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ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

tRaDicionalno 
PRaznovanje PRveGa 

Maja v litiji

Člani in članice PGD Litija so tudi 
letos, v čast prazniku dela, postavili 
mlaj ter pripravili dve tradicionalni 
prireditvi; kresovanje na večer pred 
praznikom ter srečanje na Sitarjev-
cu, na dan 1. maja, ko so za obisko-
valce pripravili druženje ob glasbi in 
jih pogostili s slastnim golažem. Iz-
kupiček obeh prireditev je namenjen 
nakupu reševalnega vozila z dviž- 
no platformo.

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.6.2011 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

neDelja,  
5. jUnij  

2011

15. PoHoD
oD ceRKvice Do ceRKvice 

na PolŠniKU

Gostje: SLOVENCI IZ ZAMEJSTVA
Zaključek z Ansamblom ZASAVCI

Več na strani 18

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani !

Ob prazniku občine Litija, 
Vam iskreno čestitam  

in vam želim prijetno počutje 
v naši občini.

Vabim Vas na slavnostno 
akademijo, ki bo v četrtek, 
16.06.2011 ob 18.00 uri,  

v dvorani Kulturnega centra  
na Stavbah, prav tako pa tudi 

na vse ostale prireditve  
ob občinskem prazniku.

 Župan občine Litija
 Franci RoKAvec

V soboto 7. maja, ob priliki prazno-
vanja župnijskega dne, so imeli v 
cerkvi Sv. Nikolaja v Litiji koncert vsi 
trije župnijski zbori. Še posebna po-
zornost je bila namenjena nastopu 
zbora Sv. Nikolaja, saj je izvedel  del 
programa, s katerim se je  predsta-
vil na  tekmovanju v Benetkah.  Ob 
tej priložnosti, jim je, ob sprejemu 
po koncertu v litijski cerkvi, izrazil 
iskrene čestitke in  zahvalo  tudi žu-
pan občine Litija Franci Rokavec.

zboR sv. niKolaja litija zMaGal za veliKo na-
GRaDo MeDnaRoDneGa beneŠKeGa festivala in  
teKMovanja – GRanD PRix »venezia in MUsica«.

Na 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju, ki se ga je udeležilo štiriindvaj-
set zborov iz šestnajstih držav Evrope, Azije, Južne Amerike in Afrike je Zbor Sv. 
Nikolaja Litija, pod dirigentskim vodstvom Helene Fojkar Zupančič dosegel izje-
men uspeh. Prejel je veliko nagrado beneškega festivala in tekmovanja – Grand 
prix »Venezia in Musica«. Poleg zmag v kategoriji duhovne glasbe in kategoriji 
mešanih zborov z 
obvezno skladbo, je 
prejel še posebno 
nagrado za najbolj-
šo izvedbo obvezne 
skladbe Ave Maria, 
irskega skladatelja 
Colina Mawbya. De-
veto mednarodno 
tekmovanje je po-
tekalo v Benetkah 
med 27. aprilom in  
1. majem.  
(Nadaljevanje na 
strani 3)

PRiReDitve ob občinsKeM PRazniKU
DAN DATUM URA DOGODEK KRAJ
sreda 25.5. 18.00 oKRoGLA MIZA o PRoSTovoLJSTvU velika sejna soba Občine Litija

sreda 25.5. 19.30 "NAJ MLADI PRoSTovoLJec/PRoSTovoLJKA Litije 10" 
- podelitev priznanj avla Občine Litija

sobota 28.5. 10.00-
20.00 ŠTAFETA KULTURE - ulični festival mladih igrišče OŠ Litija in pred  

športno dvorano 

nedelja 5.6. od 8.30 
dalje PoHoD oD ceRKvIce Do ceRKvIce start pred župniščem na 

Polšniku

torek 7.6. 11.00 TISKOVNA KONFERENCA na temo Mednarodno leto 
gozdov v dolini Sopote Sopota, gostilna celestina

sreda 8.6. 19.00 NACE SIMONČIČ, ČLOVEK ZA VSE ČASE  
- spominska prireditev avla Občine Litija 

petek 10.6. 19.00 SVEČANA AKADEMIJA OB 60 LETNICI DRUŠTVA  
UPoKoJeNcev LITIJA Dvorana Kc Litija

sobota 11.6. 18.00 oTvoRITev IZvIRA SoPoTe velika Preska
sreda 15.6. 18.00 KONCERT GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO dvorišče MC Litija

četrtek 16.6. 16.00 ODPRTJE POSTAJE ZA POLNJENJE AVTOMOBILOV  
NA ELEKTRIČNI POGON

Parkirišče pri Mercatorju,  
Trg na Stavbah 1

četrtek 16.6. 18.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
IN OB DNEVU DRŽAVNOSTI dvorana Kc Litija

sobota 18.6. 16.00 DAN GEOSS - a, gost dr.Matjaž Kmecl GeoSS-Sp.Slivna

sobota 18.6. 9.00-
20.00

PRIREDITEV; GABROVKA TU SEM DOMA - ANTONOV 
PoHoD in PoTIcIADA GD Gabrovka 

sreda 22.6. 19.00 32.VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO  
NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV dvorana Kc Litija,  Stavbe

sreda 22.6. 20.00 GLASBENI VEČER POLŠNIK PoŠ Polšnik
petek 24.6. 12.00 PRIKAZ SEČNJE IN TESANJA Pr' Krjan - Dobovica

petek 24.6. 18.00 PRIŽIG KOPE VELIKANKE, minister za kmetijstvo  
mag. Dejan ŽIDAN Suhadole-domačija Medved

sobota 25.6. 13.00 oTvoRITev voDovoDA ZGoRNJI LoG Zgornji Log 
sobota 25.6. 13.00 KARAvANA S KoNJSKIMI vPReGAMI Po DoLINI SoPoTe dolina Sopote
sobota 25.6. 18.00 oTvoRITev NoveGA MoSTU v ZG. JevNIco Jevnica
sobota 25.6. 19.30 SREČANJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO prostor pred GD Sava

petek 1.7. 19.00 PRIČETEK OBVEZNEGA LOČENEGA ZBIRANJA  
BIOLOŠKIH ODPADKOV JP KSP Litija, Ponoviška 15

sobota 2.7. 18.00 OTVORITEV VODOVODA RIBČE Ribče
nedelja 3.7. 17.00 SPOMINSKI KONCERT KARLOSU KLEIBERJU Konjšica - pred cerkvijo 

ponedeljek 4.7. 18.00 oDPRTJe RAZSTAve eX TeMPoRe voDIce 2011 avla Občine Litija

MESTNA SKUPNOST 
L I T I J A

Ulica Mire Pregljeve 1,
1270 LITIJA

v a b i    
meščanke in meščane

na ZBOR KRAJANOV,
ki bo v ponedeljek, 13. junija 

2011 ob 19. uri, v veliki sejni sobi  
Občine Litija

Dnevni red:
1.  Predstavitev dela Mestne skupnosti 

Litija
2. Pobude in predlogi krajanov
3.  Podpis pisma o nameri za sofinanci-

ranje nakupa kombiniranega vozila 
z dvižno platformo 

Dan jagod
in špargljev

nedelja, 29. maj 2011 
od 10. ure dalje

lokacija: breg pri litiji

Maj je tradicionalno najbogatejši mesec po pri-
reditvah, saj po eni plati slavi mladost, po drugi, 
precej starejši, pa prebujenje narave v vsem za-
nosu. Litija bo živahna, zlasti zaradi mladih. Vze-
mite si čas in jih pojdite pogledat. 
          Marko DJUKIć

Več na strani 18



2 O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVEMaj 2011

OBNOVA VODOVODA V KRESNICAH
KSP Litija d.o.o.  je  pričelo z obnovo vodovoda v zgornjem 
delu Kresnic. Obstoječi dotrajani, primarni in sekundarni vod 
iz azbestno cementnega materiala bodo obnovili s cevmi iz 
polietilena, v skupni dolžini 580 m in postavili se bodo trije 
novi nadzemni hidranti. Dela bodo predvidoma zaključena 
do konca meseca maja 2011. Ob menjavi sekundarnega in 
primarnega voda, se bodo obnovili tudi nekateri dotrajani 
hišni priključki.

VODOVOD NA ZGORNJI LOG
Izvajalec del pri investiciji novega vodovoda, s katerim bo  
prebivalcem Zgornjega Loga omogočena  oskrba  s kakovo-
stno pitno vodo ter zagotovljena požarna varnost z novim 
hidrantnim omrežjem, je že zaključil dela z izkopom in po-
laganjem cevovoda. V naslednjih dneh bo izveden pregled 
obstoječega cevovoda skozi naselje Zgornji Log, ki je bil 
vgrajen ob gradnji pločnika pred 15 leti. 
Otvoritev novega vodovoda bo v soboto, 25. junija ob 13.00 
na  Zgornjem Logu.

PoRočilo o sPRejetiH sKlePiH in oDločitvaH 
5. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 20.4.2011 ob 17.00 uri, 

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko: » Sprememba Lokalnega 
programa športa v občini Litija za obdobje 2011-2014,« ki se obravna-
va kot 11. točka dnevnega reda in 
s točko: » Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem,« ki 
naj se obravnava kot 10. točka dnevnega reda.

Dnevni red je tako obsegal 13 vsebinskih točk od katerih povzemamo 
naslednje:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Litija za leto 2011- skrajšani postopek
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine 
Litija za leto 2011 se bodo uravnotežili prihodki in odhodki občine, 
kajti v času priprave proračuna za leto 2011 še ni bilo možno ugotoviti 
končno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2010. Občina Litija 
je oddala vlogo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja in 
zato potrebuje usklajen Odlok o proračunu. Drugih posledic, ki bi vpli-
vali na višino prihodkov in odhodkov ter višino obveznosti Občine Litija 
po sprejemu proračuna za leto 2011, odlok o rebalansu ne povzroča. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v občini Litija – prvo branje
Odlok se spreminja zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu okolja ter 
Zakonom o prekrških
Nov odlok predvideva, da je za odpadke, ki so odloženi izven posod za 
odpadke odgovoren lastnik zemljišča.
Odlok predvideva tudi nove, višje, kazni za neupoštevanje njegovih 
določb sicer:
• za posameznika 500 EUR,
•  za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posa-

meznika, ki samostojno opravlja dejavnost od 1000 do 3000 EUR,
•  za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostoj-

nega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost pa 1000 eUR.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov 
delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzorne-
ga odbora
Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, 
članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzor-
nega odbora, ureja izplačilo plač, delov plače in sejnin funkcionarjev 
in članov delovnih teles občinskega sveta in župana. Zaradi spremem-
be zakonodaje, ki ureja plačni sistem funkcionarjev, je bilo potrebno 
besedilo obstoječega pravilnika uskladiti z veljavno zakonodajo. S 
predlogom pravilnika se usklajuje besedilo pravilnika z veljavno zako-
nodajo na področju plače župana, podžupana in njihovo izplačilo ter 
izdajo aktov za njihovo izplačilo. Pravilnik na novo določa, kdaj je član 
občinskega sveta upravičen do izplačila sejnine za korespondenčno 
sejo sveta. Član občinskega sveta bo po uveljavitvi spremembe pra-
vilnika do sejnine upravičen le, če se bo pisno opredelil do sklepov, ki 
so predmet korespondenčne seje. Občinski svet je na predlog Komi-
sije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sprejel Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah 
funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in 
župana ter članov nadzornega odbora. 
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izplačilu sejnin 
in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov 
krajevnih in mestne skupnosti
Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sve-
ta predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti, ureja izplačilo 
sejnin članom sveta predsednikom krajevnih in mestne skupnosti. 
Svet je posvetovalni organ, njegovi člani pa so predsedniki krajevnih 
in mestne skupnosti. Sejnine so bile v pravilniku določne v količnikih 
izhodiščne plače za I. tarifni razred v negospodarstvu. Zaradi spre-
membe zakonodaje, ki ureja plačilni sistem javnih uslužbencev, so se 
s predlogom Pravilnika o spremembah Pravilnika o izplačilu sejnin in 
povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih 
in mestne skupnosti, sejnine iz količnikov preračunale v % plače žu-
pana, pri čemer se višina sejnin članov sveta ni spreminjala. Predse-
dniku tako pripada sejnina v višini 5% osnovne plače župana, članom 
sveta pa sejnina v višini 2,5% osnovne plače župana. Občinski svet je 
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o izplačilu sejnin in povra-
čilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in 
mestne skupnosti.
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Litija
Potreba po sprejetju obvezne razlage je nastala, ker je pri uporabi me-
ril in pogojev glede višinskih gabaritov objektov ter meril glede obliko-
vanja streh v tistih območjih, kjer je po OPN dovoljena ravna streha, 
prišlo do nejasnosti, ki jih sprejeta obvezna razlaga odpravlja. 
Z obvezno razlago je obrazloženo, da se v tistih območjih, kjer so 
dovoljene gradnje objektov z ravno streho, pri dovoljeni etažnosti pa 
je dovoljena gradnja mansarde kot zaključne etaže, takšna mansar-
dna etaža se izvede kot etaža pod dovoljeno ravno streho oziroma kot 
nadstropje.
Delna povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje za lokal-
ne volitve 2010 
V skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Litija, je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitev in imenovanja pregledala prispela poročila organi-
zatorjev volilne kampanje. Do delne povrnitve stroškov organizacije 
volilne kampanje so bile upravičene tiste liste kandidatov, ki so pre-
jela mandate v občinskem svetu ter organizatorji volilne kampanje za 
župana občine, ki so prejeli najmanj 10% glasov volivcev, ki so gla-
sovali. Organizatorjem volilne kampanje se delno povračilo stroškov 
organizacije volilne kampanje določi glede na število prejetih glasov, 
ki se pomnoži z višini 0,33EUR za občinski svet in 0,12EUR za župana. 
Občinski svet je na predlog komisije sprejel naslednje sklepe: 
Sklep 1: Občinski svet Občine Litija potrdi poročila organizatorjev 
volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Litija, ki so prejeli 
mandate v občinskem svetu in volitve župana. 
Sklep 2: Za organizacijo volilne kampanje za volitve občinskega sve-
ta Občine Litija, se delno povrnejo stroški organizacije volilne kam-
panje naslednjim organizatorjem: Slovenska ljudska stranka v višini 
627,33EUR, Liberalna demokracija Slovenije v višini 103,29EUR, Slo-
venska demokratska stranka v višini 347,16EUR, Socialni demokrati 
v višini 245,19EUR, Lista Dušana Hauptmana v višini 86,79EUR, Blok 

lista v višini 90,75eUR, Zares – nova politika v višini 136,95eUR in 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije v višini 172,59EUR.
Sklep 3: Za organizacijo volilne kampanje za volitve župana občine, 
se povrnejo stroški organizacije volilne kampanje naslednjim organi-
zatorjem volilne kampanje: Slovenska ljudska stranka za kandidata 
Franc Rokavec v višini 446,76EUR, Slovenska demokratska stranka za 
kandidata Marko Doblekar v višini 113,28EUR in Socialni demokrati za 
kandidata Aleksander Gombač v višini 89,64EUR. 
Sklep 4: Delna povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje, se 
nakaže organizatorjem volilne kampanje na transakcijski račun, ki so 
ga navedli v poročilu
Informacija o delu JP KSP Litija d.o.o. na področju dejavnosti GJS 
za leto 2010
Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Informacijo o delu JP KSP 
Litija d.o.o. na področju dejavnosti GJS za leto 2010, ki jo je predsta-
vil direktor Roman Ciglar ter dodatno sprejel sklep, da občinski svet 
Občine Litija poziva družbo Istrabenz plini, Plini in plinske tehnolo-
gije d.o.o., Koper, da v skladu s podpisano Koncesijsko pogodbo za 
storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina, z dne 23.10.2006, v roku do 30.04.2011 odloči, ali 
bo izvajala obveznosti iz navedene koncesijske pogodbe oziroma od 
pogodbe odstopila.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju za-
voda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo 
– prvo branje
Center za razvoj Litija, d.o.o. uspešno deluje od leta 2010, ko je bil 
ustanovljen kot zavod Podjetniški center Litija. Še isto leto se je pre-
imenoval v Center za razvoj Litija (RCL). Osnovna naloga centra je 
bila pospeševanje podjetništva malega gospodarstva v občini Litija, 
prvotno poslanstvo pa podpora lokalnemu podjetništvu. 
S povezovanjem s sosednjimi občinami v različnih regijskih programih 
na področju razvoja podeželja in turizma se je širil obseg delovanja, 
tako da je RCL leta 2004 povezal že 13 občin. Strokovna podpora cen-
tra je bila pri ustanovitvi Razvojnega partnerstva središča Slovenije 
(RPSS), ki danes povezuje 10 občin. Le-ta se je leta 2007 nadgradila z 
javno-zasebno povezavo 28 ključnih akterjev območja v Lokalni akcij-
ski skupini Srce Slovenije (LAS), ki povezuje 6 občin. RCL nastopa kot 
učinkovit in prepoznan koordinator RPSS in upravljalec LAS. 
Hkrati s prostorsko širitvijo delovanja pa se je širilo tudi vsebinsko 
področje; iz lokalne podpore podjetništvu se je razširilo na področje 
razvoja turizma, podeželja in okoljevarstva. Kot eden ključnih rezulta-
tov spodbujanja razvoja omenjenih področij se je pod okriljem RCL 
razvila krovna znamka Srce Slovenije.
Center za razvoj Litija ima tako zdrave temelje in ambiciozne cilje, ki 
pomenijo večje obsege delovanja, rast in razvoj družbe. 
Za sofinanciranje vsebin, ki se izvajajo pod skupno znamko Srce Slo-
venije, RCL pridobiva različne vire, v zadnjih letih vse bolj tudi evrop-
ske, kar posledično pomeni vse večje zalaganje potrebnih sredstev na 
dolgi rok. To je pomemben omejitven dejavnik za nadaljnje sodelova-
nje v različnih EU programih in posledično za še večji obseg izvajanja 
aktivnosti za območje. Rešitev predstavlja povečanje osnovnega kapi-
tala družbe z vključitvijo novih članov oziroma dokapitalizacija družbe. 
Na ta način bo RCL pridobil potrebna sredstva za nemoteno izvajanje 
večjih projektov, pomembnih za celotno območje Srca Slovenije in se 
pozicioniral kot glavna regijska razvojna institucija na vzhodnem delu 
Osrednjeslovenske regije. Dovolj velik delež lastnega kapitala daje 
družbi boljšo pogajalsko pozicijo za pridobivanje drugih virov finan-
ciranja, tudi evropskih. Trenutno je delež lastnega kapitala med viri 
financiranja neustrezen in je prenizek.
S predlaganim Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preo-
blikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovor-
nostjo v prvem branju se Center za razvoj dokapitalizira s strani Obči-
ne Litija, kot edine ustanoviteljice, v višini 40.000 EUR, poleg tega se 
dodajo tudi razpisni pogoji za imenovanje direktorja družbe. 
Nadzorni svet centra je predlagal, da bi se ob postopku dokapitalizaci-
je spremenilo tudi ime družbe v Razvojni center Srca Slovenije.
Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem 
V letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem se je vključilo 
pet novih nepremičnin, ki se nahajajo v okolici OŠ Litija. Nepremični-
ne se bodo pridobivale za investicijo novogradnje osnovne šole Litija 
za potrebe funkcionalnih zemljišč pri Osnovni šoli Litija. 
Sprememba Lokalnega programa športa v občini Litija za obdo-
bje 2011-2014
Občinski svet je sprejel spremembo Lokalnega programa športa za 
obdobje 2011-2014, in sicer tako, da se neporabljena sredstva po iz-
vedenem javnem razpisu za leto 2011 v višini 2.175 € iz poglavja »O« 
Obveščanje, informiranje o športu in propagandna dejavnost prenese-
jo na poglavje »F« Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine in raz-
delijo upravičencem v sorazmernem deležu kot povečanje vrednosti 
točke pri posameznem programu.
Kadrovske zadeve
• Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Litija-Šmartno
Javni zavod Glasnega šola Litija-Šmartno, je objavila javni razpis za 
prosto delovno mesto ravnatelja zavoda. Na razpis je prispela ena pri-
java, ki jo je skupaj z dokumentacijo, svet zavoda posredoval Komisiji 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s pozivom, da naj obči-
na poda mnenje k prijavljeni kandidatki. Komisija je prijavljeno kandi-
datko povabila na predstavitev, po opravljeni razpravi pa občinskemu 
svetu pa občinskemu svet predlagala, da poda pozitivno mnenje k 
imenovanju kandidatke za ravnatelja zavoda. Občinski svet je sprejel 
sklep, s katerim daje pozitivno mnenje kandidatki Janji Galičič, sta-
nujoči Šolska cesta 16, 3311 Šempeter, k imenovanju za ravnateljico 
Glasbene šole Litija-Šmartno. 
• Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet ZD Litija
•  Na podlagi dopisa Sveta Zdravstvenega doma Litija o poteku man-

data predstavnikov ustanovitelja, je Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanju izvedla postopek imenovanja novih pred-
stavnikov ustanovitelja in po razpravi občinskemu svetu predlagala 
v imenovanje nove predstavnike ustanovitelja. Občinski svet je za 
predstavnika ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma Litija ime-
noval Primoža Lambergarja, stanujočega Breg pri Litiji 24, 1270 
Litija in Janeza Forte, stanujočega Prvomajska ulica 4, 12710 Litija. 
5. seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja 
svetnikov, odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa gradiva za seje 
občinskega sveta si lahko ogledate na spletni strani www.litija.si.

