekoče naloge. 

Mladi člani bodo pod skrbnim vod-
stvom mentoric opravljali naloge 
na podlagi programskih usmeritev 
oZRK Litija, ki jo jih prejele šole ob 
pričetku novega šolskega leta. 

Občane obveščamo, da imamo na 
sedežu Rk še nekaj novih ženskih 
hlač, novo žensko in moško obu-
tev in rabljena oblačila za otroke. 
kdor je zainteresiran za to pomoč, 
naj se osebno zglasi na sedežu Rk 
Dole (Dole 7), predhodno pa pokliče  
Marijo Prijatelj tel.: 8972-048 ali 
Ano Kotar tel.: 8972-002.

Ana KoTAR 
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javno glasilo oBčan
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO - jovanovič Aleksander s.p., CDk 39, 
1270 Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik: 

Marko Djukić • Oblikovanje: Sašo jovanovič  
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna Aco, Litija

Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre-
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Hvala vsem, ki se ju spominjate in postojite ob njunem grobu.

Otroci Brane, Milena in Vencelj z družinami.

MAKS  
BEVC

6.3.1932 – 8.1.2010

MILKA  
BEVC
roj. Medvešek

3.10.1927 – 5.3.2001

V SPOMIN

in

Pomlad se kmalu spet bo prebudila,
le spomin na vaju večen bo pustila.
Brez vaju na tem svetu je praznina,
v naših srcih trpka bolečina.

Vse življenje sta garala,
vse za dom, družino dala,
sledi ostale so povsod
od dela vajinih pridnih rok.

Ko zaželimo si vajine bližine,
gremo tja, v mirni kraj tišine.
Prižgemo svečo, se pogovorimo,
da te trenutke lažje preživimo.

Ti, ki te imamo radi,
nikoli ne umreš,
le daleč stran od nas
v nebo drugače zreš.    
 
A še si z nami,
v naših mislih, srcih,
še živiš v naši hiši,
le tvoj korak se več ne sliši.

V SPOMIN

6. februarja je minilo šest let odkar nas je zapustila
naša draga mami, stara mama, tašča, sestra in prababica

MARIJA ŠTEFIN
iz Litije

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni najdražji

društvo zavedanje vače
e-mail: drustvo.zavedanje@gmail.com 

z delom začenja skupina za ženske, pa tudi moške,
ki želijo rešiti težave v partnerskem odnosu, težave z 

otroci in za osebno rast. 
Vsi člani skupine spoštujejo in varujejo zasebnost vseh članov.

 Vsako sredo, začetek 2. marca ob 17. uri na Osnovni šoli 
Gradec v Litiji.

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, ki je na kakršen 
koli način pomagal ali hotel pomagati pri reševanju pri delov-
ni nesreči, ki se je zgodila v gozdu s traktorjem, v torek 18. 
1.2011 v Mlakah pri Strmecu.

Za vso požrtvovalnost in sočutje, ki ste ga nudili ob nesreči 
še enkrat hvala.

Vsi žalujoči

StičiŠče nvo oSRednje Slovenije – 
SeRviS za dRUŠtva

Kdo so NVO?
Nevladne oraganizacije, s kratico NVO, so neprofitne, večinoma prosto-
voljne in prav vse morajo imeti neko obliko pravne osebe. V Sloveniji so 
to društva, ustanove in zasebni zavodi.

ZAKLJUČNA POROČILA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE
Leto 2010 se je zaključilo, pripraviti je po-
tebno le še zaključne račune. Društva so 
zavezana k oddaji letnih poročil na poeno-
tenih obrazcih do 31.3.2011 in sicer preko 
spletne aplikacije AjPES. Nepridobitne or-
gnaizacije, kamor sodijo zasebni zavodi in 
ustanove, pa morajo letna poročila predložiti 
do 28.2.2011. Pri sestavi izkaza poslovnega 

izida je potrebno upoštevati pravilnik, ki opredeljuje pridobitni in nepri-
dobitni del dejavnosti. Kljub temu, da so zavezanci, ki so ustanovljeni za 
opravljanje nepridobitne dejavnosti (društva, zasebni zavodi in ustanove) 
oproščeni plačila davka, morajo v vsakem primeru obračunati in plačati 
davek od pridobitne dejavnosti. Obvezna je oddaja obračuna davka od 
dohodkov pravnih oseb. Rok za oddajo tega obrazca je najpozneje do 
31.3.2011 in sicer izključno v elektronski obliki preko sistema e-davki. Za 
vstop v sistem e-davki vse pravne osebe potrebujejo digitalno potrdilo oz. 
si morajo urediti pooblastilo. 
Več informacij o pripravi in oddaji letnih poročil najdete na spletni strani 
www.srce-me-povezuje.si.