ODGOVOR NA »JAVNI POZIV žUPANU 
OBČINE LITIJA«

V aprilski številki Občana me je začudil poziv g. Naceta Šte-
ferleta, podpredsednika Nadzornega odbora Občine Litija, 
ko se je pod POZIV, ki ga je naslovil name, podpisal kot pod-
predsednik NO, to je inštitucije, ki je prva v občini poobla-
ščena, da poroča o zakonitostih poslovanja Občine Litija. V 
preteklem mandatu je občinska uprava vsako leto naročila 
revizijo letnega poslovanja in jo kot edina občina v Sloveniji 
obravnavala na sejah Občinskega sveta in objavila na sple-
tnih straneh občine. V tem času noben od pristojnih organov 
ni sprejel nikakršne odločitve, da obstaja sum nezakonitega 
delovanja. Odgovor na zastavljeni Poziv bi moral podati Nad-
zorni odbor katerega član je tudi g. Šteferel, vendar NO o 
tem ni sprejel nikakršnega sklepa. Lahko pa zatrdim, da bo 
poslovanje občine tudi v naprej transparentno in podvrženo 
vsakoletni reviziji. 

Župan Občine Litija
Franci RoKAvec 

OBVESTILO
Občina Litija obvešča, da je Regionalna razvojna agenci-
ja Ljubljanske urbane regije objavila Javni poziv deloda-
jalcem za vključitev v regijsko štipendijsko shemo Lju-
bljanske urbane regije 2011/2012. Rok za oddajo vlog 
delodajalcev je 30.06.2011.
Javni poziv z dokumentacijo za prijavo je dostopen na 
spletni strani RRA LUR www.rralur.si
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na RRA 
LUR, kontaktni osebi: mag.Liljana Drevenšek, tel. 01 
306 19 04, e-mail: liljana.drevensek@ljubljana.si ozi-
roma Matija Ukmar, tel. 01 309 19 05, e-mail: matija.
ukmar@ljubljana.si
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ODDAJNIK NA KRESNIŠKEM VRHU
Ministrstvo za promet  izvaja izgradnjo  oddajnika Kontro-
le zračnega prometa Slovenije na Kresniškem vrhu. Konec 
meseca maja bo  krajevna skupnost za vse krajane, ki živijo 
v neposredni bližini oddajnika, organizirala   predstavite, o  
vplivih oddajnika, v času delovanja,  na človeka. Predstavitev 
bo skupaj z Ministrstvom za promet izvedla Kontrola zračne-
ga prometa. O času in kraju predstavitve bodo krajani  pra-
vočasno obveščeni. 

SANACIJA ZAŠČITNE VODNE PREGRADE  NA 
POTOKU JEVNICA

Hidrotehnik izvaja sanacijo zaščitne vodne pregrade na Jev-
niškem potoku, ki je bila poškodovana v neurju leta 2009.

SANACIJA CESTE ŠMARTNO-GABROVKA
Direkcija Republike Slovenije za ceste je izvedla sanacijo  
drsnosti vozišča ter preplastitev na cesti Šmartno – Gabrov-
ka, na odcepu za Veliko Presko in sicer  v dolžini 1 km. 

DALJNOVOD BERIČEVO TRBOVLJE
Izgradnja daljnovoda 2x110 Kv na relaciji Beričevo – Trbovlje 
se je že pričela, kar je lepo vidno tudi terenu, saj se intenziv-
no izvaja posek lesa. Kakovost el. energije v Zasavju in tudi 
v naši občini se slabša in tako škodljivo vpliva na avtomatizi-
rano proizvodnjo, prav tako so zelo pogosti električni izpadi. 
Novi daljnovod bo tako na širšem območju Litije povečal ka-
kovost električne energije in zanesljivost napajanja. 

PROGRAM SVIT REŠUJE žIVLJENJA
Svit je državni program presejanja in 
zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelem čre-
vesu in danki. 
V Program Svit so vabljeni vsi pre-

bivalci med 50. in 69. letom starosti, ki imajo urejeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje. Presejalnega testiranja bodo deležni 
vsaki dve leti.
Če predrakave spremembe ali začetne stopnje raka na debelem 
črevesu in danki pravočasno odkrijemo, temu sledi ustrezno 
zdravljenje, kar vodi v zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti. Prav 
to je namen Programa Svit. 
V Sloveniji zaradi raka na debelem črevesu in danki vsako leto 
zboli okoli 1.400 ljudi. Za kožnim rakom je to druga najpogostej-
ša vrsta raka. Ker raka na debelem črevesu in danki pogosto 
odkrijemo prepozno, 700 bolnikov s tem rakom na leto umre. 
Bolezen se lahko dolgo razvija potuhnjeno, brez očitnih zna-
kov. Eden izmed znakov, ki nam lahko sporoča, da se v našem 
črevesu nekaj dogaja, je tudi kri v blatu.  Če opazite v blatu  kri, 
se morate vsekakor nemudoma posvetovati s svojim zdravnikom! 
Toda krvavitev je včasih tako majhna, da je s prostim očesom ne 
opazimo. 
Ugotavljanje skrite krvavitve v blatu pa omogoča Program Svit. 
Postopek je za preiskovanca precej preprost, potrebno pa je na-
tančno upoštevanje navodil.
Po pošti prejmete vabilo z izjavo o sodelovanju. Ko izpolnjeno 
izjavo v priloženi kuverti vrnete, po pošti prejmete pribor za od-
vzem vzorčkov blata skupaj z natančnimi navodili za odvzem. 
Delček blata je treba odvzeti v dveh zaporednih odvajanjih in 
ga v priloženi ovojnici po pošti vrniti. Vzorčke nato v laboratoriju 
analizirajo na prisotnost krvi. Dosedanje izkušnje Programa Svit 
kažejo, da je bila kri v blatu ugotovljena pri 6% preiskovancev. Za 
veliko večino je torej z oddajo vzorčkov blata postopek zaključen 
in bodo ponovno povabljeni k sodelovanju v programu čez dve 
leti. 
Če se izkaže, da je v blatu prisotna kri, je potrebno opraviti na-
daljnjo diagnostično preiskavo črevesa, kolonoskopijo, da odkri-
jemo vzrok krvavitve. Vsaka kri v blatu seveda še ne pomeni raka 
ali predrakave spremembe, možen vzrok so npr. hemoroidi (zlata 
žila). V letu 2009 so ob kolonoskopiji v okviru Programa Svit od-
krili predrakave spremembe pri 48% preiskovancev, raka pri 7%, 
pri 45% pa ni bilo sprememb, sumljivih za raka. Velika večina teh 
rakov je bila še v zgodnji fazi, ko so povsem ozdravljivi in poleg 
operacije ni potrebno nobeno drugo onkološko zdravljenje. Med 
raki debelega črevesa in danke, ki so jih odkrili brez Programa 
Svit, pa je tako zgodaj odkritih le malo (12%). Predrakave spre-
membe (polipe) lahko odstranimo že med kolonoskopijo in tako 
odstranimo tveganje za razvoj raka. 
Tako lahko ocenimo, da bomo s Programom Svit lahko vsako 
leto preprečili najmanj 200 smrti zaradi raka debelega črevesa 
in danke. Da pa bi to dosegli, je pomembno, da ljudje izkoristijo 
možnost sodelovanja v programu. Odzivnost prebivalcev na Pro-
gram Svit se povečuje, želimo pa si, da bi bila še večja. V občini 
Litija se je odzvalo 57% prebivalcev, ki so prejeli vabila v prvi 
polovici leta 2010, v drugi polovici leta pa že 66%, kar je malo 
nad slovenskim povprečjem. Najboljša odzivnost v drugi polovici 
leta je bila v občini Solčava in sicer 94%.
Če ste že dobili vabilo za sodelovanje v Programu Svit ali 
pa ko ga boste, vam svetujemo, da se odzovete. Lahko vam 
reši življenje. In, kot se glasi moto tega programa – ne bojte se 
sveta tam znotraj!
Program Svit je pravzaprav namenjem ljudem, ki ne kažejo no-
benih bolezenskih znakov. Pomembno je, da opravite test, 
čeprav ste prepričani, da ste zdravi.
Za nekatere skupine bolnikov pa test na prikrito krvavitev 
ne zadošča, ker potrebujejo redne kontrole s kolonoskopijo. 
To so bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo (ulcero-
zni kolitis, Crohnova bolezen), tisti, ki so jim pri kolonosko-
piji že kdaj odstranili polip in osebe, ki so že zbolele zaradi 
raka debelega črevesa. Če ste v izjavi o sodelovanju navedli 
katero od teh stanj, zato ne boste več vabljeni v program 
Svit, ampak se udeležujte rednih kontrolnih kolonoskopij.

Za dodatne informacije o poteku Programa Svit ali pomoč 
pri sodelovanju v programu lahko pokličete klicni center 
Svit na tel. 01 62-04-521 ali pišete na e-naslov info@program-
svit.si ali po pošti na naslov Program Svit, p.p. 241, 1001 Lju-
bljana. 

Pripravila: Po gradivu Programa Svit pripravila Tjaša Jerman, 
dr.med., Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Spodaj pa še nekaj sličic (s komentarji) za popestritev in nazor-
nejši prikaz:
Slika 1a in 1b: Gospod Svit, ki je nekakšna maskota programa 
Svit, skrbi za svoje zdravje in želi zvedeti, ali se morda v telesu 
ne dogaja kaj takega, zaradi česar bi bilo potrebno ukrepati. Po-
snemajmo ga tudi mi!

Slika 2a in 2b: Pribor za odvzem vzorčkov blata bomo prejeli po 
pošti in nato odvzeta vzorčka tudi oddali na pošto. Natančno sle-
dimo navodilom in upoštevajmo, da je potrebna količina vzorca 
zelo majhna!

Slika 3a in 3b: Pri kolonoskopiji zdravnik specialist z inštrumen-
tom pregleda notranjost debelega črevesa. Če najde polip, ga 
lahko takoj odstrani in tako prepreči, da bi se razvil v raka.

3a

3b
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Slovenski in tuji mediji so zapisali, da omenjeni uspeh Zbora 
sv. Nikolaja pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič utrjuje med-
narodni sloves vrhunskega pevskega ansambla. Odzivi med in 
po tekmovanju so bili v presežkih in težko jih je strniti v nekaj 
jasnih misli. Tudi v teh dneh po tekmovanju še kar prihajajo raz-
lični odmevi iz vseh koncev sveta. Tako postajajo ti kraji in vsi 
ljudje v njih prepoznavni zaradi izjemnih talentov, sposobnosti 
in požrtvovalnosti. Pot do uspeha je bila naporna. Podobno je, 
kot če si zastaviš cilj osvojiti najvišje vrhove sveta. Pot še daleč 
ni enostavna, a vrh in pogled nazaj odtehtata. Odtehta pa seve-
da predvsem spoznanje, da imamo vsi v sebi veliko talentov, ki 
pa jih danes vse prepogosto radi zakopavamo v ugodje dana-
šnjega časa. A »brez muje se še čevelj ne obuje«.

Nadaljevanje z 1. strani

zbor sv. nikolaja litija zmagal za veliko nagrado mednarodnega beneškega 
festivala in tekmovanja – Grand prix "venezia in Musica"

Kakšna je smer naprej? Odgovor na to vprašanje polagamo v 
naročje Zaupanja, da je gotovo prav tako, kot se bo zgodilo. 
Napori skoraj petnajst letnega ustvarjanja Zbora sv. Nikolaja in 
predvsem dirigentke precej izčrpajo. Verjetno se bomo vrnili »v 
dolino h koreninam«. 
Pred vrati je izid dolgo pričakovane zgoščenke slovenskih ljud-
skih pesmi z naslovom Eno drevce. Kot zanimivost naj povemo, 
da je že sedaj precej zanimanja za omenjeno zgoščenko, na ka-
teri je med drugimi tudi delo vrhunskega slovenskega skladate-
lja Ambroža Čopija, gotovo ena najlepših zborovskih »ljudskih« 
skladb, posvečena ravno dirigentki in Zboru sv. Nikolaja Litija.

M. ZUPANČIČ

ZAHVALA POSLANCU GOSPODU  
GVIDU KRESU

Poslanec g. Gvido Kres se je temeljito poglobil v več kot 10-letno 
problematiko prizadevanj za ustanovitev varstveno-delovnega cen-
tra  v Litiji. Z omenjenim problemom, ki ga imamo v naši občini, je g. 
Kres s poslanskim vprašanjem ministru za delo, družino in socialne 
zadeve – g. Ivanu Svetliku predstavil problematiko varstveno delov-
nega centra v Litiji. 
Ministrov odgovor je bil splošen in dokaj birokratski, saj ne odgovar-
ja na vprašanje, zakaj te ustanove v Litiji ni, kljub pobudam društva 
Sožitje, OŠ Litija - EPP in pripravljenosti občine, da izpolni v zvezi s 
tem svoje obveznosti. Povedal je le, da bomo lahko prišli do te reši-
tve ob izpolnjevanju vseh pogojev pri prvem naslednjem razpisu.
Namen načrtovane mreže javnih ustanov v naši državi je, da njene 
storitve lahko koristijo tisti, ki jo potrebujejo. V prioritetah bi morali 
imeti prednost tisti, ki nimajo nič – torej Litija skupaj s Šmartnem 
pri Litiji. Osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki so naši 
občani, morajo biti deležni te storitve v svojem okolju in ne dovolimo 
jih razseljevati kamorkoli in to proti njihovi volji. 
Obveznost vseh nas je, da damo našim varovancem toliko pomoči, 
kot jo potrebujejo in toliko svobode, kot jo zmorejo. To je tudi nji-
hova želja.
Za ves dosedanji trud se v imenu društva Sožitje zahvaljujemo go-
spodu Gvidu Kresu in vsem, ki podpirate prizadevanja, da se naši 
varovanci zaposlijo v domačem kraju. 
Za realizacijo tega problema pričakujemo, da bo več interesa poka-
zal tudi Center za socialno delo Litija, kar je tudi njihova naloga. Le 
skupaj bomo prišli do prostora, ki ga težko pričakujemo.

Predsednica društva Sožitje Litija in Šmartno: Nežka Pirc
Član izvršnega odbora društva Sožitje: Pavel SMoLeJ

1a 1b
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IZVOLJENO NOVO VODSTVO 
DESUS LITIJA

Dne 8/4-2011 ob 17. uri je Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije, Območna or-

ganizacija Litija, v prostorih dvorane gostilne Kovač, na Graški cesti v 
Litiji, opravila programsko volilno konferenco, na kateri so pregledali 
dosedanje delo in sprejeli program dela za nadaljnje štiri leta. Na tej 
konferenci so razrešili staro vodstvo in izvolili novo vodstvo. Za predse-
dnika je bil ponovno izvoljen sedanji predsednik Leopold ŽNIDERŠIČ, 
ki je hkrati svetnik v Občinskem svetu občine Litija ter član IO Pokrajin-
ske organizacije Ljubljana. Za podpredsednika sta bila izvoljena Dušan 
JOVANOVIČ in Miro PLAZNIK.
V izvršni in nadzorni odbor pa so bili izvoljeni, Jože GROŠELJ, Karlo 
LEMUT, Ivan BAUS, Stanislav LEMUT, Albert PINTARIČ, Marjan VALEN-
ČIČ, Hedvika SEVŠEK, Matjaž JUVANČIČ, Stanislav JEREBIČ ter Franc 
PELKO. Za sekretarja območne organizacije je bil ponovno izvoljen Ciril 
Golouh.  Ciril GoLoUH

SPOŠTOVANE IN SPOŠTOVANI  
OBČANI LITIJE

Naj se na vas obrnem tudi s kratkim prispevkom v vašem lokal-
nem mediju. Skoraj tri leta mandata je že za nami. Glede nato, da 
ste mi vi zaupali mandat, sem se do sedaj in se bom še naprej 
trudil, da bom v kar največji meri upošteval vaše pripombe, pre-
dloge in pobude. 
Bilo jih je kar nekaj. Izražate jih na različne načine; s pismi, z obiskom 
poslanske pisarne, po elektronski pošti, pri osebnem stiku itd. Le tako 
smo skupaj dosegli, da se je marsikaj premaknilo naprej. Na lokalni 
ravni sem se trudil po vseh močeh za novo šolo v Litiji. Zelo me veseli, 
da smo uspeli prepričati tudi tiste, ki so bili najbolj neodločni. S po-
slanskimi vprašanji opozarjamo, spodbujamo in poskušamo na najvišji 
možni instanci predstaviti težave in želje vas, spoštovane Litijanke in 
Litijani. Začeli smo z glavno cesto G2-108, vključno z obvoznico me-
sta Litije, nekaj se premika, vendar po mojem mnenju veliko prepo-
časi, nadaljevali s pokritostjo z internetom, posebej na podeželju, ki 
je še zelo zapostavljeno. Izpostavil sem hude težave in stiske zaradi 
poplavljanja reke Save, predvsem Stavbe v Litiji in malo nižje naselje 
Smrekarice. Končno so se začele protipoplavne aktivnosti na Stavbah 
in prav tako potekajo aktivnosti za rešitev Smrekarice, ki so jo ponudili 
že kar krajani sami, le skupne volje vseh odgovornih je bilo premalo. 
Nato smo dosegli s poslanskim vprašanjem ministrstvu za okolje, da 
je opuščeni in zapuščeni rudnik Sitarjevec obiskal minister za okolje z 
ekipo. Bilo je veliko obljubljenega, začela se je že sanacija, za začetek 
zunanjih površin, vhodov v rudnik in priprave na meritve in črpanje 
strupene vode v notranjih bazenih, ki grozijo, da se porušijo in toksič-
na tekočina nevarno onesnaži samo mesto in daleč naokoli. Spomnil 
sem na Madžarsko pred kratkim. Takoj zatem smo izpostavili v par-
lamentu in posledično medijih zelo nevarno grožnjo odpada nevarnih 
strupenih odpadkov Rakovnik v Šmartnem in neposredni bližini Litije. 
Še ena ekološka bomba, ki venomer grozi obema občinama. Minister 
se je osebno zavzel, da bo odpad v celoti saniran. Pred kratkim sem v 
Državnem zboru ponovno podrobno predstavil litijsko osnovno šolo, ki 
si še kako zasluži nov objekt. Stara sodnija z zapori, nevarno plesnijo, 
dotrajanimi inštalacijami, ki smrtno ogrožajo zaposlene in otroke ni 
več primerna za izobraževanje otrok. Je pa vsega spoštovanja vredna 
zgradba, ki si zasluži negovanje in ustrezno uporabo, njej primerno. 
Toliko uspehov na področjih znanja in športa kot jih ima vaša šola, jih 
nima vsaka v Sloveniji. Toliko odličnih pedagogov in strokovnjakov, ki 
jih ima vaša šola in, ki so seveda s srcem in dušo z otroki si tudi za-
služijo delati v novih, sodobnih, svetlih, zračnih in primernih prostorih. 
Upam, da bo tudi moje angažiranje pripomoglo, da vam bo pri gradnji 
pomagala tudi država z denarjem iz razpisa za sofinanciranje gradenj 
osnovnih šol, kar bo mnogo lažje tudi za občino, za katero je gradnja 
nove šole ogromen zalogaj. Sedaj bom poskušal doseči, da se na glav-
ni državni cesti skozi mesto pri Petrolovi črpalki in KGZ napravi nujno 
potreben ustrezno osvetljen in označen prehod za pešce. Do sedaj se 
je država vseskozi izgovarjala na različne načine. Upam, da bo prevla-
dal argument varnosti in zaščite človeških življenj. Ravno v tem času 
je ponovno prišlo ravno na tem mestu do hude nesreče s telesnimi 
poškodbami pešca. To se ne sme več ponoviti in, če ne bo šlo drugače 
se bom prvi postavil na cesto, kjer bomo z zaporo opozorili na nujnost 
ukrepanja odgovornih v državi. Prav tako bom redno spremljal in opo-
zarjal na nujnost izgradnje litijske obvoznice ter posodobitev ceste do 
Ljubljane, predvsem zaradi vidika varnosti in upoštevanja, da so seda-
nji časi vožnje do Ljubljane mnogo predolgi.
Naj vas še povabim na referendum 5. junija, kjer bomo glasovali 
proti trem slabim zakonom Pahorjeve vlade – Zakonu o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, Zakonu o preprečevanju dela in za-
poslovanja na črno ter Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter Arhivih. Zato imamo 
tehtne razloge:
1.)  Zaslužena pokojnina je naša pravica – smo PROTI pokojnin-

skemu zakonu.
- Ker pokojninski zakon ne uvaja osebnega pokojninskega računa.
-  Ker vlada rešuje svoje lahkomiselno zadolževanje na plečih upoko-

jencev.
-  Ker ne bomo dovolili vladnega ustrahovanja - če je denar za Grčijo, je 

tudi za nova delovna mesta.
2.) Mi nimamo česa skrivati – smo PROTI zaprtju arhivov.
-  Ker Pahorjeva vlada že od avgusta 2010 nezakonito zapira arhiv nek-

danje UDBE, s čimer ne ščiti interesov državljanov, ampak interese 
svojih nekdanjih in nekaterih sedanjih političnih akterjev.

-  Ker bomo z glasom »proti« zakonu to področje uredili tako, kot so ga 
uredile vse države nekdanjega socialističnega bloka.

- Ker danes zapirajo arhive, jutri pa bodo drugače misleče.
3.)  Ne vrag, le sosed bo mejak! – smo PROTI omejevanju medso-

sedske pomoči
- Ker pomoč soseda sosedu ni delo na črno.
-  Ker si moramo sosedje pomagati, ne pa da nas država v času krize 

za to kaznuje.
-  Ker smo proti kaznovalni politiki vlade – naj kaznuje tajkune, ne pa 

sosede.
Ker si zaslužimo dostojno 
pokojnino, želimo dobre 
medsosedske odnose in 
ker si zaslužimo resnico 
o naši preteklosti, bomo 
5. junija zavrnili vse tri 
slabe zakone!
Naj vas na koncu vse še 
enkrat povabim v poslan-
sko pisarno na Valvazor-
jevem trgu. Še vedno se 
lahko obrnete tudi na 

mojega pomočnika, vodjo poslanske pisarne Borisa Doblekarja, 
ki prav tako odlično vodi koordinacijo Litije z državnim zborom. 
želim pohvaliti za korektno sodelovanje medije v vaši občini,  
pred vsem ATV, litijski Občan in Radio 1 – Geoss, s katerimi 
lepo sodelujemo in tako dobite poleg vseh aktualnih novic tudi  
informacije o mojem delu kot poslancu v Državnem zboru izvo-
ljenem v vaši volilni enoti. 

Aleksander ZoRN, poslanec DZ RS

SPOŠTOVANI UPORABNIKI
STORITVE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

OBVESTILO 
o obveznem ločenem zbiranju bioloških odpadkov

Skladno z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinj-
skimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS,št.39/2010) (v 
nadaljevanju: Uredba) je treba zagotoviti ločeno zbiranje in prevze-
manje kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada najpozne-
je do 30.06.2011. Po določilih Uredbe mora izvajalec javne službe 
prednostno spodbujati povzročitelje odpadkov iz gospodinjstva k 
hišnemu kompostiranju. Na podlagi navedenega bo javno podje-
tje v prvi fazi zagotavljalo prevzem tovrstnih odpadkov izključno pri 
večstanovanjskih objektih v mestu Litija in naselju Šmartno, kjer 
gospodinjstva ne morejo pristopiti k hišnemu kompostiranju. Go-
spodinjstva v individualnih hišah, v mestu Litija in naselju Šmartno, 
pa bodo lahko izbirala med kompostiranjem na domačem vrtu ali 
oddajo javnemu podjetju. Prevzem biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada bo dodatna storitev v siste-
mu ravnanja s komunalnimi odpadki, ki bo zaračunana posebej. Na 
območju vaških naselij morate povzročitelji tovrstne odpadke kom-
postirati. Zagotavljanje prevzema s strani javnega podjetja, bi bilo 
neracionalno, kajti odpadki rastlinskega izvora naj se kompostirajo 
na kraju nastanka, torej na kmetijskih zemljiščih in vrtovih. 
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad 
je strogo prepovedano mešati z drugimi komunalnimi odpad-
ki. Vsi povzročitelji morajo tovrstne odpadke ali kompostirati 
ali oddajati izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza komunal-
nih odpadkov v posebnem zabojniku.
NAČINI ZBIRANJA na območju občin Litija in Šmartno pri Li-
tiji:
1.  Uporabniki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, iz mesta 

Litija in naselja Šmartno s poselitvijo z individualnimi hišami, 
imate možnost izbire med kompostiranjem in oddajo biološko 
razgradljivih odpadkov javnemu podjetju. Skupaj s tem obvesti-
lom boste prejeli tudi OBRAZEC, katerega izpolnite in podpišite 
in v najkrajšem možnem času vrnite, v priloženi ovojnici, na na-
slov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 
d.o.o., Ponoviška 15, 1270 Litija.

2.  Uporabniki iz mesta Litija in naselja Šmartno v večstanovanj-
skih objektih – blokih OBRAZCA ne boste prejeli, kajti za vas 
je oddaja tovrstnih odpadkov javnemu podjetju obvezna. Pred 
večstanovanjske objekte bo javno podjetje do 30.06.2011 name-
stilo 240 litrske rjave zabojnike za zbiraje biološko razgradljivih 
odpadkov.

3.  Uporabniki iz območja vaških poselitev OBRAZCA skupaj s tem 
obvestilom tudi ne boste prejeli. Obvestilo pa šteje kot zaveza, da 
boste biološko razgradljive odpadke kompostirali. Od 01.07.2011 
dalje, v vaše zabojnike za mešane komunalne odpadke, ne smete 
več odlagati niti zelenega vrtnega odpada niti ne biološko razgra-
dljivih kuhinjskih odpadkov. Tovrstnih odpadkov tudi ne smete 
odnašati na zbiralnice (ekološke otoke) in jih mešati z odpadno 
embalažo.

NASVETI ZA PRAVILNO KOMPOSTIRANJE
(povzeto iz Priloge št.1 iz Uredbe)

Odpadki primerni za kompostiranje:
•  Zeleni vrtni odpad: odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja 

lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel, stelja malih rastli-
nojedih živali.

•  Kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne 
lupine, kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni prehrambni izdel-
ki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate 
vrečke.

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki 
se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebu-
jejo nevarne snovi. (Kakovost komposta poslabšajo olupki citrusov, 
bananini olupki, s škodljivci napadene rastline, meso, kosti, pomi-
je…) 
Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali 
senčen prostor in naj ima neposreden stik s tlemi ter naj bo pri-
merno prezračen.
Tehnika pravilnega kompostiranja.
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna 
plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in prepre-
čuje zastajanje vode. Za optimalni razkrojni proces je pomembna 
zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi struk-
turni material (veje in zeleni odrez) in vlažni nestrukturni material 
(trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske od-
padke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, 
travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne 
privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu 
razgradnje, ki poteka pri 50°C - 60°C, mikroorganizmi, bakterije in 
glive proizvedejo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujemo 
določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje 
kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln, oziroma približno 
pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospe-
šimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 
do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni 
material.
Vse uporabnike naprošamo, da dosledno izločajo biološko razgra-
dljive odpadke, kajti v primeru, da bodo tovrstni odpadki odloženi v 
zabojnik za mešane komunalne odpadke, vam javno podjetje zaboj-
nika ne bo izpraznilo, posledično pa vas lahko komunalna inšpekcija 
kaznuje z globo za prekršek, v skladu z določili občinskih predpisov 
na tem področju. Dodatne informacije lahko poiščete na internetni 
strani javnega podjetja www.ksp.litija.si ali nas pokličete na tele-
fonsko številko 01/890 00 10.

Javno podjetje
KoMUNALNo STANovANJSKo

PoDJeTJe LITIJA, d.o.o.

MLADINSKI SVET OBČINE LITIJA 
IZPOSTAVIL PROBLEMATIKE MLADIH
Občina Litija potrebuje močan Mladinski svet 
občine Litija, ki bo kot nosilec mladinskega dela 

in mladinske politike na lokalni ravni, postal gonilna sila povezovanja 
mladih v občini.
Mladinski svet občine Litija (MsoLi) je v sodelovanju z Mladinskim sve-
tom Slovenije (MSS) in nacionalnim mladinskim svetom Hrvaške (Mreža 
mladih Hrvatske- MMH), pripravil okroglo mizo, ki je potekala v prostorih 
Bob Bowlinga Litija. Na okrogli mizi smo občinskim predstavnikov pred-
stavili problematike, ki jih mladi v Litiji prepoznamo kot pomembne v 
lokalnem okolju. Prav tako smo se dotaknili aktivne participacije mladih 
in možnosti sodelovanja mladih pri procesih lokalnega soodločanja.
Tako smo predstavnikom občine Litija izpostavili problematiko črpanja 

sredstev z občin-
skega Razpisa za 
izvajanje projek-
tov za mlade, saj 
se letošnji razpis 
precej razlikuje 
od lanskega. Tako 
društva na tem 
razpisu ne more-
jo več pridobiti 

finančnih sredstev za samo delovanje društva, ampak lahko le prijavijo 
projekte ali akcije. Razpis bo sredstva podelil le 10 izvajalcem.
Pomembna bo uvrstitev Mladinskega sveta občine Litija kot razpravljal-
ca na sejo občinskega sveta, kjer bo lahko izpostavil problematike or-
ganizirane in neorganizirane mladine. Potrebna bo tudi usmeritev oz. 
strategija za mlade.
Ostali mladi so izrazili pomanjkanje primernih prostorov v občini za pri-
reditve v organizaciji mladih in neposluh občine Litija do njihov želja.
Okroglo mizo smo zaključili s sklepom, da bo Mladinski svet občine Litija, 
kot krovna organizacija poskrbel za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo z 
občino, o pomembnih zadevah, ki vplivajo na življenje in delo mladih.
Gostje okrogle mize so bili: predsednik Mladinskega sveta Slovenije 
Kamal Izidor Shaker, predstavnica Nacionalnega mladinskega sveta Hr-
vaške (Mreža mladih Hrvatske- MMH), predsednik Mladinskega sveta 
občine Litija Matej Žontar, podžupan Občine Litija Gregor Zavrl, direk-
torica MC Litija Alenka Urbanc in predsednik Kluba litijskih in šmarskih 
študentov Aljaž Zupan.  Matej ŽONTAR

Predsednik Mladinskega sveta občine Litija
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ODGOVOR g. JOžETU PLANINŠKU
Bila sem v dilemi, ali z javnim odgovorom prepriče-
vati »že prepričane« in brezplodno iskati krivce oz. 
se zagovarjati, a sem nato ugotovila, da je njegov 

javni poziv kljub vsemu dobra priložnost za osvetlitev stanja na področju 
muzejske dejavnosti v Litiji.
Muzejska zbirka NOB je bila na Bogenšperku postavljena v začetku 70. 
let. Iz dokumentacije Javnega zavoda Bogenšperk leta 2003 je razvidno, 
da je v zbirki evidentiranih 32 panojev s fotokopiranim gradivom, 1 čoln, 
2 kom orožja, 45 kom eksponatov v vitrinah, 4 vitrine, 2 razstavni mizi, 2 
umetniški sliki in 1 zastava.
Po razdružitvi občin Litija in Šmartno je zbirka pričela propadati (morda 
že prej) in na številne pozive ter zgražanja Litijanov kot tudi našega za-
voda, so se v Združenju borcev za vrednote NOB Litija končno zganili in 
ostanek zbirke leta 2009 preselili v prostore našega zavoda na Stavbe. 
Ob prihodu smo evidentirali savski čoln, zastavo, 2 kom lesenih vitrin 
brez stekel oz. s počenimi stekli, 19 različnih predmetov, 3 zgornje dele 
partizanskih uniform, ki smo jih dali očistiti na naše stroške, 2 umetniški 
sliki ter 32 kom lesenih panojev s fotokopijami fotografij in dokumentov, 
od katerih jih je bilo nekaj že pobranih, nekaj pa strganih. Iz dokumen-
tacije Javnega zavoda Bogenšperk je razvidno, da gradivo na panojih ni 
originalno, le-to hrani Muzej novejše zgodovine v Ljubljani.
Lanske poplave so prizadele tudi muzej in ob reševanju zbirk nismo imeli 
nobene pomoči razen družinskih članov, niti ni nikogar zanimalo, kaj se v 
našem zavodu dogaja. Prostore in zbirke smo nato v 3 mesecih obnovili 
izključno z lastnimi sredstvi in odškodnino od zavarovalnice, občina doda-
tnih sredstev ni prispevala. Kot je pravilo v primerih naravnih nesreč, se 
najprej rešuje originalne predmete, zato nismo (niti ni bilo časa) umaknili 
starih lesenih panojev in fotokopij na njih, saj so za sodobno prezentacijo 
muzejske zbirke popolnoma neuporabni in bi jih bilo potrebno zavreči.
Tudi obdobje NOB je del naše zgodovine, za katerega pa so si izključno 
pravico in pristojnosti dodelili v OO ZB Litija, saj so iz različnih razlogov 
iz našega zavoda odnesli prav vse gradivo, ki se tiče tega obdobja, da ne 
omenjam nedostojnega obnašanja nekaterih posameznikov, ki vsepovsod 
iščejo krivce za lastno nedejavnost in pozabljajo, da smo že v 21. stoletju.
Leta 2005 je občina namenila dobrih 4000€ za preureditev pododrja 
dvorane na Stavbah v muzej. Od takrat naprej ni bilo več nobenih na-
menskih sredstev za muzejsko dejavnost, v zavodu ni za to področje 
zaposlen noben delavec z ustrezno strokovno izobrazbo (razen direktori-
ce), kar kaže na popolno pomanjkanje interesa in izrazito podcenjevanje 
stroke. Že nekaj časa nam občina obljublja nove prostore v stari sodniji, 
a se bojimo, ko bo napočil čas izpraznitve prostorov, da se bo nenado-
ma našlo cel kup nujno potrebnih dejavnosti, muzeju pa bodo milostno 
dodelili par bivših razredov. Na prste ene roke lahko preštejem predstav-
nike oblasti in občinske svetnike, ki so si že ogledali muzej in spoznali 
pogoje, v katerih deluje.
Na Kranjskem so pred 200 leti pričeli z organizirano muzejsko dejavno-
stjo in glede na to, kaj je nastalo v številnih slovenskih mestih, si upam 
trditi, da so prvi muzealski entuziasti imeli veliko podporo in pomoč jav-
nosti, predvsem pa niso bili deležni obilice brezbrižnosti in celo negativ-
ne nastrojenosti, kot se to dogaja v Litiji, kjer smo še vedno na začetku. 
Litijski muzej nima dobrih izkušenj z domačim mestom in njegovimi pre-
bivalci. V zadnjih 6 letih smo večkrat objavili prošnje in pozive za pomoč 
pri zbiranju gradiva. Rezultat tega je 5 zabeleženih odzivov in nešteto po-
smehljivih in negativnih opazk, celo zavajanja javnosti smo bili obtoženi, 
češ kakšen muzej se pa greste, saj imate le neke zbirke in nobenih pro-
storov. Edina svetla točka so vsakoletni obiski osnovnošolske mladine in 
otrok z njihovimi učiteljicami, ki obetajo, da bodo kot odrasli bolj znali 
ceniti in ohranjati lastno dediščino.
Vedno bolj kislo se nasmiham ob opazkah svojih kolegov iz drugih krajev, 
ki pravijo: »Z vami, Litijani, je nekaj hudo narobe!«
Redki se bodo ob tem zapisu zamislili, samozadostneži s pomanjkljivim 
znanjem (teh je največ) bodo zagnali vik in krik in svoj prst zopet usmerili 
v napačno smer, nekateri se bodo pa naredili, kot da se njih to ne tiče. In 
življenje v Blatnem Dolu bo mirno teklo dalje…..
Popolnoma se strinjam s trditvijo, da je zgodovina NOB tudi del naše 
kulturne dediščine, vendar samo en del in zanj niso bili sposobni po-
skrbeti niti tisti, ki prisegajo samo na ta del zgodovine, zato ne iščite 
krivca in sovražnika v instituciji, ki je pričela z delom 60 let po koncu 
2. sv.vojne in je prva pričela sistematično urejati stanje naše lokalne 
kulturne dediščine. Marsikaj se je uredilo, zadeva okrog zbirke in gradiva 
NOB pa je še vedno nedorečena zaradi pomanjkanja kulturnega dialoga, 
ozkomiselnosti in pomanjkanja znanja s tega področja. Naša institucija 
je vedno odprta za vprašanja in pobude, obračunavanje preko medijev 
pa je pritlehno in popolnoma neproduktivno, zato ponovno pozivam vse, 
ki imajo kakršnekoli pomisleke ali vprašanja, morda tudi predloge za 
izboljšanje stanja, naj se oglasijo pri nas v zavodu, da se pogovorimo, kot 
je to v navadi v civilizirani družbi.

Direktorica in kustodinja: Helena HAUPTMAN
Javni zavod za kulturo Litija

Civilna iniciativa podpira gradnjo SVC, ampak NE na tej lokaciji

LOKACIJA V SENCI IN NA PREMAJHNEM 
PROSTORU NI PRIMERNA

Civilna iniciativa Litija– združenje za boljšo Litijo (CI) podpira izgra-
dnjo Socialno varstvenega centra (SVC). Take ustanove so NUJNO 
potrebne, saj je vedno več starejših ljudi, pa tudi drugih, ki po različnih 
boleznih in operativnih posegih potrebujejo tovrstno nego in pomoč.
vendar pa je lokacija med reko Savo in Ljubljansko cesto, na kateri 
vztrajata župan F. Rokavec in direktorica občinske uprave T. Kržišnik, 
ki hkrati tudi vodita SVC d.o.o., za takšno ustanovo POPOLNOMA NE-
PRIMERNA.
Razlogi za neprimernost lokacije so:
-  zemljišče je  onesnaženo z  nevarnimi in rakotvornimi  elementi. Po 

analizi, ki jo je leta 2007 opravil Geološki zavod Slovenije, so v tleh 
ugotovljene  visoke koncentracije arzena, svinca, živega srebra in dru-
gih elementov, 

-  obstoječe zemljišče  bi bilo bolj primerno za  preureditev v parkirišče, 
ki ga v tem delu mesta nujno potrebujemo. Po asfaltiranju tal, bi se 
ustavilo tudi raznašanje  nevarnih snovi v okolico,

-  lokacija za SVC se nahaja med zelo prometno Ljubljansko cesto (hrup, 
vibracije) in reko Savo. Poleg tega pa je ta del Litije skoraj 3 mesece 
v letu brez sonca, 

-  na predlagani lokaciji je tudi premalo prostora za ureditev parkovnih 
in rekreativnih površin za oskrbovance doma,

-  predlagana lokacija je premajhna za zagotovitev zadostnega števila 
parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce, zato bodo okoliška parki-
rišča posledično še bolj obremenjena.

Poleg tega je ostalo neodgovorjeno osnovno vprašanje: cena oskrb-
nega dne v SVC vsaj za 1. kategorijo bivanja. CI zahteva od župana, da 
mesečna cena za to vrsto oskrbnine ne bo presegla povprečne pokojni-
ne v litijski občini, saj si v nasprotnem primeru Litijani bivanja v SVC ne 
bodo mogli privoščiti. Lahko samo upamo, da se nižja cena oskrbnine 
ne bo dosegala s prenatrpanostjo sob. CI tudi zahteva, da bodo imeli 
občani Litije prednost pri vključitvi v SVC pred drugimi državljani. 
Župan F. Rokavec se je glede lokacije posvetoval zgolj z nekaterimi dru-
štvi, katerim pa ni predstavil nobene alternativne lokacije. Zakaj ne? Bi 
bila podpora tej (edini) lokaciji enaka tudi ob predstavitvi drugih, 
bolj primernih lokacij? Hvaljenje (in celo zahvaljevanje) direktorice 
SVC Tatjane Kržišnik za podporo gradnji SVC nekaterim upokojenskim 
in humanitarnim organizacijam je zato povsem enostransko, saj ni 
predstavila vseh organizacij, ki izgradnjo SVC podpirajo, vendar naspro-
tujejo le predlagani lokaciji. Med njimi je tudi Civilna iniciativa Litija. 
Civilna iniciativa Litija poziva  župana F. Rokavca, da v najširši javni raz-
pravi predstavi tudi druge možne lokacije za SVC, saj gre za objekt, 
ki bo ljudem služil najmanj pol stoletja. 
Starejši ljudje in bolniki si zaslužijo  najboljše pogoje za  preživljanje 
starosti in za čas okrevanja: sončno lego, bližino mesta, park za spre-
hode in rekreacijo ter primeren bivalni standard, česar pa obstoječa 
lokacija Svc ne zagotavlja. 
Meščani imajo kar nekaj predlogov za boljšo in prijaznejšo lokacijo 
SVC, a jih župan noče sprejeti in o njih razpravljati. G. župan, morali 
bi se zavedati, da je odklanjanje drugih alternativ za lokacijo SVC 
avtokratsko! 
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 Kolumna

kaj storiti z litijo?