DNEVI USPOSABLJANJ ZA NVO 2011
Pridobite ključna znanja za uspešno vodenje 
nevladne organizacije (društva, zasebnega 
zavoda, ustanove) na Dnevih usposabljanj 
za NVO, ki se bodo odvijali med 11. in 13. 
3. 2011 v Centru Harmonija v Mengšu. Sko-
zi pester program delavnic in predavanj se 
boste usposobili za pravilno vodenje vaše 
organizacije od sklicevanja sej, vodenja ra-

čunovodstva, oddajanja poročil, pridobivanja sredstev skozi razpise in 
s pomočjo fundraisinga do učinkovitega komuniciranja preko različnih 
medijev. udeležba na dogodku, ki ga organizira Stičišče NVO osrednje 
Slovenije, je brezplačna za vse predstavnike društev, zasebnih zavodov in 
ustanov iz osrednje Slovenije s predhodno e-prijavo na dogodek. Dodatne 
informacije in e-prijavo najdete na spletni strani www.srce-me-povezuje.
si. Vljudno vabljeni!

ODPRIMO SVOJA VRATA NOVINARJEM IN GOSPODARSTVENIKOM
Stičišče NVO osrednje Slovenije, skupaj z ostalimi stičišči in CNVOS v 
okviru pobude MOjA DRuŽBA, še naprej spodbuja krepitev sodelovanja 
med NVO in drugima sektorjema. Z letošnjo kampanjo se osredotoča-
mo na sodelovanje z mediji in gospodarstvom, saj tako novinarji kot tudi 
podjetja še ne poznajo NVO sektorja in vseh dejavnosti, ki jih društva, 

zasebni zavodi in ustanove opravljajo. 
Novinarjem bomo delo v NVO približali tako, da 
jih bomo povabili da en dan preživijo z vami, pri 
vaših dejavnostih v organizaciji. Novinarji bodo o 

preživetem dnevu v NVO pripravili prispevek. S sodelovanjem, v tej ak-
ciji si lahko povečate prepoznavnost, medijsko pokritost in boljše stike 
z mediji.
Sodelovanje med podjetji in NVO še vedno temelji predvsem na donaci-
jah in sponzortstvih, le redko takšno sodelovanje preraste v partnerstvo 
pri izvajanju aktivnosti ali v ponujanju storitev NVO podjetjem. Z željo 
po izboljšanju sodelovanja med podjetji in NVO bomo le tem ponudli 
možnost »teambuildinga« v NVO. Zainteresiranim 
NVO bomo skupaj s strokovnjaki pomagali pripra-
viti teambuilding programe in jih povezati s pod-
jetji. 
Vse zainteresirane NVO vabimo, da nam javite svoj 
interes sodelovanja v akcijah do 30.4.2011 na ele-
ktronski naslov info@srce-me-povezuje.si. Pošljite 
opis svoje organizcije in dela, ki bi ga novnar opra-
vljal oz. bi ga skupina podjetnikov lahko opravila. Pozorni bodite na to, 
da bo delo povezano z vašim osnovnim poslanstvom in primerno za novi-
narja oz. skupino. Več infomracij o poteku akcij najdete na spletni strani  
www.srce-me-povezuje.si.

IZVAJANJE PROJEKTA TWINFOS
V okviru projekta Twinfos nudimo nevladnim 
organizacijam in občinam osrednje slovenske 
regije možnost navezovanja stikov (pobratenja) 
z romunskimi organizacijami in občinami. Se-

znaniti vas želimo z evropskim programom Evropa za državljane, ki so-
financira mednarodne projekte kot so srečanja državljanov pobratenih 
mest in konkretne projekte organizacij civilne družbe, ki imajo namen 
izboljšati ozaveščenost o evropskih zadevah. Za dodatne informacije smo 
vam na voljo preko elektronske pošte barbara@drustvo-geoss.si.