MARTIN BRILEJ

LJUDJE, ALI VESTE ZA KAJ PLAČUJETE TA DAVEK? 
Te dni smo od davkarije dobili položnice za plačilo stavbnega zemljišča. 
Seveda davčna uprava položnice le pošilja, davek pa določa občina z od-
lokom. Letos so na občini spremenili bazo podatkov, ki so jo uskladili z 
novim popisom zgradb, ki ga je izvedla Geodetska uprava RS. Zaradi tega 
so nekateri občani dobili višje račune kot lani, kar v teh časih vsekakor 
ni dobrodošlo. Izdatki gospodinjstev so se namreč zelo povečali, saj se 
kurilno olje, elektrika, izdatki za avto in hrana mesečno dražijo. Potem pa 
udari še občina s povečanim davkom na stavbno zemljišče. 
Pri tem gre za izviren prihodek občine in je zanjo pravzaprav zelo dobro-
došel. Vsak župan bi ga imel in nihče se ga ne bi odrekel. Toda v tej kolu-
mni ne gre za ta davek DA ali NE, temveč za višino in še bolj za kriterije 
za določanje njegove višine. 
Pa poglejmo. Davek za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča je občina uvedla že pred več kot štirimi desetletji kot prispevek za upo-
rabo mestnega zemljišča. Torej veljal je le za mesto Litija, uporabljal pa se 
je izključno za vzdrževanje in novogradnjo javne komunalne infrastrukture 
v mestu. Denar od teh prispevkov se je zbiral na posebnem računu, z njim 
pa je upravljal poseben sklad, ki so ga sestavljali poznavalci komunalne in-
frastrukture. Stvar je bila dobro organizirana in v Litiji se je takrat na komu-
nalni infrastrukturi marsikaj naredilo. Ker so bila sredstva pač namenska.
Potem pa so se v 80. letih prejšnjega stoletja na občini spomnili, da bi ta 
davek razširili tudi na podeželje. Hkrati s to razširitvijo zavezancev pa so 
na občini ukinili omenjeni sklad in ves denar se je pričel stekati direktno 
v občinski proračun. Ljudje na podeželju pa so skočili v zrak do neba, saj 
nikakor niso pristali na uvedbo novega davka. Saj, navsezadnje, kdo pa z 
veseljem pristane na plačevanje novih davkov? Končno je prišlo do neka-
kšnega kompromisa, s katerim so občinski odlok spremenili tako, da so 
prispevek uvedli tudi za podeželje, vendar naj bi 50% zbranega denarja v 
KS dobile posamezne KS na svoje račune. Pravim »bi dobile«, ker ta odlok 
ni nikoli zaživel, oziroma ga občina ni izvajala. Kaj bi človek rekel k temu, 
da občina niti svojega predpisa ni izvajala in spoštovala, res ne vem. Da 
je občina ukinila sklad in ves denar od tega davka usmerila v proračun, je 
bila za Litijo velika škoda. Zakaj? Denar od tega davka oz. prispevka je bil 
namenjen za vzdrževanje javne komunalne infrastrukture v Litiji, z ukini-
tvijo sklada pa se je denar Litijanov začel stekati naravnost v proračunski 
žakelj. Tedaj je začela litijska komunalna infrastruktura propadati, gradnjo 
nove pa je občina domala opustila. To je danes vidno na vsakem koraku. 
Kriteriji za plačevanje tega davka so že od vsega začetka enaki. Kot da se 
življenje v 40 letih ni prav nič spremenilo. Gre za nekakšno diferencirano 
plačevanje. To pomeni, da so občino razdelili na štiri območja, ki naj bi 
določala višino družbenega standarda ljudi. To je konkretno pomenilo, da 
so tisti iz prvega območja plačevali več, tisti iz četrtega pa manj. Na prvi 
pogled je to logično, vendar je čas te kriterije povozil, povozil pa je tudi 
ljudi, ki na občini vodijo to področje. Davek namreč temelji na točkova-
nju, točke imajo ceno. Kriteriji za točkovanje pa so sploh iz novejše ka-
mene dobe. Litija je seveda uvrščena v prvo območje. Je v mestu življenje 
res najbolj kakovostno? To zanesljivo ni, saj prebivalce že dolgo pesti slab 
zrak in hrup, domala povsod so boljše šolske zgradbe, mesto je postalo 
zgolj parkirišče za avtomobile. Kamor pogledaš je ena sama pločevina. 
Parkov domala ni več, še tisti na Stavbah je postal parkirišče. Mesto je 
prenatrpano s prebivalci, ki nimajo zadostnega družbenega standarda. 
Sedaj pa poglejmo kriterije za določitev teh območij in ovrednotenje s 
točkami. Med kriteriji je še vedno elektrika! Ljudje, ki imajo elektriko na-
mreč dobijo 20 točk več. Kdo pa je nima? To je tako, kot če bi napisali, da 
ta davek plačujejo vsi ki dihajo. V času uvedbe tega kriterija je bila elek-
trika še socialna kategorija, danes pa je to čisto tržno blago v katerem se 
kujejo milijardni dobički. V Litiji pa je še vedno socialna kategorija. 
Naslednji kriterij za plačilo je pločnik. Ta je izrazito usmerjen proti Litija-
nom, saj je v mestu največ pločnikov. Čudno in nerazumno pa je tudi to, 
da mora davek za pločnik pred hišo človek še plačati, čeprav po njem 
ho dijo vsi. In čeprav gre za javno infrastrukturo, ne pa za kakšno zasebno 
komoditeto.
Med kriteriji so še telefonsko omrežje, vodovod, kanalizacija in javna raz-
svetljava. Imamo Litijani kakšno spodobno kanalizacijo? Kdor na občini 
še vedno misli, da je kanalizacija odvajanje fekalnih odplak po ceveh di-
rektno v Savo, potem pač ne ve kaj je današnja in sodobna kanalizacija, 
ki ima na koncu kanalizacije čistilno napravo. Te pa v Litiji ni. Da je med 
kriteriji tudi telefonski priključek je tudi bolano, saj je v času mobilnih 
telefonov stacionarnih telefonov čedalje manj in to ni kakšna ekstra pri-
dobitev. In kaj imamo Litijani od tega plačevanja? Prav veliko ne, saj že 
nekaj let niso bila obnovljene ulice, da ne govorim o pločnikih, stopnišča 
pa so sploh pozabljena.
Na koncu pa še tole: na občini niti eden od vodilnih ljudi ne stanuje v 
Litiji. Zato ni pričakovati kakšnih sprememb. Morda pa se bodo člani Ob-
činskega sveta, ki so iz Litije, zlasti tisti iz županove koalicije, zganili in se 
zavzeli za kaj boljšega. Od 23 jih je 12 iz Litije, od tega jih je pa kar 8 v 
županovi koaliciji. Izvolili so jih Litijani in Litijanke, tudi zato, da se bodo 
zavzemali zanje. 

nesiHa KeRanoviĆ s.p.
Valvazorjev trg 25, 1270 Litija • GSM: 040 654 785

•   ŠIVANJE IN POPRAVILA VSEH VRST OBLAČIL
•  ŠIVANJE PO MERI

   DELOVNI ČAS:  ponedeljek  800 – 1500

 torek  1300 – 2000

 sreda  800 – 1500

 četrtek  1300 – 2000

 petek  800 – 1300

 sobota  800 – 1300

Konkurenčne cene, pridite v Centromerkur,  
drugo nadstropje in se prepričajte.

žUPANU FRANCIJU ROKAVCU!
Civilna iniciativa Litija (CI) vam je v marčni številki Občana postavila nekaj 
vprašanj o gradnji oŠ Litija. Ker ste javna oseba, izvoljena neposredno od 
volivcev, bi na vprašanja morali odgovoriti. Pa niste! Morali bi odgovoriti 
na vprašanje slehernega občana, saj ste še pred dobrega pol leta z volil-
nimi obljubami  nagovarjali vse občane. Čeprav CI združuje veliko ljudi, 
se vam ni zdelo vredno, da bi jim odgovorili. Ali pa morda niste znali? Za 
odgovore ste nagovorili  projektanta, ki mu CI ni postavila nobenih vpra-
šanj. Projektant je bil za izdelavo projekta dobro plačan in z njim nimamo 
kaj polemizirati. Narisal je pač tisto, kar ste mu vi naročili.
CI vam ni predlagala nobenih korenitih sprememb projekta OŠ Litija 
razen, da jo zgradite kot energetsko varčno zgradbo. To zahtevo smo 
utemeljili tudi z dejstvom, da je energija vedno dražja in da bomo morali 
davkoplačevalci za energetsko potratno zgradbo plačevati ogromne stro-
ške za vzdrževanje. Vse ostale pripombe in zahteve pa so se nanašale 
na ureditev okolice bodoče šole. Tega nočete sprejeti, ker veste, da šole 
ne boste zgradili do konca, pač pa boste naivne volivce čez tri leta spet 
(že tretjič) nagovarjali, da boste zgradili to šolo. Takrat morda tudi za 
ureditev okolice. Nočete se tudi zavedati, da se šolo zgradi za sto let, 
zato je potrebno vse predloge skrbno preštudirati, preden se odločite 
za gradnjo. Nenazadnje tudi mnenj komisije za gradnjo šole, sestavljeno 
iz poznavalcev, ki ste jo sami postavili, niste hoteli upoštevati. S svojim 
denarjem najbrž ne bi ravnali tako, kot si privoščite z javnimi sredstvi.
S tem pismom nimamo drugega namena, kot z vami zaključiti polemiko 
o OŠ Litija in javnosti sporočiti, da ste zgolj političen župan. Vam za Litijo 
in Litijane ni preveč mar, saj se z ljudmi nočete pogovarjati, poslušati 
njihovih predlogov in še  manj nanje odgovarjati. S  šolo bomo živeli 
prebivalci Litije, ne pa vi. Očitno vas prevevajo le politični načrti in želja 
po  oblasti tudi po naslednjih volitvah. Vendar zavedajte se, da se lahko 
krog vaših volivcev zaradi takšnega odnosa zelo hitro skrči. Zlasti v da-
našnjih časih. 
Ker na naša vprašanja niste odgovorili, z vami o OŠ Litija ne bomo več po-
lemizirali, saj vam demokratično komuniciranje z ljudmi očitno ni všeč. 
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smrtno nevarno pri Petrolu in KGz
Zastrašujoč pogled na poškodovanega človeka v mla-
ki krvi na sredi ceste. Prečkanje Zasavske ceste pri 
KGZ je smrtno nevarno. Do kdaj še? 

Ob Zasavski cesti na desnem bregu Litije imamo kar nekaj trgovskih in 
gostinskih objektov. Zato veliko ljudi vsak dan prečka cesto pri Petrolovi 
črpalki, ker je v bližini veliko naselje Rozmanov trg. Obstoječa prehoda 
za pešce sta preveč oddaljena, da bi jih ljudje uporabljali za prečkanje 
glavne državne ceste G2 108. Vsak dan vidimo, da gre ravno tukaj čez 
cesto veliko ljudi, mnogo več kot na obeh prehodih, ki sta preveč od-
daljena od tega najbolj frekventnega mesta in tako samevata. Na tem 
mestu prečkanja ceste je nujno potrebno urediti zavarovan prehod za 
pešce z zebro in ustrezno osvetlitvijo. Veliko je bilo že poskusov, vendar 
se ne zgodi popolnoma nič. Zgodila pa se je, kot že večkrat ravno pred 
kratkih huda prometna nesreča s telesnimi poškodbami. Ali morda za-
vestno čakamo smrtno žrtev? Boris DOBLEKAR, občinski svetnik

OBVESTILO
Civilna iniciativa Litija (CI) obvešča meščane Litije, da je županu in 
direktorju KSP g. Ciglarju zaradi vedno večjega števila pozivov me-
ščanov poslala obširen dopis z zahtevami in predlogi za izboljšanje 
kvalitete življenja v mestu Litija in tudi za sam izgled mesta. Od 
župana in direktorja KSP je CI zahtevala, da takoj pristopita k uredi-
tvi razmer in da meščane v junijski številki glasila Občan obvestita, 
katere od naštetih zahtev so bile uresničene v mesecu maju in kako 
bo z uresničevanjem ostalih zahtev in predlogov naprej.
Ker je seznam zahtev in predlogov meščanov zelo obširen, smo se 
v CI odločili, da ga najprej posredujemo županu in direktorju KSP 
v elektronski obliki skupaj s fotografijami. Če z njune strani ne bo 
takojšnjega odziva, bomo dopis objavili v naslednji številki Občana 
v celoti.
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OKROGLA MIZA O PROSTOVOLJSTVU 
MLADIH

V sredo, 25.maja, praznujemo 5 let delovanja dnevnega centra Mladin-
skega centra Litija. Ob tej priložnosti bo ob 18.00, v veliki sejni sobi 
Občine Litija Mladinski center Litija, organiziralokroglo mizo PROSTO-
VOLJNO DELO MLADIH. Na njej bomo z gosti iz prostovoljnih društev 
v občini Litija, Gabrijelo Hauptman - avtorico učbenika »Spodbujanje 
prostovoljnega dela v lokalnem okolju«, Slovenske Filantropije in Cen-
tra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Sloveni-
je razpravljali o pomenu prostovoljstva ter njegovih učinkih na prosto-
voljce in skupnost. 
Letošnje leto je evropska Unija razglasila za evropsko leto prostovolj-
stva z motom »Bodi prostovoljec - spreminjaj svet!«. Prostovoljno delo 
je pomembna izkušnja zlasti za mlade, saj ponuja obilo možnosti prido-
bivanja izkušenj, poznanstev, samozavesti in še mnogo drugega. 
Pridružite se nam pri debati in odkrivanju možnosti in organizacij, kjer 
smo lahko udeleženi kot prostovoljci in s skupnimi močmi ustvarjamo 
boljši danes in jutri.
Po okrogli mizi bo potekala slovesnost, na kateri bomo podelili prizna-
nja naj prostovoljcem in prostovoljkam občine Litija 2010. Vabljeni!

PODELITEV PRIZNANJ »NAJ MLADI PROSTOVOLJEC/
PROSTOVOLJKA OBČINE LITIJA 2010« 

V Litiji je mnogo aktivnih mladih ljudi, ki delujejo v različnih društvih, 
ali pa mimo njih izvajajo različne, za skupnost pomembne dejavnosti. 
S svojim osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično 
prispevajo h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov občine Litija. 
Prav je, da se jih spomnimo, da jim damo priznanje za njihovo nesebič-
no delo in jim povemo, da jih cenimo, da so nam zgled.
Mladinski center je z namenom promoviranja prostovoljnega dela ob-
javil natečaj »Naj mladi prostovoljec/prostovoljka občine Litija 2010«. 
Na natečaj za izbor najbolj prizadevne prostovoljke ali prostovoljca v 
letu 2010 v naši občini so se lahko prijavil vsi mladi (med 15 in 30 
letom starosti), kot del neformalnih skupin, društev, zavodov ali kot 
posamezniki.
Častni pokrovitelj natečaja je župan občine Litija Franci Rokavec. Pre-
dlaganim mladim prostovoljkam in prostovoljcem bo podelil diplome 
na slovesnosti 25. maja ob 19.30 v avli Občine Litija. 
Vabljeni vsi, ki cenite nesebično delo mladih in podpirate prostovolj-
stvo!

OKNA – RAZSTAVA 15 MLADIH USTVARJALCEV  
IZ CELE SLOVENIJE

Okna … povezujejo notranjost s svetom zunaj.
Mladinski center Litija pripravlja 27. maja nekoliko drugačno razstavo 
na prostem, na kateri bo sodelovalo okoli 15 mladih umetnikov iz cele 
Slovenije. Otvoritev razstave bo ob 19.00 v parku na poti proti poko-
pališču v Litiji. 

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

Betonskim stenam ob poti bodo vdahnili novo globino okna, skozi kate-
ra bodo avtorji razstave obiskovalcem omogočili vpogled v njihove sve-
tove, njihova življenja. Skozi okna (po)gledamo v svet. Okna odpiramo 
na stežaj kadar sije sonce in nežna pomladna sapica prinese v naše sobe 
svežino, vonj po novem. Okna zapiramo pred besnečo močjo poletnih 
neurij ter pred zimskim mrazom. Kadar skozi prostore vleče prepih, se 
okna zapirajo sama. Velika okna – veliko svetlobe. Veliko svetlobe – ve-
liko življenja. Vabljeni!

ŠTAFETA KULTURE - ULIČNI FESTIVAL MLADIH
Mladinski center Litija bo 25. maja letos dopolnil 5. leto delovanja. Roj-
stni dan praznujte skupaj z nami na ULIČNEM FESTIVALU, ki bo v so-
boto, 28. maja, na igrišču Osnovne šole Litija in pred športno dvorano. 
Celodnevno dogajanje je namenjeno vsem občanom, zlasti pa mladini 
in otrokom (dopoldanski program). Preplet ustvarjalnih delavnic, hu-
manitarnih akcij, športa, glasbenih nastopov, grafitiranja, skejtanja, 
peke palačink… in filmskih projekcij bodo poleg vaše udeležbe naredili 
unikatnega tudi gosti iz Ljubljane, Medvod, Zagorja, Trbovelj …

PROGRAM ŠTAFETE KULTURE
URA DOGODEK KRAJ
10.00 – 14.00 Stojnica vse zastonj igrišče OŠ Litija
10.00– 12.00 Risanje s kredo (za mlajše) igrišče OŠ Litija
10.00– 12.00 Eko ustvarjalne delavnice (za mlajše) igrišče OŠ Litija
12.00 – 14.00 Napihljivo igralo (za mlajše) igrišče OŠ Litija
od 14.00 Streetball turnir igrišče OŠ Litija
od 14.00 Grafiti na mavčne plošče - delavnica igrišče OŠ Litija
od 14.00 Grafitiranje na fasado igrišče OŠ Litija
16.00 – 20.00 Eko grafiti - delavnica pred športno dvorano

18.00 – 20.00 Skejtshow, rap nastop BAJTA 13, 
MUJKe, FIve D pred športno dvorano

16.00 – 20.00 Projekcije skate in ekofilmov pred športno dvorano

Vstopnine ne poznamo! 
Brezplačno napihljivo igralo za otroke bo omogočil sponzor DAJMOX 
D.O.O.

RAJ MLADOSTI –REVIJA MLADIH GLASBENIH SKUPIN
Vsoboto, 28. maja ob 21.00, se bodo na Bob Bowlingu predstavile 
domače glasbene skupine PINK PANKER (pank rock; obišči: www.go-
rarocka.si/index.php/polfinale/293-pink-panker.html), MAGRATEJA 
(rock/funk, rock, jazz; obišči njihov profil na facebook-u) inTAKE'S 
TIME (Jazz-rock-fusion). Gostje večera bodo: skupina MAD ROOSTERS 
www.myspace.com/madroosters, punk-rock zasedba iz Zasavja in 
skupina A.K.A, funky jazz - hardcorerap zasedba iz Zagorja. 
Nič ne more nadomestiti doživetja glasbenega nastopa v živo. Zato 
vas vabimo, da pridete v soboto na Bob Bowling pozdraviti domače 
glasbenike, na še eno glasno rajanje ob nekoliko živahnejših ritmih…
Vstop je prost.
Organizatorji prireditve so Javni sklad za kulturne dejavnosti – Območ-
na izpostava Litija (prireditev je območna revija mladih glasbenih sku-
pin), Mladinski center Litija in Društvo prijateljev mladine Litija.

KLIŠE O ŠKISOVI TRžNICI
Raznovrstne kulinarične specialitete, pivo, dobra volja 
in dobra glasba – vsega tega so se lahko obiskovalci 
naužili na največji slovenski študentski prireditvi – 
Škisovi tržnici. 11. maja se je na letnem telovadišču 
Narodni dom Ilirija v središču Ljubljane zbralo mnogo 

študentov iz celotne Slovenije, ki so s svojimi študentskimi klubi zasto-
pali posamezne slovenske regije. Vsako leto Škisovi organizatorji štu-
dentskim klubom dolo-
čijo tematiko, v sklopu 
katere klubi okrasijo 
svoje škisove stojnice, 
zadnja leta dajejo velik 
poudarek na okoljevar-
stvo - »Zeleni otok sredi 
mesta« je bila letošnja 
tema okrasitve stojnic. 
Kliše je zbral svoje sile 
in se na zabavni dogo-
dek pripravil tako kot 
se spodobi. Aktivisti so 
svojo stojnico okrasili v stilu gozda – plakate iz naravnega materiala 
so poslikali z različnimi gozdnimi motivi, v pokušino obiskovalcem so 
pripravili gozdne oreščke in sadje, naredili so odlično gozdno bovlo 
ter si sami sešili posebne živalske kostume. Prireditev se je za obi-
skovalce uradno odprla ob 12. uri, uro kasneje pa so se jim zastopniki 
posameznih študentskih klubov predstavili z mimohodom, katerega  
so zaključili pred glavnim odrom. Študentje so nato prisluhnili bese-
dam vzpodbude predsednika Škisa, županom Vrhnike, Ormoža, Laške-

ga, Črnomlja, Tržiča 
in Nove gorice. Naj-
bolj jedrnato pa je na 
koncu nastopil direk-
tor ljubljanske Snage, 
ki je vse obiskovalce 
pozval, naj premišlje-
no in ločeno odlagajo 
odpadke. celodnevni 
dogodek je pospre-
milo tudi vreme, ki je 
bilo letos - nič kaj v 
stilu Škisove priredi-
tve - sončno. Aktivi-

sti Kliše-ja so se na svoji stojnici zabavali do 18. ure, ko so prireditelji 
zapovedali konec dnevnega in pričetek koncertnega dela prireditve. 
Škisova stojnica je tudi letošnje leto uspela, Kliše-jevi aktivisti pa po 
dnevu počitka in sprostitve že načrtujejo nove klubske podvige. 

NAPOVEDI: 
RAZPIS ZA MLADE - 1.6.2011 je rok za oddajo vlog na razpis za mlade, 
ki ga razpisujeta Kliše in MC Litija. Skupna vrednost razpisa je 3000 
eur. Razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh Kliše-ja in 
Mc-ja. Tjaša CVETKOVIČ

vRtnaRsKi KotičeK
Franc Grošelj

NAJPRIMERNEJŠE GNOJILO ZA 
RASTLINE V POLETNI PRIPEKI

Ko se vrtnarska sezona prevesi v poletje, 
mnoge pridelke poberemo in nasadimo-
posejemo druge, tisti pa, ki so ostali, po-
gosto pričnejo usihati. Vročina, nevihte in 
izčrpana zemlja naredita svoje. Kaj storiti, 
da bodo novo posajene  ali stare rastline 
dobro »delale«, in da bo pridelek obilen s 
čim manj zastrupljanja zemlje?

Eno izmed zelo kori-
stnih, dobrih in pri-
mernih gnojil za tak 
primer je Vrtnarček, 
norveški soliter.
Imenujemo ga kar 
»ASPIRIN ZA VRT«. 
Ima namreč nekate-
re zelo dobre lastno-
sti. Oglejmo si jih.

Prva in zelo po-
membna je, hitro 
delovanje. To je ugo-
dno saj bo rastna 
doba čedalje krajša. 
Dnevi se  bodo po 
kresu pričeli krajša-
ti in pred durmi bo 
jesen.

Lastnost hitrega
učinka lahko s pridom izkoristimo tudi 
v primeru poškodovanja pridelkov po 
toči. Gnojilo raztopimo v postani vodi,  
1 pest/10 l  vode. Na ta način si  kar sami 

naredimo učinkovito foliarno gnojilo. (Pri 
tem se najprej prepričajmo, da gnojilo ni 
oplaščeno, z namenom,  počasnega spro-
ščanja dušika). V tem primeru se bo pri 
raztapljanju, ki je počasnejše, naredila 
»smetana« ali usedlina, ki jo zavržemo (ne 
onesnaži okolja, ker razpade). Tako pripra-
vljeno raztopino dodajamo preko listov z 
zalivalko ali s škropljenjem. Vendar to ne 
smemo početi v sončni pripeki, ker kaplji-
ce delujejo kot leče. Sončni žarki se v njih 
ujamejo in povzročijo sončni ožig. Na ta 
način preko listov dodajamo tudi kalcij za 
jablane, ki so občutljive na pomanjkanje 
tega elementa. Pojavi se namreč grenka 
pegavost. Na to so zlasti občutljive jabla-
ne sort: Jonagold, Gloster, Mutsu, Jonatan 

itd.

Druga pomembna la-
stnost je nevtralno 
delovanje. Ne zakisa 
zemlje, ker vsebu-
je četrti pomembni 
gnojilni element Kal-
cij. Lahko ga trosimo 
kadarkoli, brez boja-
zni, da bomo povzro-
čili ožige. Seveda ne 
smemo pretiravati s 
količino. Dodajamo 
ga največ 1 pest/m2. 
vedno je bolje, da 
gnojimo večkrat po 
malem. 
Lahko gnojimo  tudi 
vsak teden, če imamo 
čas.  Seveda  se mo-
ramo ravnati po nače-

lu:  pogostejše gnojenje-manjša količina 
gnojila. To je le  nekaj zrnc na rastlino. 
Tako kot bi solili juho. Odvisno pač od 
velikosti rastline. Za paradižnik naprimer 

1/2 žličke na sadiko in podobno. Na ta 
način zmanjšamo izgube, saj se dušik zelo 
rad izpira v zemljo in »uide« mimo korenin 
rastline. Sam kalcij pa ostane v zemlji, jo 
nevtralizira in hrani rastline.

Zelo dobra lastnost  Vrtnarčka, norveške-
ga solitra za poletne vroče dni je tudi v 
njegovi izredno visoki higroskopičnosti. 
To pomeni, da zelo vpija vlago. Tudi iz zra-
ka. Celo v sušnih dneh. Če pustimo zrn-
ce gnojila na zraku, je naslednji dan na 
tistem mestu lužica. Hitro pronica v kore-
ninski sistem in jača rastlino.

Pomembna lastnost norveškega solitra  
je, da ne zakisa zemlje. S tem ohranja-
mo ekosistem v zemlji v normalnih mejah 
brez stresov. Tako 
nam rastline lepše 
uspevajo. Gnojilo  
lahko dodajamo 
tudi okoli posamič-
nih rastlin v širokem 
kolobarju. S tem 
izkoristek še pove-
čamo. Zelo ugodno 
se gnojilo odraža 
pri paradižnikih, saj 
preprečuje gnilobo 
na muhi ploda. Po-
dobno se dogaja na 
papriki in kapusni-
cah (zelju, ohrovtu, 
cvetači, rdečem 
zelju). Pri njih  se 
sušijo robovi listov. 
Na pomanjkanje 
kalcija so občutljivi 
tudi: petršilj, zele-
na, grah, fižol. Velik 
porabnik kalcija je 
tudi krompir. Sola-

te  pred nabiranjem ne špricamo po listih, 
lahko jo pa zalivamo.

Zelo primeren je tudi za okrasne trate. 
Trava hitro ozeleni  in dobi lepo temno ze-
leno barvo. Z njegovo uporabo razkisamo 
tla, posledično na ta način preprečujemo  
razraščanje mahu.

Vredno je poizkusiti, saj tako dobimo do-
ber in obilen pridelek, lepe zdrave plodo-
ve in kar je še posebej pomembno, zelo 
se poboljša sposobnost skladiščenja in 
transporta plodov brez pretirane uporabe  
kemičnih snovi. Zemlje nam ni potreb-
no dodatno apniti z apneno kamninsko 
moko. To  pa pozitivno vpliva na stroške 
pridelave.

Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

tel.: 01/8980-181
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
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Kakšno vlogo je 
imela podjetniška 
VEM točka v Litiji 
(oziroma Center za 
razvoj Litija) ob za-
četku vaše poslov-
ne poti? 
Na Centru za razvoj 
sem dobila vse po-
trebne informacije 
o podjetništvu, tam 
sem leta 2007 re-
gistrirala svoje po-
djetje, leto in pol 
kasneje pa še po-
slovno enoto vete-
rinarsko ambulanto 
Gaber.

Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziro-
ma najbolj obogatila?
Bile so in so še tako dobre kot slabe izkušnje. Predvsem sem se 
naučila kot podjetnik precej drugače 
razmišljati, saj sem zdaj odvisna sama 
od sebe, odgovornost je vedno večja. 
Do zaposlenih, do strank, do živali… 
Treba je razmišljati naprej, kako se bo 
razvijalo podjetje, kaj še lahko naredi-
mo, izkušnje pa, tako dobre kot slabe, 
so mi pri tem najboljša šola. 

Kakšna je vaša formula za uspeh in 
kakšne je vaše poslovno vodilo?
Mislim, da ni neke formule za uspeh. 
Trudim se za kakovostne storitve, ko-
rekten odnos do živali in njihovih la-
stnikov. V kolikor se da, se skušam 
prilagoditi željam strank. Predvsem 
pa resnično rada delam kot veterinar-
ka in to se nekje mora poznati. Kar se 
pa vodenja podjetja tiče, na stvari bolj 
gledam bolj dolgoročno. Zato največ 
vlagamo v znanje in opremo, da bodo 
naše storitve še kakovostnejše in tako 
se bo podjetje lažje razvijalo naprej.

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Znanje je tisto, ki nas bo vodilo naprej, ter kvalitetna oprema. Pred 
kratkim smo dobili rentgen, kar je za naše delo velika pridobitev. 
Torej izobraževanja in sodobnejše aparature, to so kratkoročni cilji, 
za naprej pa je ciljev tudi kar nekaj. Kar se tiče promocije moje am-
bulante pa verjamem, da so zadovoljne stranke najboljša reklama.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
O tem nisem nikoli razmišljala. Vedno več je podjetnikov, vedno 
večja je konkurenca, to pa dviguje kvaliteto. To je sigurno pomemb-
no.

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se ču-
tite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju druž-
bene odgovornosti? 
Veterinarsko dejavnost lahko načeloma opravljam kjerkoli v Slo-
veniji, za izvajanje terapije ni določenih mej. Pa vendar se mi zdi, 
da so stranke zadovoljne, da jim svojih živali ni potrebno voziti k 
veterinarju kam daleč, pa tudi to, da sem domačinka in da me po-
znajo, nekaj pomeni. Pri svojem delu mislim, da sem dovolj poštena 
do pacientov in strankam povem, kdaj mi zmanjka znanja, kdaj bi 
rada drugo mnenje in jim svetujem, kam in na koga naj se obrnejo. 

Verjamem, da se s takim odnosom stranke 
rade vračajo k nam v Litijo.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, 
ki začenjajo svoje prve podjetniške kora-
ke?
Z dobro idejo in močno voljo je vse mogo-
če. Pa tudi sreča je še vedno na strani po-
gumnih.

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna 
bo vaša smer razvoja in rasti?
Načrtov je še veliko, pogled je sigurno 
usmerjen v prihodnost. Pred tremi leti se mi 
ni niti sanjalo, da bom danes vodila uspešno 
veterinarsko ambulanto. Kdo ve, kaj bo čez 
tri, pet, deset let? Sama nisem nikoli toliko 
zadovoljna s svojim delom, da ne bi verjela, 
da se da še kaj izboljšati. Pravzaprav sem 
šele na začetku uspešnega podjetništva, to-
rej me čaka še veliko dela.

  Pripravila: Ana Savšek, RCL

eva lesjaK, veterinarka
V tokratnem podjetniškem intervjuju predstavljamo Evo Lesjak, ki 
v Litiji vodi Veterinarsko ambulanto Gaber. Ukvarjajo se s pre-
ventivo in zdravljenjem psov, mačk in malih živali, na terenu pa tudi 
konjev. 

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Po končani Šubičevi gimnaziji sem končala študij veterine v Lju-
bljani. Najprej je bila želja po delu v veterini, in ker nisem dobila 
zaposlitve v svojem poklicu, sem šele začela razmišljati o samo-
stojni poti. O tem, kaj je to podjetništvo, takrat nisem vedela prav 
dosti. Potem sem začela zbirati informacije o tem, kaj pomeni biti 
podjetnik, kako to izgleda… Več kot sem vedela, bližje sem bila 
svojem podjetju. Kljub temu, da ni bilo vedno lahko, vem, da sem 
se odločila pravilno.

Drugi javni poziv za izbor  
projektnih predlogov las srce  

slovenije za 2011
Lokalna akcijska skupina Srce Slove-
nije objavlja odprtje drugega javnega 
poziva za izbor in sofinanciranje pro-
jektnih predlogov za izvajanje razvoj-
ne strategije LAS za leto 2011. Pri-

javijo se lahko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci 
navedeni v javnem pozivu. Projekti se morajo izvajati na območju občin 
Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji (izklju-
čeno je območje mesta Kamnik). 
V okviru poziva so podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti 
življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetij-
skih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno 
povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na 
podeželju. V prejšnjih treh letih je bilo z naslova teh sredstev izvedenih 
veliko zanimivih, predvsem manjših projektov, opise katerih si lahko ogle-
date na spletni strani www.razvoj.si/las, kjer je objavljen tudi javni poziv 
in razpisna dokumentacija. 

Rok za oddajo projektnih predlogov je sreda, 15. junij 2011 do 12. 
ure.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu 
LAS (Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija) po tele-
fonu 01 8962 713 vsak delavnik od 9. do 12. ure oziroma v pisarni ali na 
e- naslovu las@razvoj.si.

na litijskih šolah izvajamo evropski 
projekt aktos

V aprilu je Center za razvoj Litija na Osnovni šoli Gradec izvedel sklop 
treh delavnic z učitelji, katerih namen je bilo razširiti razumevanje in 

vlogo šolskega sis-
tema pri ustvarja-
nju blaginje družbe, 
ozavestiti potenci-
alne nove vsebine 
in poklice za mlade 
v prostoru in pove-
zati napredne sile 
v šolskem sistemu 
za aktivnejšo vlogo 
pri razvoju ljudi v 
občini. 
Učitelji so kot ideje 
za skupne povezo-
valne projekte med 
šolami izpostavili 

možnosti tekmovanja iz različnih predmetnih področij, skupne ekološke 
akcije, športne dejavnosti, in pohodništvo od šole do šole. Posebnega po-

mena se jim zdi vzpodbujanje inovativnosti, druženje, povezovanje, nove 
interesne dejavnosti, rekreacija, izmenjava izkušenj, zabava ter spozna-
vanje naravnih vrednost in kulturnih znamenitosti v lokalnem okolju. 
Omenjene aktivnosti z litijskimi šolami se odvijajo v okviru projekta Ak-
tos, ki se izvaja preko programa Leonardo da Vinci (Vseživljenjsko uče-
nje). Prepoznali smo ga kot priložnost za nadgraditev vsebin, ki jih na 
litijskih izobraževalnih ustanovah izvajamo že daljše obdobje in jih name-
ravamo nadaljevati tudi v prihodnje.

Poslovni model srca slovenije na 
mednarodni inco konferenci

V prostorih Državnega sveta RS se je 21. aprila odvila že četrta vsakole-
tna mednarodna konferenca InCo gibanja za inovativni preboj Slo-
venije. Osrednji fokus je bil tokrat usmerjen v globalno inovativnost ozi-
roma v moč inovacijskih procesov in ekosistemov, tega pa so pomagali 
osvetljevati številni izkušeni strokovnjaki iz različnih mednarodnih okolij.
Organizator, InCo gibanje, je Center za razvoj Litija povabil k sodelovanju 
na predstavitvi kot primer izvajanja dobre prakse na področju inovativnih 
lokalnih skupnosti. Prispevek »The business model of the Heart of Slo-
venia« je na konferenci predstavila Ana Savšek iz Centra za razvoj Litija. 
Poleg prepletanja slovenskih izkušenj s področja inovacijskih prebojev z 
avstrijskimi, indijskimi in ameriškimi strokovnjaki, so bila na konferenci 
podeljena tudi priznanja in nagrade za inovacijsko novinarstvo InJo 2011. 
Tudi letos je glavno nagrado, obisk InJo konference na Stanfordu, prejela 
Edita Cetinski Malnar, ki na TV Slovenija ustvarja oddajo Prava ideja!

Več o konferenci lahko najdete na spletni strani InCo gibanja: 
www.incogibanje.si.

Župani o pomenu lokalne  
samooskrbe

Lokalna samo-
oskrba postaja 
vse bolj aktualna 
tema, zato je Cen-
ter za razvoj Litija 
v sodelovanju z 
zadrugo Jarina 18. 
aprila 2011 v Dol-
skem organiziral 
posvet, ki so se ga 
poleg predstavni-
kov občin udeležili 
tudi predstavniki 
ostalih pomemb-
nih deležnikov (mi-
nistrstev, pridelo-
valcev, odjemalcev, kmetijske svetovalne službe,…).
Prisotni so se seznanili z dobrimi praksami lokalne samooskrbe s 
hrano in energijo, ki se že izvajajo na našem območju. Center za razvoj 
Litija in zadruga Jarina sta uspešno vzpostavila mrežo lokalne samoo-
skrbe s hrano, ki jo je na srečanju predstavila Nataša Smrekar, koordi-
natorka lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije. Svojo uresničeno 
vizijo na področju samooskrbe z energijo je predstavil župan Občine 
Šentrupert, Rupert Gole. Vsi udeleženci srečanja so si bili enotni, da je 
potrebno slediti predstavljenim praksam na celotnem območju Srca Slo-
venije. Bistvo uspešne zgodbe je namreč povezovanje na vseh nivojih. 

bodoči podjetniki vabljeni na  
brezplačno delavnico!

V okviru delovanja vstopne točke VEM (»Vse enem mestu«) vabimo na 
delavnico »Kako ustanoviti podjetje in kaj potrebujem«. Potekala bo v 
torek, 31. maja 2011 ob 16. uri v sejni sobi Občine Litija.

vsebina delavnice: 
- Ustanoviti s.p. ali d.o.o.? - razlike med oblikama
- Kako ustanoviti podjetje? Ali to kaj stane?
- Kaj je potrebno še storiti ob registraciji?
- Kaj potrebujem za opravljanje dejavnosti?
- Katere finančne spodbude so na voljo?
- Katere postopke lahko opravim na VEM točki?
Na brezplačni delavnici za podjetnike začetnike bomo razrešili vsa tovr-
stna vprašanja! Prijavite se po telefonu na številki 01 8962 714 ali preko 
e-mail naslova info@razvoj.si.

Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje la-
stno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.), lahko postopek 
brezplačno opravite na naši vstopni točki VEM v Litiji na Kidričevi 
cesti 1. Uradne ure točke VEM: torek 8h - 16h, četrtek 8h - 16h, petek 
8h - 13h. 

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

Eva prihaja iz Litije, že več kot deset let pa živi v Gabrovki. Kot štu-
dentka veterine je ves čas študija delala na veterinarski kliniki v 
Ljubljani in vzljubila delo z živalmi. Čeprav po končanem študiju ni 
dobila zaposlitve v svojem poklicu in se je zaposlila v farmacevt-
ski industriji, je bila želja po delu v veterini ves čas prisotna. Spr-
va je odprla popoldanski s.p. in delala pogodbeno preko drugih 
veterinarskih organizacij, ko pa so dnevi postali prekratki za obe 
službi, se je opogumila in odprla lastno veterinarsko ambulanto. 

Eva pravi, da so ambulanto ljudje v Litiji dobro sprejeli in ji zau-
pajo svoje živali, s svojimi sodelavci se vsakodnevno trudi to tudi 
upravičiti. Najbolj je ponosna na to, da imajo v ambulanti na enem 
mestu  kompletno diagnostiko, ki vključuje laboratorij za preiska-
ve urina, krvi in brisov, ultrazvok, endoskopijo in po novem tudi 
rentgen. Za nekatere specifične preiskave vzamejo vzorce in jih 
pošljejo v referenčne laboratorije, pa tudi operirajo vedno več. 

Začela je sama, danes ima zaposleno eno veterinarko, občasno 
pa pomagata še dve študentki, obe domačinki. Brez podpore 
družine, Eva pravi, da Veterinarske ambulante Gaber ne bi bilo. 
Pomagali so ji na vseh področjih, jo podpirali in stalno stali ob 
strani. 

Evi smo zastavili nekaj vprašanj o njenih izkušnjah v poslovnem 
svetu.  

Na Osnovni šoli Gradec so z učitelji potekale delav-
nice o vlogi šolskega sistema pri razvoju lokalnega 
okolja

Mednarodne InCo konference v Državnem svetu RS so se udeležili tudi 
partnerji iz Makedonije, ki so se na študijskem obisku v Srcu Slovenije 
mudili aprila

Na območju se že izvajajo dobre prakse lokalne sa-
mooskrbe s hrano in energijo
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PESMI ZA JAKOBA IN KAJO
Jože Sevljak, po poklicu profesor 
pedagogike, se je rodil na Klancu 
nad Vačami. Prav zaradi tega se 
z velikim veseljem vrača v ta kraj, 

med mlade bralce pa še posebej. Predstavitev nje-
gove nove pesniške zbirke, Pesmi za Jakoba in Kajo, 
je knjižnica pripravila 
skupaj z OŠ Gradec, 
POŠ Vače, kot kulturni 
dan oziroma zaključek 
bralne značke. V telo-
vadnici šole na Vačah 
so se zbrali učenci in 
učiteljice, pa tudi sorodniki in prijatelji našega gosta. 
V pomenku z otroki smo izvedeli, kako je nastala zbir-
ka, kaj so ajtiološke pravljice in kakšni so načrti. Ne-
kaj novih knjig že čaka na izid. V kulturnem programu 
je sodeloval otroški pevski zborček POŠ Vače, ki ga 

vodi Aleksandra Štrus. Mentorice, ki so otroke pripra-
vile na recitacije in na pogovor pa so: Dajana Maurič, 
Janja Amršek, Urška Pišek, Marjeta Pečnik. Hvala OŠ 
Gradec, POŠ Vače, vodji šole, gospe Murn in vsem, 
ki so sodelovali na prireditvi. Ob izidu nove knjige pa 
znova nasvidenje!

CICIBRALCI V DRUžBI GLEDALIŠČA 
ANIMA

Tudi v letošnjem letu so naši malčki, pravzaprav nji-
hovi starši in stari starši, pridno brali za cicibralno 
značko. Nagrada za pridnost je bila predstava gleda-
lišča Anima, ki ga vodi Sten Vilar. S sodelavko, Lidijo 

Sušnik sta pripravila predstavo Nerodna Avguština. 
Kako sta bila uspešna s svojim nastopom smo se pre-
pričali ob gromkem smehu naših malčkov. 
Koordinatorka za cicibralno značko v Knjižnici Litija, 
mladinska knjižničarka Tatjana Renčelj, je obiskoval-
cem povedala, da bere vedno več otrok. Letos je bilo 
cicibralcev kar 362, v obeh občinah. 
Izteklo se je tudi branje za osnovnošolsko bralno znač-
ko. Učenci si bodo za nagrado ogledali mladinski film 
ali risanko, v mese-
cu juniju, v dvorani 
na Stavbah. Vablje-
ni med knjige tudi 
v novem šolskem 
letu, vsem pridnim 
bralcem in njiho-
vim mentorjem pa 
čestitke in hvala!