Zbrala in uredila Tjaša BAJc, Stičišče NVO osrednje Slovenije

KUD Fran Levstik Gabrovka
vljudno vabi vse nadobudne mlade in po srcu mlade  
pevce in pevke na »Dan odprtih vrat« oz. občni zbor,  

ki bo v petek, 04.03.2011, ob 19.00,  
v prostorih OŠ Gabrovka.

Vabljeni tako domačini kot tudi ostali ljubitelji glasbe  
in petja iz sosednjih krajev.

Za dodatne informacije lahko pokličete  
na številko: 040/587-383.

V petek, 04. 03. 2011, 
se pri Okrajnem sodišču v Litiji,  vrši

2. javna dRaŽba nePReMičnin 
vpisanih pri vl. št. 33, k.o Dole pri Litiji,  
v naravi kmetijska zemljišča in gozdovi, 

skupno ca 17 ha.  

Natančne informacije na sedežu
Raiffesienbank A-Eberndorf,  

Vanda Mofardin, tel.: 0043 4236 2020 137.

mali oglasi
IŠČEMO izkušeno in zanesljivo varuško za varstvo hčerke (po mož-
nosti na našem domu) v Litiji od maja do julija oz. po dogovoru.  
Jana, 031 579 765.

KUPIM Tomos motorno kolo APN 6. GSM:040 836 823

PRODAM MOŠKO OBLEKO Hugo Boss, novo, številka 48, sive bar-
ve, cena po dogovoru. GSM: 041 757 773

KUPIM star mizarski ponk, skrinje, omare, mizo mentrgo in ostale stare 
predmete kupim. 031878351  



ZAHVALA
ob boleči izgubi

SLAVKA LOVŠETA
(26.6.1927 – 2.1.2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in sve-
te maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili v tako velikem številu k 
večnemu počitku. Posebna hvala g. župniku Mihaelu Kališniku za lep 
obred in pogrebno mašo, hotiškim pevcem za lepo zapete pesmi in 
g. Tinetu Penčurju za lepe poslovilne besede.

Žalujoči: sin Janez z družino in hči Slavka

Mnogo prezgodaj si odšla,
pustila naša srca žalostna.
V naših mislih neprestano prisotna si,
naša zlata mami!

ZAHVALA

Ob nepričakovani izgubi naše žene, mame, babice in prababice

CECILIJE NEMANIČ
Kržišče pri Čatežu 7

1935 – 2011

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospre-
mili na njeni zadnji poti, za vso prinešeno cvetje, sveče, darove za sv. 
maše ter za vse tolažilne besede, ki ste nam jih namenili. Hvala pev-
cem, ge.Perko za govor, g. župniku s Čateža za lep pogrebni obred, 
posebno pa se zahvaljujemo sosedom Zupančič Alojzu in Antonu z 
družinama ter Meserko Patriciji, ki so nam priskočili na pomoč v naj-
težjih trenutkih.

Žalujoči: mož Anton, otroci: Branka, Breda, Dušan, Toni in  
Andreja z družinami, vnuki: Sandra, Miha, Katja, Maruša  

in Gregor ter pravnukinja Enja

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ne, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.
                   (Mila Kačič)

ZAHVALA

ob izgubi mame, babice in prababice

 ANGELE ESENKO

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na 
njeni zadnji poti, darovali cvetje in izrekali sožalja. Posebna zahvala g. 
župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred.
Zaposlenim v Domu starejših občanov Tisje pa zahvala, da ste ji stali 
ob strani v trenutkih, ko nas domačih ni bilo ob njej.

Vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

ZAHVALA

V 72. letu starosti nas je zapustil bratranec

ANTON ROJŠEK
1937 – 2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izražena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala za vso 
pozornost v mislih, besedah in dejanjih  in vsem, ki ste ga imeli radi in 
ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Zaman je bil Tvoj boj
zaman vsi dnevi upanja, trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.
V domu ostala je praznina
v srcih naših bolečina.

V SPOMIN

Mineva 5 leto odkar nas je zapustil naš dragi sin, mož, oče in dedi

 WALTER OSOLNIK
22.07.1948 – 22.03.2006

iz Litije

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu  
in se ga spominjate.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Mineva 10 let odkar sta nas zapustila naša draga starša

Solze napolnile naše so oči,
obdala nas boleča je tišina,
v prsih žalost nas duši,
a v srcih neizmerna bolečina.