PRIBLIžEVANJA S POLDETOM BIBIČEM
Na drugo iz niza srečevanj, ki jih skupaj pripravljata 
Knjižnica Litija in JZK Litija smo 12. maja v knjižnico 
povabili Poldeta Bibiča. V jeseni življenja, letos je 

praznoval 78 let, je 
napisal Spominjari-
je. Bibičeve knjige 
so zanimivo branje, 
čeprav so prav vse 
nastale zaradi naro-
čila založbe. Bibič je 
realen in racionalen 
človek, loti se samo 

smiselnih in finančno pokritih projektov. V njegovih 
šestih knjigah izvemo marsikaj iz 
zgodovine gledališča, o sporu med 
Štihom in Severjem, ki je bil plod 
takratne politike. Prav zato je Bi-
bič občutljiv, ko gre za politike in 
politična vprašanja. V kramljanju 
je odgovoril na nekaj vprašanj iz 
dveh knjig, Pravljičarja in Spomi-
njarij, nekaj vprašanj so mu posta-

knjižnica litija
vili tudi obiskovalci. Življenjska moč mu počasi poje-
ma, veličina njegovih karakternih vlog pa bo še naprej 
živela na filmskem traku, pa tudi v njegovih knjigah. 

LITERARNO SREČANJE Z MARJETO 
žEBOVEC IN FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 

MILANA AMONA
V torek, 17. maja, smo v Knjižnici Litija predstavili 
knjigo o Janezu Jalnu. O njegovem delu in življenju je 
spregovorila velika poznavalka slovenskih književnikov 
in avtorica knjige o Jalnu, gospa Marjeta Žebovec. V 
lanskem letu smo prav zaradi nje spoznali duhovnika 
in pesnika iz šmarske občine, Ivana Sadarja. S prvo 
samostojno fotografsko razstavo se je predstavil Milan 
Amon. Ljubitelj narave in natančen opazovalec išče 
trenutke v naravi, fotografija je nosilec, kako mu je to 
iskanje uspelo. S to razstavo smo se pridružili dogod-
kom v mednarodnem letu gozdov. V kulturnem progra-
mu je sodeloval Učiteljski pevski zbor Litus, OŠ Litija, 
ki ga vodi Sandra Rihter.  Aleksandra MAVRETIČ

SPOMINSKA PRIREDITEV Z NASLOVOM 
ČLOVEK ZA VSE ČASE

V sredo, 8. junija 2011 ob 19. uri, bo v avli Občine Liti-
ja spominska prireditev, posvečena občinskemu pra-
zniku. Prav na ta dan bi Nace Simončič praznoval roj-
stni dan. Lutkovni umetnik – animator, igralec, pisec 
besedil in režiser se je rodil 8. junija 1918 v Litiji, v 
podstrehi Vovkove hiše, nasproti Boriškove gostilne. 
Kasneje so se preselili v hišo k Moravčanu, od tam pa 
na levi breg Save v hišo ob Vrhovčevi mesariji. Oče 
mu je umrl, ko je bil star dve leti. Mati Frančiška je 
težko preživljala njega in mlajšega brata. Svoje otro-
štvo in mlada leta je preživel v Litiji, kjer je dokončal 
osnovno šolo. Leta 1940 se je oženil s Frančiško Gor-
tnar, ki je v Litijo prišla iz Železnikov. Pred začetkom 
druge svetovne vojne je bil član litijske godbe. Igral 
je na boben. Vse godbenike so prijavili v nemško voj-
sko. Ko je prejel njihov poziv, je sklenil, da jim bo 
ubežal in je odšel v partizane. Najprej je bil borec v 
Zasavskem bataljonu, potem pa v Cankarjevi in Pre-
šernovi brigadi. V Črnomlju, leta 1944, se je učil balet 
in pel pri komornem zboru ter sodeloval v Belokranj-
ski kulturni skupini. Kasneje je sodeloval kot igralec 
v Slovenskem narodnem gledališču, ki je delovalo v 
osvobojeni Beli krajini. Igral je v Težkih urah, Raztr-
gancih (Matej Bor) in Namišljenem bolniku (Mollier). 
Od leta 1946 – 1948 je obiskoval igralsko akademijo 
v Ljubljani. Do leta 1950 je ostal v Drami.
V letih 1987 do 2000 sta z Markom Okornom pričela 
oddaje z Radovednim Tačkom. Nanizanka je skuša-
la na zabaven in zanimiv način otrokom predstaviti 
nove pojme in poglobiti njihovo znanje. Vsaka od-
daja je bila zaokrožena celota, ki določeno besedo 
predstavi v vseh njenih pomenih. Za svoje delo je 
prejel številna priznanja. Največja nagrada zanj pa je 
bila odkrit in iskren odziv otrok na njegovih številnih 
nastopih. Zelo rad je nastopal na številnih prireditvah 
in nastopih, saj je bil prijeten sogovornik in prijatelj 
otrok. V Litiji je Nace Simončič nastopal februarja 
1998 na otvoritvi mladinskega oddelka litijske knji-
žnice in zadnjič 9. februarja na podelitvi Cici – bralne 
značke. Litijani smo ga ob njegovi osemdesetletnici 
počastili z litijskim srebrnikom Fondacije Villa Litta.

Nace Simončič, veliki lutkar in kuža v človeški po-
dobi, je polepšal toliko otroštev. Nežno, vsebinsko, 
igrivo ter poučno je številne generacije vodil skozi 
najbolj občutljiva leta. Njegove lutke so imele dušo, 
zaživele so v resničnem življenju in ljudi ne glede 
na starost pobožale tam, kje vsakdo večno ostaja 
otrok. Umrl je 21. januarja 2001 v Ljubljani.

Sonja PeRMe

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA
DELAVNICE ZAVODA ARS RAMOVŠ 

V LITIJI
9. junija bo v Litiji potekala delavnica, ki jo organi-
zira ARS RAMOVŠ, Zavod za umetnost, marketing, 
promocijo in investiranje iz Ljubljane in sicer pripra-
vljajo izobraževanja, ki potekajo v okviru Festivala 
Seviqc Brežice. Tema delavnic bo STARA GLASBA 
(pojem, razvoj, pregled obdobij, delo umetnikov, raz-
iskovanje arhivov in notnih materialov, odnosi s pu-
bliko …). Vabljeni vsi ljubitelji tovrstne umetnosti, ki 
si želite nadgraditi svoje znanje, ob 19. uri, v Modro 
sobo Kulturnega centra Litija.

Uspešno zaključujemo sezono otroških matinej. V 
Kulturnem centru se je v zvrstilo petnajst lutkovnih 
predstav in sezono ocenjujemo kot zelo uspešno. V 
veliko veselje nam je, da starši razumejo pomemb-
nost obiskovanja tovrstnih prireditev za otroke, saj 
jim tako že v zgodnji mladosti oblikujejo zavedanje, 
da je kultura pomemben in nepogrešljiv del naše-
ga življenja. Vsem malčkom in njihovim staršem se 
zahvaljujemo za obisk in vas vabimo, da se nam po-
novno pridružite septembra.

Pred nami je poletje … Nekaj počitka in uživanja v 
dobrih stvareh … Potem pa kmalu spet na delo in 
novim izzivom naproti.

»SREČA JE, ČE SE DELO 
DOBRO OPRAVI,  

IN ČE IMAŠ NEKOGA  
RAD« 

Sreča ni v glavi 
in ne v daljavi, 

ne v žepu 
in ne pod palcem zaklad. 

Sreča je, 
če se delo dobro opravi,
in če imaš nekoga rad.

(Tone Pavček) 

Kako različni smo si ljudje in kako se dopolnjujemo 
ter osrečujemo! Včasih pa nas razočaranje pripelje 
do razmišljanja in obsojanja. Največkrat poskušamo 
najti krivdo v drugih, vendar je res in drži kot pribito, 
da ljudi ne moremo spreminjati, spremenimo lahko 
le sebe in svoj odnos. 
V juniju praznuje naša občina. Kar nekaj do-
godkov se bo zvrstilo v ta namen. Eden izmed 
njih bo OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU. Tako kot lansko leto bo 
obeležila tudi DAN DRžAVNOSTI, ki ima letos še 
poseben pomen – naša država namreč praznuje 
20. rojstni dan. Prireditev bo povezoval Gorazd 
Mavretič, domoljubno vzdušje bo ustvaril gle-
dališki igralec Pavle Ravnohrib, za ubrano petje 
po poskrbel Mešani zbor PD Lipa Litija, osrednji 
govornik pa bo prvi minister za kulturo v samo-
stojni Sloveniji dr. Andrej Capuder.
Vabljeni v četrtek, 16. junija 2011 ob 18. uri, v 
Kulturni center Litija. 
V počastitev občinskega praznika bo v avli Občine 
Litija v ponedeljek, 13. junija ob 19. uri, otvoritev 
fotografske razstave dijakov Gimnazije Litija z 
naslovom UTRINKI IZ LITIJE. Razstava je nastala 
ob koncu lanskega šolskega leta kot produkt foto-
grafske delavnice, ker pa je zares nekaj posebnega, 
jo bodo dijaki Gimnazije Litija predstavili tudi širši 
publiki. 

POLETNA MUZEJSKA NOČ 
Že tradicionalna akcija slovenskih muzejev, galerij in 
drugih razstavišč, ki se dogaja vsako tretjo soboto v 
juniju, bo letos potekala 18. junija.
Prireditev predstavlja muzejska, galerijska in druga 
razstavna prizorišča kot prostore za sproščeno in 
ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Akcija, ki so jo ljudje že vzeli za svojo in je povsem 
primerljiva z muzejskimi nočmi, ki potekajo v števil-
nih evropskih mestih, se je zgodila prvič leta 2003 na 
pobudo Mednarodnega grafičnega likovnega centra. 
V njej je takrat sodelovalo 27 ljubljanskih institucij. 
Čez dve leti se je razširila tudi na druga slovenska 
mesta  in s tem postala vseslovenska akcija.
Tudi v litijskem muzeju bodo ta večer odprta 
vrata od 18. do 22. ure. Poleg tega smo pripravili 
še nekaj spremljevalnih dogodkov:
19.00 –  predstavitev projekta Muzeji in mi – predva-

janje prve tv oddaje iz serije Muzeji in mi v 
produkciji ATV Signala Litija

21.00 –  predvajanje dokumentarnega filma o zgodo-
vini plovbe po reki Savi

V avli Kulturnega centra pa si boste v tem času lahko 
ogledali zbirko starih razglednic Litije.

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SRe 25.5. 18.00 Okrogla miza o prostovoljstvu velika sejna soba 
Občine Litija

SRe 25.5. 19.30 »Naj mladi prostovoljec/prostovoljka Litije 10« -podelitev priznanj avla Občine Litija
ČET 26.5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
ČET 26.5. 18.00 Zaključni  nastop plesnega oddelka Glasbene šole Litija-Šmartno Kulturni center Litija 
PeT 27.5. 18.00 Naš dan – vaš dan – vrtec Litija Kulturni center Litija

PeT 27.5. 19.00 okna, otvoritev razstave Mc Litija park ob poti do 
pokopališča Litija

SOB 28.5. 10.00-20.00 ŠTAFETA KULTURE -- Ulični festival mladih  igrišče OŠ Litija in pred 
Športno dvorano Litija 

SOB 28.5. 21.00 Raj mladosti – revija mladih glasbenih skupin BOB Bowling
ČET 2.6. 19.00 Križarjenje: Španija, Portugalska, Gibraltar –  potopis Mc Litija
NeD 5.6. 9.00 15. pohod »OD CERKVICE DO CERKVICE«; Kulturni program: Slovenci iz zamejstva Polšnik 

SRe 8.6. 19.00 NACE SIMONČIČ – človek in lutkar; Gostje: njegovi ožji sodelavci  in družinski člani 
(prireditev ob občinskem prazniku) avla Občine Litija

ČET 9.6. 19.00 SEVIQC BREŽICE 2011 – delavnice o stari glasbi, Ars Ramovš Ljubljana Kulturni center Litija 
PoN 6.6. 18.00–19.00 Informativno-svetovalna pisarna društva UP Mc Litija
PeT 10.6. 19.00 SVEČANA AKADEMIJA OB 60- LETNICI, Društva upokojencev Litija Kulturni center Litija 
PeT 10.6. 19.00 Kralji Ulice, otvoritev razstave Mc Litija
PoN 13.6. 19.00 Otvoritev razstave: UTRINKI IZ LITIJE - Gimnazija Litija Avla Občine Litija
SRe 15.6. 18.00 Koncert glasbene šole Litija-Šmartno Mc Litija
ČET 16.6. 18.00 OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI Kulturni center Litija 
SOB 18.6. 8.00–11.30 Stojnica vse zastonj Tržnica Litija
SOB 18.6. 13.00 Tradicionalno srečanje invalidov občin Litija in Šmartno Pri Ribiškem domu v Litiji 

SOB 18.6. 18.00-22.00 Poletna muzejska noč (s predstavitvijo novega filma o litijskem muzeju) Muzej Litija – 
Kulturni center Litija 

PoN  4.7.  18.00 Likovna razstava LILA, eX TeMPoRe voDIce 2011 Avla občine 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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Mrvetov ciril (sl.2) 
mi je povedal ne-
kaj spominov iz 2. 
svet. vojne, ko je 
bil še otrok. Mulci 
so vse pretaknili in 

povsod bili zraven, čeprav so se jim tresle 
hlače.
Med vojno so bili na Vačah nekaj časa par-
tizani, nekaj časa Nemci. 
- Ko so bili na Vačah partizani: Takrat so v 
Čurnovem hlevu delali mine iz glini podob-
nega razstreliva. Čurnov stric je po pomoti 
tako mino vrgel v peč in kmalu za tem je 
eno od sten odneslo kar na Rosinčkov vrt. 
Druge hujše škode ni bilo. Mine so ponoči 
uporabili pri miniranju proge po dolini. Po 
hišah so bili tudi ranjenci – na okrevanju in 
hiše so bile polne ljudi. Vsi so imeli polne 
zaloge skrite hrane. Otroci so morali čepe-

ti v zvoniku in paziti, če se je kraju približevala kakšna nemška enota. 
- Ko so pa prišli Nemci in Beli, je le malo ljudi ostalo doma. Od strahu 
so se skrili pri bližnjih kmetih (Praprotnik, Ljubek itd.) Hiše so bile bolj 
prazne. Nikoli nisi vedel, kaj jih bo pičilo. Enkrat so kar zažgali hlev itd. 
Otroci so včasih pozimi kepali nemške vojake (raznih narodnosti, ki so 
pač služili v nemški vojski). Enkrat je Cirilovega brata Mirka ujel nek vo-
jak in ga tako na-
ribal s snegom, da 
je bil prepričan, da 
ne bo preživel. Pa 
ga ne bi ujeli, če 
ne bi bila okoli Vač 
bodeča žica (sl.1). 
Tako se je moral 
pri žici ustaviti in 
vojak ga je dohi-
tel. Vače so ogra-
dili v letu 1945 po 
zimski hajki in se 
tu utrdili, da bi za-
varovali progo, ker 
so jo partizani uni-
čevali. Potrebovali 
so jo za umik. So 
že vedeli, da izgu-
bljajo vojno. 
Imamo pa tudi 
Nemško cesto – 
proti Kleniku in 
situli, ki je priljub-
ljeno sprehajališče. 
Graditi so jo začeli 
že pred vojno. Toda 
nihče ni hotel, da 
bi šla cesta čez njegovo zemljo. Ko so pa Nemci rekli: »Naravnost bo 
najbolje!«, nihče ni upal odpreti ust.
Tako imamo z Ljubljančani nekaj skupnega: Nemško cesto in pot ob 
žici, ki sva jo prehodila skupaj s Cirilom. Sem pa slišal od Amerikanca, 

da imate Nemško ce-
sto tudi v Litiji.
Spomin na ograjo iz 
bodeče žice (sl.3) je 
samo še na meji med 
Feliksom in Hostar-
jem: »Za dobre sosed-
ske odnose«, je rekel 
Hostarjev Marko.

Kako lepo mi je, ko ni 
vojne. Rad nas imam! 

Zvonček Norček

nekaj resnice - malo za trač od 
norčka z vač

Mladi harmonikar Nejc Grm iz Gabrovke je že v času obiskovanja Glas-
bene šole v Litiji dosegal odlične rezultate na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih in s tem že kmalu pokazal svoj talent in zagnanost. 
Danes pa kot maturant Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani do-
sega odlične rezultate tako na državni kakor tudi na mednarodni ravni. 
V letošnjem letu se je udeležil še treh tekmovanj:
-  Na 40. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije – TEMSIG, 

ki je potekalo v Brežicah, je osvojil 1. mesto in zlato plaketo.
-  Na 36. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Puli je prav tako 

osvojil 1. mesto in prvo nagrado ter
-  na 2. mednarodnem festivalu harmonikarjev v Sarajevu osvojil drugo 

nagrado.
Prav gotovo k temu uspehu poleg njegovega talenta pripomorejo vsa-
kodnevne večurne priprave in vaje. Glede na že dosežene rezultate in 
uspehe njegov trud ni zaman.
Nejcu želimo še naprej veliko uspeha s harmoniko, še posebno sedaj, 
ko se pripravlja na sprejemne preizkuse na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani.  Alenka MeSoJeDec

VISOKOGORSKO PREČENJE CENTRALNIH 
ALP, HAUTE ROUTE 2011

Iz nadvse uspešne turnosmučarske alpinistične odprave smo se sredi 
aprila iz Centralnih Alp vrnili v domovino člani Alpinističnega odseka 
Litija Tomaž, Joul Boštjan in Miha. Tam smo 5 dni bili bitko z Haute 
Route. Haute Route je najbolj znana turnosmučarska pot za prečenje 
Centralnih Alp in eden od ciljev slehernega turnega smučarja, ki se s 
tem resneje ukvarja. Pot povezuje Chamonix in Zermatt, prestolnici 
alpinizma in smučanja.

Pravkar je minil čas počitnic in državnih praznikov (27. 
april in prvi maj). Pred nekaj časa sva z možem kupila hišo 
in takrat nisva razmišljala o praznikih in izobešanju slo-
venske zastave, nanjo so naju spomnili najini otroci. Med 
prazniki smo se malo več potepali po naši lepi Sloveniji in 

otroci so si na različne načine krajšali čas. Na enkrat so začeli vzklika-
ti: »Mami, oči, glejta, zastave.« In smo jih skupaj preštevali. Ena, dva, 
tri … štiri, pet… Spraševali so naju zakaj, kdaj in kako, da imajo hiše 
obešene zastave. Na koncu naju je presenetila otroška ugotovitev: »Če 
nimamo zastave na hiši, a potem nimamo radi Slovenije?« Ostala sva 
pravzaprav brez besed, ogorčena nad sabo, da se nisva že prej sama 
spomnila nanjo. Veste, privilegij bloka je, da zastavo vedno kdo obesi... 
Naslednji dan sva se odpravila v trgovino, v Litijo, po državno zastavo in 
zanjo odštela 40,90 EUR. Mogoče se vam zdi to veliko denarja, vendar, 
pomislite, koliko stvari kupimo čez leto, ki jih uporabimo le enkrat, pa 
so še dražje. Z državno zastavo izobešeno na državne praznike, poka-
žemo vsem, da imamo radi svoj narod in svojo prelepo deželo. Želim si, 
da bodo ob dnevu državnosti 25. junija, moji in vaši otroci izgubili voljo 
za preštevanje zastav, ker bodo visele prav na vsaki hiši in poslovnem 
objektu. Ali si v naši družini (in zagotovo še v marsikateri) želimo pre-
več?   
     erika MURKo

POGLED V ARBORETUM VOLČJI POTOK
Tudi letos je bil arboretum 
»Volčji potok« vsakodnevno 
poln obiskovalcev, posebno 
še 2. maja. Na sliki pogled 
na urejeno parkovno stvari-
tev, na katero vsakemu obi-
skovalcu pritegnejo pozor-
nost. Žal v Litiji je še tisto 
malo parkovnih površin, ki 
jih imamo, zanemarjeno. 

LITIJSKO MESTNO JEDRO
Pogled na stanovanjsko 
hišo Jožeta Dobravca, ki 
jo le redko kdo opazi, med 
okoliškimi bloki in stano-
vanjskimi hišami na Roz-
manovim trgu. Hiša na lepo 
urejenem vrtu z zasajenimi 
grmovnicami, ki so v pra-
vem pomenu zelo lepo ne-
govane. Poseben kontrast 
okolice pa daje barva fasa-
de stanovanjske hiše. 

PONUDBA SVEžEGA SADJA
Takšen je pogled na prodajalno sadja in zelenjave na Valvazorjevem 
trgu v Litiji. Žal to je prodajalna, v kateri najdeš vse kar si želiš tako 
po kvaliteti kot po kvantiteti. Toda Litija je Litija v vseh pogledih, ki ji v 
tolikih letih ni uspelo najti pravega mesta za tržnico. Kdo je temu kriv, 
planerji, politiki, ki ob planiranju niso predvideli makro in mikro lokacij 
za objekte, ki so potrebni za zadovoljevanje prebivalstva. Med temi 
objekti je tudi tržnica (trebuh mesta), kot tudi ureditev »Turistično infor-
mativnega centra« brez katerega ne bo razvoja turizma v občini Litija. 

POSLEDNJA FOTOGRAFIJA
Poslednja fotogra-
fija podpredsedni-
ka zveze združenj 
borcev za ohranja-
nje vrednot NOB 
Litija, tovariša Jo- 
žeta MIRTIČA, in 
(nekdanjega) pred-
sednika zveze bor-
cev za ohranjanje 
vrednot NOB Litija 
tovariša Martina 
ARHeNAveRJA.