ZAHVALA

ob boleči izgubi

 LOVROTA POVIRKA
(1933 – 2010)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, vsem, ki ste ga imeli radi, nam ustno in pisno izrazili sožalja 
in mu podarili za svete maše, cvetje, sveče in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Posebna zahvala g. župniku Mihaelu Kališniku za lepo 
opravljen obred, pevcem za izbrane pesmi in g. Tinetu Penčurju za 
sočutno izrečene poslovilne besede.

Hvala še enkrat vsem, ki ste nam ob najtežjih trenutkih stali ob strani.

Vsi njegovi

Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da nazaj te več ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.
Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala Ti,
dobrota tvojega srca
nikdar ne bo pozabljena.

V SPOMIN

Mineva leto odkar nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

ANTON SMERDEL
iz Sp. Loga

Hvala vsem, ki ga hranite v lepem spominu in postojite  
ob njegovem grobu.

Je čas, ki da in je čas, ki vzame.
Je čas, ki celi rane

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Vsi, ki te pogrešamo

Zahod žari, tema je že povsod,
nad črnim gozdom tema trepeta;
grmovje, lesa, belkasta steza…
Že marsikdo je v mraku hodil tod
in zdaj ne hodi tod in ne drugod.
 (Janez Menart)

ZAHVALA

ob boleči izgubi

JANEZA SKUBICA
(1941 -2011)

Težko se je zahvaliti vsakemu posebej, zato se zahvaljujemo vsem za 
vso pozornost, ki ste jo poklonili v spomin in ga pospremili na zadnji 
poti. Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskre-
na hvala dr. Benedičiču in sestri Marini, dr. Brenu, družini Bilbija in 
Kajcu za nesebično pomoč. Iskrena hvala KK Litija, sodelavcem, prija-
teljem iz Nordwalda, LD Litija, praporščakom, rogistom in pevcem za 
lepo opravljeno zadnje slovo ter  govorniku Tonetu Lokarju za ganljive 
poslovilne besede.

Žalujoči: vsi njegovi

Najlepša hvala vsem, ki se ju tako lepo spominjate  
in jima prižigate svečke.

Vsi njuni

MARIJA    in      ANTON 
JOZELJ 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

V naših srcih 
boš večno živel.

V SPOMIN

DRAGO MARIJANOVIĆ
1961–2006

Hvala vsem, ki se ga spominjate, 
postojite ob njegovem grobu  

in mu prižigate sveče.

Žena Jelica, hči Karmen in sin Žan

V SPOMIN

Mineva žalostno leto odkar nas je zapustila  
naša draga mama

PAVLA BOKAL
roj. Vrhovec

Uteho in večni pokoj je našla  
ob svojem možu in našem očetu

LEOPOLDU BOKALU
ki nas  je zapustil že pred 32 leti

Za veliko skrb, ljubezen in dobroto, ki sta nam jo posvečala  
vse življenje, smo jima otroci neizmerno hvaležni.

Naj vama bodo solze  
in molitev domačih

zibelka večnosti.

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, prižigate sveče in se ju 
spominjate z lepo mislijo.

Otroci: Polde, Vera in Mija z družinami

V hladnem februarskem jutru
oglasil se je mali zvon,
da žalostno je vest oznanil,
zato je tolkel bron na bron.

Le kdo zapustil je ta svet?
Kdo zdaj na drugo stran potuje?
To bil je oče, mož in ded,
za njim družina zdaj žaluje.

ZAHVALA
Naš dragi mož, oče in dedek

ANTON ROŽMANEC
03.01.1945 – 02.02.2011

nas je mnogo prerano zapustil v žalosti.
Zahvaljujemo se: osebju Doma Zimzelen iz Topolšice in Doma Tisje iz Črnega 
Potoka, kjer so mu lajšali tegobe v zadnjih mesecih in tednih njegovega ži-
vljenja, župnikoma Štefanu Pavliju in Maksu Kozjeku, za poslovilni obred in 
tolažilne besede, pevcem in pevkam cerkvenega zbora, mešanemu pevskemu 
zboru Mihe Vahna ter g. Jožetu Setničarju, ki so njegovo zadnjo pot obarvali 
z melodijami ter pogrebcem in praporščakom za spremstvo k počitku.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in vsem ostalim, 
ki so nam v trenutkih žalosti izrazili sočutje in ga v velikem številu pospremili 
v zadnji dom.

Posebna zahvala velja sosedom za nesebično pomoč v teh težkih dneh in 
gasilcem PGD Kresnice. Hvala vsem.

Žalujoči vsi njegovi



tenis klub as

odličen RezUltat naStje KolaR v avStRaliji 

veliKo PUStovanje na bob 
boWlinGU v litiji !

Na BOB Bowlingu je že vse pripra-
vljeno za žur v maskah, ki bo v  
SOBOTO, 05.marca 2011. Za za-
bavo bo poskrbel ansambel GADI, 
torej je žur zagotovljen, najboljše 

maske pa čakajo lepe nagrade. komisija bo ocenjevala čas pri-
sotnosti na BoB-u, izvirnost in izgled mask. Vstop je prost za 
vse obiskovalce.
Ne zamudite : OTROŠKO PUSTNO RAJANJE, v NEDELJO, 
6.marca 2011 od 15. ure dalje (oziroma takoj po karnevalu) – 
tudi v nedeljo bo za zabavo skrbela skupina GADI. Za starše 
pa smo v času otroškega pustnega žura pripravili ugodne cene 
bowlinga. 

ŽURKa MeSeca FebRUaRja  
SOBOTA, 26.02.2011 – VLADO KALEMBER  od 22.ure dalje- 

Bowling po ugodnih cenah

novo PRi MalicaH
Vabimo Vas na odlične malice, ki Vam jih nudimo vsak dan od 
9,30 ure dalje, po izredno ugodnih cenah. Poleg tega Vam vsak 
dan ponujamo GRATIS JUHO – samopostrežna izbira (ne velja 
za malice na razvozu) in ob sredah GRATIS SLADICO (velja tudi 
za malice na razvozu). 

Halo bob – doStava Pizz, Malic in 
oStale PonUdbe 

Če Vam čas ne dopušča, lakota pa ne popušča – ne oklevajte, 
pokličite HALO BOB na 059 711 473, vsak dan od 10. do 23. 
ure, nedelja do 22.ure. Za vsakih 10 zbranih kuponov s škatel 
naših pizz pa Vam podarimo pizzo margerito ali uro bowlinga!

otRoŠKe zabave na boWlinGU
Se bliža rojstni dan vašega otroka, pa ne veste kje bi ga prazno-
vali? Organiziramo rojstnodnevne zabave z možnostjo animaci-
je, bowlinga, mini disca, nudimo tudi torte po naročilu. in kar je 
pri tem najboljše – na koncu vse počistimo mi!

oRGaniziRaMo obletnice
Bliža se obdobje leta, ko se kot po tekočem traku vrstijo razne 
obletnice valet, mature in ostalih življenjskih mejnikov. Ne odla-
šajte do zadnjega trenutka in si pravočasno zagotovite prostor 
za Vaše srečanje v naši Restavraciji in pizzeriji Bob Bowling 
v centru Litije. Na voljo sta Vam tudi dve posebni sobi. Zaklju-
čenim družbam podarimo 2 uri bowlinga!

Za informacije in rezervacije pokličite na 059 711 473. Ponud-
bo za srečanja lahko naročite tudi na mail: as.aping@siol.net.

odpri!
www.novasmer.com
• ankete • ustvarjalna mnenja

• vroče teme • aktualni predlogi

Nastja kolar, šestnajstletna tekmovalka Tenis klu-
ba AS Litija, je odlično začela novo sezono in sicer 

v Avstraliji. Najprej je nastopila na mladinskem Grand Slam turnir-
ju, ki je bil tudi njen prvi turnir po poškobi in se uvrstila v 3.krog 
tekmovanja, kjer je nato izgubila od kasnejše zmagovalke turnirja 
Ann Sophie Mestach iz Belgije. Takoj nato se je Nastja udeležila 