Ohranimo ju v trajnem spominu kot dobra spoštovana občana, pri-
jatelja, ki sta s svojim delom ustvarjala podobo našega mesta, za  
kar jima moramo biti hvaležni iz vsega srca. Ohranimo ju v trajnem 
spominu.  
          ciril GoLoUH

Haute Route je imela vse. Začela se je v vznožju Mont Blanca, potekala 
po izjemni pokrajini v bližini pomembnih alpskih vršacev, končala pa se 
je pod najbolj znano goro v Alpah, Matterhornom. Prečenje je potekalo 
po ledenikih med 2500 in 3500 m visoko, najvišje pa smo se povzpeli 
na 3796 m. Naša ekipa si je izbrala klasično pot, katera je bila dolga 
več kot 100 km. V petih dneh smo tako prečkali 20 ledenikov in prema-
gali prek 8000 metrov višinske razlike. 
Na tem mestu bi se še enkrat zahvalili vsem, ki ste nam kakorkoli po-
magali pri uresničitvi sanj. V prvi vrsti se iskreno zahvaljujemo našim 
sponzorjem, predvsem podjetju MB INOX MITJA BRATUN S.P., kateri 
nam je izdelal lahke inox snežne sablje, s katerimi smo uspešno pre-
magovali ledenike.

Boštjan KOKALJ

v sliKi in beseDi

A = strelski jarki, B = mitraljezko gnezdo, C = bun-
ker iz brun, D = stražarsko mesto – pri sušilnici 
sadja. Stražarji pa so bili tudi ob cestah, kjer je  
bila bodeča žica kar v obliki vzmeti vržena čez 
cesto.

NEJC GRM NAVDUŠUJE S SVOJIMI DOSEžKI

oDDaMo
Poslovne PRostoRe

na Trgu svobode 3 v Litiji.

Informacije: 041-426-665
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NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT
V ponedeljek, 21.3. 2011, sem se kot predstavnik li-
tijske občine udeležil nacionalnega otroškega parla-
menta v državnem zboru. Odpeljali smo se z vlakom. 
Ko smo prispeli na železniško postajo v Ljubljani, 
smo šli direktno v državni zbor, kjer smo dobili mali-

co. Voditelj Klemen Peran nas je lepo pozdravil v veliki dvorani. Potem 
smo se razdelili po skupinah, jaz sem šel k skupini za vpliv interneta in 
socialnih omrežij na družbo in razvoj. Tam smo veliko govorili o »fejsbu-
ku«. Nato smo šli zopet v veliko dvorano, kjer nas je pozdravil slovenski 
predsednik, varuhinja človekovih pravic in minister za šolstvo in šport. 
Potem je sledila razprava. Po razpravi smo šli na kosilo in domov. Imel 
sem se super. To je bil moj zadnji otroški parlament. (lažje berljivo).

Klemen ZIDAR, učenec pp vi 3 

REGIJSKE IGRE MATP
Sonja Cvetko, Tajda Kralj in Iza Tomažič, učenke OŠ Litija, Podružnice 
s prilagojenim programom in članice Društva Sožitje Litija in Šmartno 
so v petek, 15. 4. 2011, sodelo-
vale na 7. regijskih igrah MATP 
(Motor Activities Training Pro-
gram). Letos je igre organiziral 
VDC Novo mesto, odvile pa 
so se v športni dvorani Leona 
Štuklja v Novem mestu. Prire-
ditev ni tekmovalnega značaja, 
ampak je zasnovana tako, da 
omogoča prav vsem udeležen-
cem, tudi tistim z najtežjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju, da 
so športno aktivni, se pri tem zabavajo in dosegajo uspehe. Tudi naša 
dekleta so se trudila po svojih najboljših močeh in bila na koncu zado-
voljna z dosežki in seveda z osvojenimi medaljami. 

Jana ŠvAGAN

4. SREČANJE LIKOVNIH USTVARJALCEV OŠPP
V mesecu aprilu, je Osnovna šola Kozara skupaj z Društvom specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije organizirala 4. srečanje likov-

nih ustvarjalcev osnovnih šol 
s prilagojenim programom. 
Srečanja sta se udeležila 
tudi učenca Osnovne šole 
Litija, Podružnice s prilagoje-
nim programom Katja Verho-
vec in Muhamed Alimanović 
skupaj z mentorico Barbaro 
Klanšek. Letošnja misel, ki 
naj bi jo mladi ustvarjalci 
vtkali v svoje stvaritve je bila 

»Gumbek za srečo, gumbek za smeh, gumbek za iskrico v očeh.« Ideje 
so lahko izražali skozi različne tehnike in oblikovanje gline. V obliko-
vanju sta se preizkusila tudi Katja in Muhamed in nastali so čudoviti 
izdelki. Muhamed je s svojo ustvarjalnostjo presenetil, navdušil in tako 
s svojim izdelkom zasedel 3. mesto v oblikovanju gline. Čestitamo!

Barbara KLANŠeK

MEDNARODNI LIKOVNI EX TEMPORE
5. maja 2011 je OŠ Jurija Vege Moravče v sodelovanju s Smučarsko 
zvezo Slovenije, Zbora za biatlon in Športnega društva Pokljuka, or-
ganizirala mednarodni likovni ex tempore, katerega sta se skupaj z 
učenci OŠ Litija, udeležila tudi učenca posebnega programa OŠ Litija, 
Podružnice s prilagojenim programom Marija Pirc in Nejc Felkl skupaj z 
mentorico Barbaro Klanšek. 
Tokratni ex tempore je po-
tekal malo drugače in sicer 
so se udeleženci lotili posli-
kave podzemnih hodnikov, 
ki vodijo od hotela do starta. 
Nekateri od njih pa so upri-
zarjali lepoto pokljuških goz-
dov in okolice. Ustvarjali so 
na temo Slovenija, njena na-
ravna in kulturna dediščina. 
Marija in Nejc sta s svojo Vaško situlo resnično presenetila in navdušila 
tudi ostale udeležence. Vsa nastala dela in fotografije del, ki so bila 
narejena na hodniku, bodo razstavljena na gradu Tuštanj, na dan tra-
dicionalnega zaključka koncerta pevskih zborov in sicer 7.6.2011. Dela 
pa bodo razstavljena tudi v City parku v Ljubljani. 

Barbara KLANŠeK

vrtec Litija
OBISK KMETIJE ZAJC

V sredo, 20.4. 2011, smo skupina Mišk iz enote Med-
vedek obiskali Kmetijo Zajc. Gospa Barbara nas je 
prijazno sprejela 
in nas popeljala 
skozi velik hlev. 

Najprej so otroci spoznali majhne 
teličke, konja in nato še veliko šte-
vilo velikih krav. Tako so jih poime-
novali otroci. Izvedeli smo, kako za 
krave skrbijo, kako jih molzejo in kje 
se zbira okusno mleko, ki smo ga 
vsi poskusili. Izvedeli smo tudi, da krave na tekmovanjih tekmujejo. In  
kakšno nagrado dobijo? Tudi njihova krava je dobila nagrado. Velik 

zvonec, ki je zelo glasno zapel. Po 
končanem sprehodu skozi hlev, nam 
je gospod Janez omogočil, da je lah-
ko vsak otrok jezdil njihovega konja. 
Marsikdo od otrok je verjetno to prvič 
izkusil. In ko smo se vračali v vrtec, 
so otroci hodili čisto tiho, kot da bi v 
svojih malih glavicah analizirali svoja 
današnja doživetja.

Za prijaznost in njun čas se ge. Barbari in g. Janezu iskreno zahvaljuje-
mo vsi otroci iz skupine Mišk, Alja in Mateja.

PRILAGAJANJE NA VODO V VRTCU LITIJA
Zima se je poslovila in prišla je težko pričakovana pomlad. Še posebej 
so se je razveselili najstarejši otroci iz Vrtca Litija. Skupaj s pomladjo 
se je namreč za njih začel 10-urni tečaj prilagajanja na vodo.
Od ponedeljka do petka so se otroci skupaj z vaditelji igrali v bazenu 
v Šmartnem. Preko igre so usvojili osnovno znanje in elemente, ki so 
predpogoj za nadaljnje učenje plavanja. Srečali so se z uporom vode, 
gledanjem pod vodo, izdihovanjem v vodo, potapljanjem glave in celo z 
drsenjem in lebdenjem na vodi. Seveda so otroci različni, eni bolj plahi 
drugi bolj pogumni. Vendar je prijateljstvo premagalo strah in tisti bolj 
pogumni so pridno hrabrili svoje prijatelje. Tako so se vsi otroci poizku-
sili tudi v skakanju v vodo in hoji po blazini v globokem bazenu. Ob kon-
cu tečaja so otroci za svoj trud in pogum dobili medaljo in priznanje. 
Za vzgojitelje in predvsem za vaditelje je delo z otroki v bazenu zelo na-
porno in zelo odgovorno. Vendar vse to je pozabljeno in nepomembno, 
ko otrok s ponosom izvede vajo v vodi in nato z iskrico v očeh pride po 
zasluženo medaljo.  Tina MeDveŠeK, vzgojiteljica

Otroci so bili v bazenu pod budnim očesom Luke Sterleta, Tine Medve-
šek in Alje Mahkovic.

DAN ZEMLJE
V okviru Eko šole kot načina življenja smo se vključili v projekt zgo-
dnjega naravoslovja z naslovom Drevo od brsta do ploda. Že v začetku 

šolskega leta smo prejeli eko dnevnike 
MoJe DRevo v katera otroci skozi celo 
leto dokumentirajo rast drevesa. Ob 
tem opazujejo spreminjanje skozi letne 
čase. 
Dan pred svetovnim dnevom Zemlje, 21. 
aprila 2011, smo prejeli 60 sadik bora. 
Nekaj so jih otroci odnesli domov in jih 
s pomočjo staršev posadili po navodilih, 

ki so jih prejeli od Ekošole. Svoje drevo 
bodo opazovali doma, o spremembah 
pa se bomo pogovarjali tudi v vrtcu. 
Ostala drevesa smo posadili ob naših 
enotah. Vsak dan jih bomo opazova-
li, spremljali njihovo rast in opazovali 
spreminjanje. 
Z otroki smo se dogovorili, da bomo 
drevesa skrbno negovali, zalivali in za 
njih skrbeli. Želimo si, da bi postala mogočna in neuničljiva. Sedaj drži-
mo pesti, da nam bo uspelo!

Mirjam ŠUŠTAR, koordinatorica eko projekta

DAN VRTCA – NA MAVRIČNI POTI
V četrtek, 14. aprila, smo v dvorani Gimnazije Litija pripravili priredi-
tev z nastopom otrok iz vseh enot našega vrtca. Mavrično obarvana 
prireditev, v kateri so otroci in odrasli predstavili energijo na prav po-
seben, izviren način ni nikogar pustila ravnodušnega. Energijo ognja, 
zemlje, sonca, gozda, vode, vetra in nevihte smo povezali v mavrico, ki 

je nastajala skozi celotno prireditev. V čarobni svet domišljije sta nas 
popeljala vilinčka Lučka in Bučko, ki smo ju lahko opazili na projekciji. 
Igro mavrične svetlobe, otroške razigranosti in plesa ter ugank smo 
zaključili s skupno pesmijo Ko bi vsi (S. Vilar – priredba J. Slimšek), ki 
opeva vrednote prijateljstva in veselja. To kar je v otroških srcih doma 
in kar smo s prireditvijo skušali prenesti tudi v srca odraslih.

Liljana PLASKAN, ravnateljica

osnovna šola Litija
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE V 

ŠOLSKEM LETU 2010/11
V šolskem letu 2010/11 je bilo regijsko tekmovanje v 
znanju geografije na OŠ Tončke Čeč v Trbovljah. Na tek-
movanju je iz OŠ Litija sodeloval Miha Dobravec, uče-
nec 9. b razreda. Na regijskem tekmovanju je osvojil 
SREBRNO PRIZNANJE in se uvrstil na državno tekmo-

vanje. Državno tekmovanje iz geografije je potekalo 14. aprila 2011 na 
osnovni šoli Bratov Letonja v Šmartnem ob Paki. Učenec Miha Dobra-
vec je za dosežek na državnem tekmovanju iz znanja geografije prejel 
ZLATO PRIZNANJE. Mentorica je bila Alojzija Boncelj. Čestitamo!

UČENCI OŠ LITIJA SO ZMAGOVALCI DRžAVNEGA 
PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL V BOWLINGU 

V Ljubljani se je končalo 
državno prvenstvo osnov-
nih šol v bowlingu, ki se ga 
je udeležilo 28 ekip iz vse 
Slovenije (sestavljali so jih 
po 3 tekmovalci, skupaj z 
rezervami se je tekmovanja 
udeležilo 16 deklet in 77 
fantov). V mesecu marcu so 
po številnih bowling centrih 
po Sloveniji potekala regij-

ska tekmovanja. Iz 13 regijskih tekmovanj, kjer je sodelovalo 91 ekip, 
se je tako v finale uvrstilo 26 ekip in še dve po rezultatu. OŠ Litijo sta 
v finalu zastopali ekipi OŠ Litija 1 (Marko Tomažič, Maruša Kokalj, Jan 
Paternoster) in OŠ Litija 3 (Tom Virant, Tilen Virant, Besart Zequiri).
Ekipe so se najprej pomerile v dveh igrah kvalifikacij, ki sta šteli za 
uvrstitve v posamični konkurenci posameznic in posameznikov. Po 
končanih kvalifikacijskih ekipnih bojih se je v finalne dvoboje uvrstilo 
osem najboljših ekip, ki so se po turnirskem sistemu nato borili za me-
dalje in pokale. Dvoboji so bili izjemno napeti, velikokrat je o uvrstitvi 
v nadaljnje boje odločalo le nekaj kegljev. Na koncu so se v polfinalne 
boje uvrstile ekipe OŠ Miroslava Vilharja 1, Globočnik 1, Legende (OŠ 
Milojka Štrukelj iz Nove Gorice) in OŠ Litija 1. Njihov mentor je Urban 
Hauptman. Čestitamo!
Končni vrstni red najboljših: 1. OŠ Litija 1 - DRžAVNI PRVAK; 2. 
Legende; 3. Globočnik 1; 5. OŠ Litija 3

NATEČAJ STISNI ROKO V PEST
V petek, 22. aprila 2011, smo se predstavniki OŠ Litija v ljubljanskem 
Koloseju udeležili zaključne prireditve projekta »Stisni roko v pest!«, 
ki so ga na Ministrstvu za šolstvo in šport oblikovali z namenom obele-
žitve dveh pomembnih jubilejev v letu 2011–20. obletnico neodvisnosti 
države in 70. obletnico upora proti okupatorju. Na prireditev so pova-
bili predstavnike dvajsetih osnovnih šol, ki so po mnenju strokovne 
komisije pripravile najboljše e-knjige, med njimi tudi našo OŠ Litija.
Najprej iskrene čestitke učencem in mentorjem najboljših treh e-knjig 
Stisni roko v pest.
Najboljšo e-knjigo so izdelali na OŠ Janka Glazerja Ruše. Prejemnica 
druge nagrade je bila OŠ Loka iz Črnomlja, tretjo nagrado so prejeli 
učenci OŠ Rada Robiča Limbuš.
Udeležba osnovnošolcev je bila odlična. V projektu nas je sodelovalo kar 
129 slovenskih osnovnih šol, ustvarili smo 132 e-knjig. Slav nostni govor-
nik na prireditvi je bil slovenski pesnik, pisatelj in publicist, Ciril Zlobec. 
E-knjigo, ki smo jo ustvarili na OŠ Litija, smo naslovili Življenje je lepo.

UČENCI OŠ LITIJA NAJBOLJŠI V REGIJI 
Na natečaju Evropa v šoli, ki je letos potekalo pod geslom Prostovolj-
stvo, so učenci OŠ Litija pobrali največ nagrad. Na literarnem in likov-
nem področju so sodelovale šole iz Hrastnika, Trbovelj, Zagorja, Izlak 
in Litije.
Na literarnem področju v kategoriji 2. triada so šestošolci osvojili prva 
tri mesta, in sicer  je Jure Cirar osvojil 1. mesto, drugo David Vrančič, 
tretje pa Nina Zimič. V kategoriji 3. triada pa je 2. mesto osvojila Eva 
Klemenčič iz 9. razreda, tretje pa Petra Jantol iz 8. razreda.
Na likovnem področju je 1. mesto osvojila Anja Boroš iz 7. razreda, 
drugo pa Karmen Ponebšek iz 8. razreda. Prav tako je prejela priznanje 
za 4. mesto Hana Rajh iz 5. razreda.
Skupaj so naši učenci osvojili 8 priznanj na regijskem nivoju. Mentorici 
mladim literatom sta bili Jana Štojs in Mojca Fridl, likovnikom pa Marija 
Bregar Hostnik in Polona Gole.  Zbrala in uredila Petra PAvLIcA

EKSKURZIJA V LONDON
Na začetku aprila je skupina učencev in učenk devetega razreda OŠ 
Litija skupaj z učiteljicama Alojzijo Boncelj in Vero Taradi odpotovala 
v London.
V petek smo z letalom 
prispeli na otok in si z 
avtobusom ogledali nočni 
London. Nastanili smo se 
v hotelu v predelu Houn-
slow. Od tu smo naslednje 
dni s podzemsko železni-
co potovali po glavnem 
mestu in si pridno ogle-
dovali znamenitosti.
Seveda nismo izpustili ničelnega poldnevnika v Greenwichu in vsaj 
simbolično prestopili črto, ki loči vzhod in zahod našega planeta. Izlet z 
ladjico je bil prav posebno doživetje, kajti videti največje znamenitosti 
kot so Tower Bridge, Houses of Parliament z Big Benom, Millenium 
Bridge in dobro znano ,,kumaro'', z reke, ni kar tako.
Na našem potepanju seveda nismo izpustili strokovnih ogledov znanih 
muzejev. Ogledali smo si Prirodoslovni muzej, Britanski muzej in Muzej 
voščenih lutk Madame Tussaud's. Na trgu Trafalgar smo si med drugim 
ogledali tudi velikansko uro, ki odšteva čas do prihodnjih olimpijskih 
iger leta 2012.
Menjava straže pred Buckinghamsko palačo nam je pričarala tradicio-
nalno Anglijo. Na slavno poroko Williama in Kate pa nas je opozarjala 
kopica njunih podob na vsakem spominku, razglednici ali skodelici.
Pogled na London je bil najlepši iz velikanskega kolesa London Eye, ki 
so ga naredili na začetku tretjega tisočletja. Videli smo lepote mesta, 
do koder nam je seglo oko.
Zadnji dan smo obiskali še Covent Garden, kjer smo nakupili darilca in 
spominke in se zadovoljni, polni novih vtisov, malce tudi utrujeni, vrnili 
domov.  Vera TARADI

Podružnica s prilagojenim programom
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UTRINKI S PODRUžNIČNIH ŠOL
• POŠ VAČE

ČISTILNA AKCIJA
Krajevna skup-
nost Vače je 

v soboto, 2.4.2011, organizirala či-
stilno akcijo, na katero so povabili 
vse krajane, društva in organizacije. 
Udeležba krajanov in društev je bila 
zelo slaba, smo se pa akcije ude-
ležili vsi učitelji POŠ Vače. V sonč-
nem dopoldnevu smo se odločili, da 
olepšamo vhod in dovoz do šole. Ob 
glavni vhod smo namestili korita z rožami, poslikava betonske škarpe 
pa je šolsko zgradbo »obarvala prijazno in radoživo«.

Učitelji POŠ Vače

PROJEKT AKTOS
Center za razvoj Litija je v letošnji pomladi organiziral delavnice na 
temo VLOGA ŠOLSKEGA SISTEMA V MISLEČI DRUžBI. Namen de-
lavnic je bil razširiti razumevanje in vlogo šole pri ustvarjanju blaginje 
družbe, ozavestiti potencialne nove vsebine in poklice za mlade ter po-
vezati napredne sile v šolskem sistemu za aktivnejšo vlogo pri razvoju. 
K sodelovanju so povabili predstavnike šol z občin Litije in Šmartna. 
Projekt AKTOS je financiran iz evropskega programa VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE, vodila pa ga je priznana inovatorka, mag. Violeta Bulc. Ude-
leženci ugotavljamo, da so inovacije na vseh področjih še kako po-
membne, da ima vsak posameznik v družbi pomembno vlogo, da lah-
ko s spremembo vzorcev obnašanja, povezovanjem ter sodelovanjem 
spremenimo potrošniško miselnost in postanemo resnični deležniki 
inovacijskih ekosistemov.

Udeleženki delavnic Dajana MAURIČ in Katarina MURN

DRžAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
V soboto, 16.4. 2011, je v Ljubljani na OŠ Nove Jarše potekalo državno 
tekmovanje iz matematike, na katerega se je uvrstila tudi naša učenka 
Maruša Kerenčič iz 7. razreda. Maruša se je z veliko zagnanostjo 
pripravljala že na področno tekmovanje, kjer je osvojila prvo mesto in 
s tem srebrno Vegovo priznanje ter uvrstitev na državno tekmovanje. 
»Bila je kos« tudi najbolj zahtevnim matematičnim nalogam ter osvojila 
18. rezultat v državi in s tem ZLATO VEGOVO PRIZNANJE. Čestitke!