še profesionalenga turnirja z na-
gradnim skladom 25.000 $, kjer 
se je preko kvalifikacij uvrstila 
v polfinale. Na poti do poflina-
la je ugnala kar nekaj odličnih 
tekmovalk s svetovne WTA te-
niške lestvice, med drugim tudi 
3.nosilko in 168. igralko sveta 
Caglo Buyukakcay (TuR) s 6:4 
7:6 in 5.nosilo ter 234. igralko 
sveta olivio Rogowsko z 1:6 6:1 
6:3. V polfinalu je bila od Nastje 
boljša kasnješa zmagovalka tur-
nirja kanadčanka Eugenie Bu-
chard s 3:6 5:7. Nastja kolar se 
tako z bliskovito naglico vzpenja 
po svetovni WTA teniški lestvici.
Na mladinskem Grand Slam tur-

nirju je v glavnem turnirju nastopil tudi Nik Razboršek, ki je žal v 
prvem kolu tesno v treh nizih izgubil od avstrijskega predstavnika. 
Nik in Nastja sta bila med mladinci tudi edina predstavnika Slove-
nije v glavnem turnirju, kar še enkrat dokazuje, da sta v slovenskem 
merilu še vedno razred zase. oba sta tudi na 1.mestu slovenske 
teniške lestvice do 18 let.
Odlično je s svojimi nastopi na iTF turnirjih začel tudi Blaž Bizjak. 
Najprej se je na iTF turnirju 4.kategorije v Radencih preko kva-

lifikacij prebil v 2.kolo glavnega turnirja. V keniji na iTF turnirju 
5.kategorije pa se je po gladki zmagi v 1.kolu in po zmagi nad 
2.nosilcem v 2.kolu prebil celo do polfinala. Blaž bo v keniji odigral 
še dva iTF turnirja in računa na bogat izkupiček novih točk za iTF 
teniško lestvico. V keniji je nastopila tudi Pia Čuk, ki pa je žal izgu-
bila že v 1.kolu.
Smolo je imel kokalj Grega, ki se je z reprezentanco odpravil v 
Francijo na evropski turnir do 14 let, 1.kategorija in še pred pri-
četkom tekem zbolel, tako da mu zdravnik na turnirju ni dovolil 
nastopa. Pred njim sta zdaj dve novi priložnosti konec februarja v 
Franciji in na Češkem. 

REZULTATI ZIMSKIH DRžAVNIH PRVENSTEV
Grega kokalj se je v januarju znova odlično odrezal na državnem 
prvenstvu, kjer je v kategoriji dvojic osvojil naslov državnega prva-
ka do 14 let, v igrah posameznikov pa je osvojil 2.mesto in naslov 
podprvaka.
Odlično se je na državnem prvenstvu do 18 let odrezal Blaž Bizjak, 
ki je med posamezniki osvojil 3.mesto, v igrah dvojic pa 2.mesto. 
V kategoriji do 12 let je 3.mesto v igrah dvojic osvojil Mark Mesa-
rič. 
V kategoriji do 16 let pri dekletih je Lara Kralj prav tako osvojila 
3.mesto v igrah dvojic.
Naša najboljša Nik Razboršek in Nastja kolar pa zaradi nastopanja 
v Avstraliji na Državnem prvenstvu nista mogla nastopiti.

Specializirana agencija 
za posredovanje v 

prometu z 
nepremičninami

Od 28.02.2011
bomo v Remy 
centru odprli 

info točko, 
z namenom, 
da se še bolj 
približamo 
strankam.

Zaželeno, da se izven časa uradnih ur
predhodno najavite na sestanek na iNFO 

TOČki oziroma sedežu podjetja.

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija

AG R O M A R K E T

TC-M AR KET

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30-20.00

sob: 7.30-19.00, 
ned: 7.30-11.30

TEL: 01-8963-236

SADJE
ZELENJAVA

Prašek DASH
 4 KG: 9,99 €

Tekoči DASH
3 L: 5,79 €

»PUSTNE 
MASKE«

•  NAJNIŽJE REDNE CENE  
artiklov slovenskih blagovnih 
znamk (Droga, Perutnina Ptuj, 
Union...)

• 6 blagajniških mest

OB PRIHAJAJOČI  
POMLADI  

PESTRA IZBIRA 
PRODAJNIH  

PROGRAMOV:
• SEMENA 

• SEMENSKI KROMPIR
• ČEBULNICE

• GNOJILA
CEPILCI DRV

MOTORNE ŽAGE:
 STIHL

 "HUSQUARNA"DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.00-19.00

sob: 7.00-13.00
TEL: 01-8963-241

25. MAREC  MATERINSKI DAN

8. MAREC 
DAN ŽENA