 Mentorica Katarina MURN

OBMOČNA PEVSKA REVIJA
Mladinski pevski zbor, 
pod vodstvom učitelji-
ce Ane Tori, se je celo 
šolsko leto pripravljal 
na revijo pevskih zbo-
rov, ki je bila 18.4. 
2011 v Kulturni dvo-
rani Litija. V pevskem 
zboru pojejo dekleta 
od 6. do 9. razreda, 
skupaj 22 učenk, ki 

pridno obiskujejo 2-urne vaje vsak ponedeljek, pred revijo pa so imele 
tudi intenzivnejše priprave v svojem prostem času. Območna pevska 
revija je potrdila kvalitetno petje naših učenk, ki so se že velikokrat 
izkazale na različnih nastopih.

Mentorica Ana ToRI

ŠPF – ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
Plesalke iz 6. in 7. razreda POŠ Vače smo se v četrtek, 21.4.2011, v 
spremstvu učiteljice Urške Boldin in mentorice Maše Mesarič, udele-
žile ŠOLSKEGA PLESNEGA FESTIVALA v Novem mestu. Tekmovale 
smo v dveh kategorijah, in sicer od 4. do 6. ter od 7. do 9. razreda. 
Poleg posameznic iz vsake šole so tekmovali tudi plesni pari. Čeprav 
smo nekatere pričakovale več, smo bile z uvrstitvami zadovoljne, saj v 
plesu in druženju zelo uživamo.

Ana MAURIČ, učenka 6. razreda 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
Čeprav bralno kulturo nova tehnologija počasi izpodriva, naši učenci 
dokazujejo nasprotno, saj je bralno značko opravilo kar 85% vseh učen-
cev. Za nagrado so jim njihovi vrstniki – gledališka skupina SOVE, OŠ 
Gradec, mentorice Sanda Krnc – uprizorili komedijo Sanje. Kulturno 
delovanje šolske mladine ima še kako pomembno vlogo pri dvigu kva-
litete življenja, pri povezavi vasi z mestom, šole s krajem in širšim oko-
ljem. »Gledališki igralci« so na odru uživali in s tem radostno vzdušje 
prenesli na gledalce v dvorani. Mentorici in igralcem se zahvaljujemo 
za igro, ki je dokazala, da je v času potrošništva nagrada lahko celo 
kultura.

Katarina MURN, vodja PoŠ

• POŠ KRESNICE
15. EX TEMPORE NA POKLJUKI

5. maja je šest petošolcev OŠ Gradec z mentoricami preživelo likovni 
dan v naravi. Udeležili so se 15. Extempora na Rudnem polju na Pokljuki. 
Likovno srečanje je del inovacijskega projekta Jaz sem umetnik. Pro-
jekt je namenjen spodbujanju umetnosti in širjenju znanja o slovenski 
naravni in kulturni dediščini.
Sive podzemne hodnike Športnega centra Pokljuka, ki vodijo od ho-
tela do starta, so učenci prebarvali z motivi živahnih barv, nekate-
ri pa so slikali pokrajino v okolici. Rok Podhraški in Marko Cividini 
sta v podzemnem hodniku skupaj naslikala kresniško cerkev, Žana 
Brilej in Janja Končar sta upodobili Vaško situlo, Katarina Slimšek 
in Monika Končar pa sta pred centrom slikali pokljuško pokrajino 
Izdelki učencev bodo konec maja razstavljeni v ljubljanskem BTC.

Učiteljica Anica BRVAR

PRVA NAGRADA NA DRžAVNEM NATEČAJU
Mala modna oblikovalka Mija Jovanovič je upodobila manekenko. Iz-
delala ji je zanimivo, elegantno obleko. Obula jo je v čevlje z visokimi 
petami, v katerih prav slovesno stopa po pisti. Roke je očarljivo dvigni-
la, črni lasje ji plapolajo. Na njenem obrazu žari nasmeh. Tudi rdeče 

in rumeno ozadje na sliki ustvari vtis nekega 
živega, razkošnega prostora.
Tretješolka Mija je to lepo sliko naredila kot 
kolaž iz krpic in barvnih papirjev.
Čestitamo Miji s PŠ Kresnice pri OŠ Gradec 
za imenitno sliko, njeni učiteljici Angelci Ko-
privnikar pa za dobro strokovno spodbudo.
Tako je napisala Silva Karim v majskem Ci-
cibanu. 
Mijina slika je bila objavljena v reviji ciciban 
kot UMETNIJA MESECA. Med 200 izdelki je 
bila njena slika izbrana kot prva in to je velik 
uspeh za Mijo in našo šolo. Moram pa povedati, da učenci PŠ Kresnice 
zelo radi likovno ustvarjajo, imajo veliko idej in pod njihovimi rokami 
nastajajo prave umetnije.  Angelca KoPRIvNIKAR, vodja PoŠ

• POŠ JEVNICA
BRIHTNE FACE

Vse se je začelo, ko nam je učiteljica podaljšanega bivanja na mizo 
položila velik list za plakat in nas vprašala, če bi sodelovali na natečaju 
Brihtne face, ki so ga razpisale Ljubljanske mlekarne. Seveda smo bili 
za! Marljivo smo se lotili zabavnega in zanimivega dela. Izbrali smo 
nekaj pobarvanih sladolednih junakov Ljubljanskih mlekarn, ki smo jih 
pobarvali učenci v OPB-ju in jih oblikovali v dva velikanska izdelka – 
sladoledni junaki na igrišču ter na morju.
Po treh tednih nestrpnega čakanja, nas je učiteljica poklicala v kotiček 
in nam povedala izjemno veselo novico, namreč to, da smo dobili na-
grado na natečaju Brihtne face ter da nas bo obiskal čarovnik Grega. 
Odločili smo se, da bomo nagrado delili z vrtcem in tako smo v pone-
deljek 9. 5. 2011 odšli gledat čarovnika Grega v vrtec Jurček. S čarov-
nikom smo spoznali Lučko, Toma, Ježka, Lonček in Brr-a. Skupaj smo 
plesali, čarali, peli in se smejali. Nekaj učencev je tudi pokazalo svoje 
čarovniške sposobnosti. Na predstavi pa smo se predvsem zabavali.

Učenke Santana, Manja in Mojca

osnovna šola Gradec osnovna šola Gabrovka-Dole

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Čas preživet ob pravljicah, v starševskem naročju 
ali v postelji pred spanjem, to je nekaj najlepšega, 
kar lahko damo svojim malim sončkom, za njih je to 
bogata popotnica.

V sredo, 11. maja 2011 popoldne, so bili otroci skupin zmajčkov, me-
tuljčkov in pikapolonic za opravljene naloge nagrajeni z lutkovno pred-
stavo Stena Vilerja, z naslovom Nerodna Avguština, ki jo je organizirala 
knjižnica Litija. Ob gledanju so neizmerno uživali ter se nasmejali. V 
vrtcu smo jim vzgojiteljice podelile še pripravljena priznanja. 
Naj jim bo to spodbuda za njihovo sodelovanje še naprej. Naj postane 
knjiga res njihova vsakodnevna prijateljica, ki jih bo bogatila z lepim in 

znanjem. Cilj naše 
predšolske bralne 
značke je sodelo-
vanje staršev, da 
pri otrocih vzbudi-
jo ljubezen do knji-
ge. Kako prijetno 
je bilo opazovati 
vsak teden »na 
pravljičnem stolu« 
otroke, s svojimi 
knjigami in kako 
so po vsaki pred-
stavljeni knjigi bili 

še bolj samozavestni. Koliko različnih, pa tudi enakih pravljic, pa vedno 
predstavljenih na drugačen način, smo slišali v tem času. Hvala star-
šem, da ste spodbujali svoje otroke in jim pomagali, da vzljubijo knjigo 
ter seveda otrokom, da so nam jih predstavili.

Marinka LeNART

MAJSKO ŠPORTNO SREČANJE NA DOLAH  
PRI LITIJI

Na pobudo petošolcev podružnične šole Dole pri Litiji smo v petek, 13. 
maja 2011, na travnatem nogometnem igrišču na Dolah pri Litiji or-
ganizirali prvo športno-družabno srečanje med učenci podružnične in 
matične šole Gabrovka – Dole. Srečanja so se v lepem številu udeležili 
starši učencev, kra-
jani ter prijatelji 
otrok in športa. S 
prireditvijo smo obe-
ležili 10. maj - med-
narodni dan gibanja 
in 15. maj -  med-
narodni dan druži-
ne ter promovirali 
dejavnosti projekta 
Zdrav življenjski slog 
- dodatne ure športne dejavnosti za osnovnošolce, ki ga letos izvajamo 
prvič in ga na obeh šolah vodi prof. Miha Golob, ter dejavnosti projekta 
Zdrave šole. 
V nogometnih spretnostih sta se pomerili ekipi učencev Dole pri Litiji 
ter Gabrovka, in sicer mlajši nogometaši (učenci 3., 4. in 5. razreda) 

ter starejši nogometaši (učenci 6., 7., 8., 9. 
razreda). V dinamični igri so se učenci izka-
zali v borbenosti, lepih akcijah in atraktiv-
nih zaključkih le-teh ter športnemu pristopu 
k igri.
Srečanje so popestrile učenke podružnične 
šole, ki so s plesom in navijaškimi koreo-
grafijami spodbujale nogometaše. Obe tek-
mi je sodil Ciril Vertot, upokojeni dolgoletni 
ravnatelj OŠ Gabrovka – Dole, aktivni član 
ŠD Dole pri Litiji in športni navdušenec.
Ravnatelj Igor Hostnik se je vsem sodelu-
jočim zahvalil  za sodelovanje in jim podelil 
priznanja.
Sončno vreme, odlično urejen prireditveni 
prostor na Dolah, za katerega skrbijo člani 

ŠD Dole pri Litiji, radost ob gibanju in še kaj, so k razvedrilnim športnim 
dejavnostim pritegnili tudi starše. Njihova soudeležba je navdušila tudi 
otroke, ki so ob zaključku srečanja izrazili željo, da bi se pogosteje dru-
žili na takšnih prireditvah in si tudi obljubili, da se zagotovo ponovno 
srečajo. Šport navdušuje in zbližuje! Pridružite se!  Maja PLAZAR

RAZPIS ZA VPIS NOVIH 
UČENCEV V ŠOLSKO 

LETO 2011/2012
Glasbena šola Litija-Šmartno bo 

vpisovala nove učence za šolsko leto 2011/2012 v skladu z veljavno  
zakonodajo in šolskim koledarjem za glasbene šole, in sicer med 1. in 
10. junijem 2011 (redni rok) ter med 26. in 31. avgustom 2011 (nakna-
dni rok za prosta mesta). Vpis novincev bo potekal v skladu s številom 
prostih mest pri učiteljih posameznih vzgojno-izobraževalnih progra-
mov, prednost pri vpisu pa bodo imeli glasbeno bolj nadarjeni 
otroci.

Za vpis v glasbeno šolo morajo kandidati za posamezne inštrumente, 
petje, balet in sodobni ples opraviti sprejemni preizkus sposobno-
sti in nadarjenosti.

Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu 2011/2012 
vpisali v 1. razred, bodo v prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno v po-
slovni stavbi Predilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija in sicer: v 
sredo, 25. maja 2011 od 17. do 19. ure, učilnice št. 34, 39 in 44 ter v 
soboto, 28. maja 2011 od 10. do 12. ure, učilnice št. 34, 39 in 44.

Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo:
v četrtek, 25. avgusta 2011 od 16. do 17. ure 

Potek sprejemnega preizkusa:
-  petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
-  ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov

25. in 28. maja 2011 bomo brez predhodnega sprejemnega preiz-
kusa otroke vpisovali tudi v vse oblike predšolskega in pripravljalnega 
izobraževanja. Vpis v vse skupinske oblike glasbenega in plesnega iz-
obraževanja bo številčno usklajen z normativi in standardi za obliko-
vanje skupin, otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do vključno 
31.08.2010 oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih 
skupinah.

Predšolski in pripravljalni programi
Izobraževalni program Priporočljiva starost

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA 6 let
PLeSNA PRIPRAvNIcA 6 – 9 let 

Izobraževalni program GLASBA

Predmet Priporočljiva starost
sp. meja - zg. meja

KLAvIR  7 - 9 let
HARMoNIKA  7 - 9 let
vIoLINA  7 - 9 let
vIoLA  7 - 9 let
VIOLONČELO  7 - 9 let
KITARA  8 - 10 let
KLJUN. FLAvTA  7 - 9 let
FLAvTA  9 - 11 let
KLARINeT  9 - 11 let
SAKSoFoN  9 - 11 let
RoG  9 - 11 let
TROBENTA  9 - 12 let
PoZAvNA  9, 11 - 18 let
NIZKA TROBILA  10 - 18 let
ToLKALA  9 - 18 let

oRGLe 11 - 18 let
pogoj: 4 razredi klavirja

PeTJe 17, 18 - 24
ženske - 17 let, moški - 18 let

Izobraževalni program PLES
Predmet Priporočljiva starost

BALET 9 let
SODOBNI PLES 9 let

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z norma-
tivi in standardi za oblikovanje skupin.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem vpisnem roku!

Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem  
naslovu: gslitijasmartno.si

Glasbena šola litija-Šmartno
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DRUžENJE KONJENIKOV V RADGONICI
Lep sobotni dan, 7. maja 2011, so konjeniki Šentjurske konjenice s 
Podkuma in ljubitelji konj izkoristili za prijetno druženje na kmetiji Ru-
dija in Marjana Kramžar v Radgonici (Dole pri Litiji). Na razgledno pla-

njavo so prijezdili konjeniki 
s Podkuma, Šentjanža in 
drugod. Začeli so z blago-
slovom konj pri lepo ureje-
ni Marijini kapelici, obred 
je opravil podkumski žu-
pnik Kancijan. Nadaljevali 
so s predavanjem na temo 
'Naravni način zdravljenja 
konja'; gospa Marinka Ro-
gelj je po uvodni razlagi 

tudi nazorno prikazala preventivno zdravljenje in ukrepe ob morebitnih 
zdravstvenih težavah plemenitih živali. Vodstvo društva in gostitelja so 
poskrbeli za pogostitev navzočih. Popoldne se je v krasnem vremenu 
nadaljevalo ob konjeniških debatah in prepevanju.  Stane KMETIČ

LJUDSKE PEVKE S POLŠNIKA GOSTILE 
TRBOVELJSKE FOLKLORISTE

V soboto, 7. maja, smo bili obiskovalci navdušeni nad odličnim zabav-
nim koncertom polšniških ljudskih pevk. Pevke skupaj prepevajo tretje 
leto in razveseljujejo ljubitelje tovrstne glasbe po vsej Slovenji. V zače-
tni sestavi je prepevalo šest pevk, pred kratkim so se pridružile še tri in 
moramo priznati, da so 
odlična skupina, ki pre-
pevajo s srcem in zato 
jim nastopi tudi odlično 
uspevajo. Spomladan-
ski koncert so posvetile 
ljubezni in pomladi, vo-
dila sta ga odlična gle-
dališčnika Anže Gospeti 
in Aljaž Kos. V goste so 
povabile Folklorno skupino iz Trbovelj, ki so s plesnimi venčki popestrili 
pevski večer. Kot presenečenje večera so se pevkam na odru pridružili 
tudi domači ljudski godci in s kmečkimi instrumenti ubrano spremljali 
prepevanje ter navdušili občinstvo. Ni manjkalo domačih dobrot in se-
veda dobrega vzdušja, ki je preplavilo dvorano. 
Ljudske pevke in godci so dober zgled mlajšim generacijam, saj kljub 
obilici dela najdejo čas za tovrstna druženja in tako nadgrajujejo svoje 
osebnosti. Poleg tega pa razdajajo veselje, smeh in pozitivno energijo 
ljudem okoli sebe. Čestitke Ljudskim pevkam za odličen koncert in ve-
liko uspehov še naprej.  Mateja SLADIČ-VOZELJ

SPOMLADANSKI KONCERT 
PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA

111. leto delovanja je Pihalni orkester Litija zaključil 
s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom. Po-
leg skladb, napisanih za tovrstne zasedbe, je skupaj 
z gostom Matjažem Mrakom predstavil še nekaj slo-
venskih zimzelenih melodij. Takoj nato pa so se člani 
godbe začeli pripravljati na novo sezono.

Ta se ni tako kot nekaj zadnjih let začela s pustno povorko po mestnih 
ulicah, pač pa se je orkester prvič v letošnjem letu »uradno« predstavil 
na spomladanskem koncertu 15. aprila v dvorani Kulturnega centra 

Litija. Tudi na tej prireditvi so 
se članom orkestra pridružili 
učenci glasbene šole Litija-
Šmartno, ki so s svojimi in-
štrumenti pomagali pri izvedbi 
dveh uvodnih skladb. To je za 
mlade glasbenike nova izku-
šnja pri njihovem glasbenem 
razvoju, obenem pa jih skuša-
mo navdušiti za igranje v pihal-
nem orkestru. Večina učencev 

pihalnih in trobilnih inštrumentov namreč lahko po končanem šolanju 
na nižji glasbeni šoli pridobljeno znanje uporablja samo v tovrstnih za-
sedbah. Godbe pa potrebujejo mlade (šolane) glasbenike za nadaljeva-
nje svojega poslanstva.
V nadaljevanju koncerta se je predstavila moška vokalna skupina Lipa 
pod umetniškim vodstvom Darka Vidica. S tremi zapetimi slovenskimi 
pesmimi (Barčica F. Marolta, Žabe V. Vodopivca ter Venček koroških  
narodnih v priredbi 
P. Kernjaka) so zno-
va dokazali svojo 
kvaliteto in pokaza-
li, da se za nadalje-
vanje tradicije mo-
škega zborovskega 
petja v Litiji ni bati. 
Nastop je nadaljeval 
pihalni orkester z iz-
vedbo dveh skladb, 
ki sta bili prvotno 
napisani kot glasbena podlaga za film Gladiator ter filmsko serijo Lillie. 
Dandanes se namreč vse več aranžerjev ukvarja s prirejanjem melodij 
iz filmskih uspešnic za pihalne orkestre. In tako je danes filmska glasba 
del repertoarja vseh pihalnih orkestrov po svetu. 
Pri naslednjih skladbah pa so združili moči pevci Lipe in godbeniki. 
Izvedli so pesmi Domovini G. Ipavca ter V nebesih vinca ni V. Štrucla. S 
tretjo skupno skladbo Moja dežela pa so se poklonili spominu na prija-
telja Vilija Kralja, ki je avtor omenjene skladbe ter besedila, za pihalni 
orkester pa jo je priredil V. Štrucl.
Za konec pa je orkester pripravil zvrst glasbe, zaradi katerih so godbe 
pravzaprav nastale. Izvedel je tri koračnice, ki so poskrbele za veder 
zaključek prijetnega večera v litijskem hramu kulture. Ne prav številčni, 
zato pa toliko bolj hvaležni poslušalci so litijski godbi pokazali, da se je 
kljub mnogim težavam (največja je trenutno iskanje prostorov za vaje) 
vredno truditi in vztrajati na širjenju tudi tovrstne kulture. In še enkrat 
hvala vsem, ki nas na takšen ali drugačen način podpirate.  VN

ŠE POMNITE TOVARIŠI IN 
TOVARIŠICE

Dne 27.aprila 2011 ob 11. uri sta Zveza združenj 
borcev Litija za ohranjanje vrednost NOB ter So-

cialni demokrati OO Litija- Šmartno organizirali proslavo ob Dnevu upora 
proti okupatorju in ob 70. letnici ustanovitve Osvobodilne Fronte sloven-
skega naroda. OF je bila vse od začetka ljudska množična politična orga-
nizacija naprednih, svobodoljubnih Slovencev ne glede na njihovo ideo-
loško pripadnost, ustanovljena na pobudo KPS 27.4.1941 leta v Ljubljani 
z nalogo, da po vede slovenski narod v boj za osvoboditev in družbeno 
preobrazbo. Ustanovile so jo štiri skupine: (KPS kot organizator in edina 
homogena politična sila) krščanski socialisti, slovensko sokolovstvo in 
kulturni delavci. Do jeseni 1941 je k OF pristopilo še več manjših skupin. 
OF se je med narodom hitro širila in predstavljala osnovo za uspešno 
NOB. Njen organ je bil plenum, konstituiran 15.6-1941 in njegov izvršni 
odbor. Zaradi porasta svojega vpliva in potreb NOB se je proglasil za 
Slovenski narodno osvobodilni odbor. Od junija do konca leta 1941 je OF 
izoblikovala 9 temeljnih točk narodno osvobodilnega programa in sicer:
-  napovedala je boj okupatorju do zmagovitega konca (ta boj je bil isto-

časno boj za zedinjenje vseh Slovencev v okviru enotne Jugoslavije)
-  proglasila lojalnost vseh skupin OF in sklenila, da bo OF po konča-

ni vojni prevzela oblast na Slovenskem, uvedla ljudsko demokracijo, 
vsa nerešena vprašanja pa se bodo urejala po vojni demokratično. OF 
je postala v ljubljanski pokrajini država v državi, ljudje so izpolnjevali 
njene ukaze in ne okupatorjevih. Razširjena je bila na vso Slovenijo in 
povsod so obstajali njeni odbori. 

Po kapitulaciji Italije so bile razpisane volitve v zbor poslancev sloven-
skega naroda v Kočevju (1-3-1943) kjer je bil izvoljen 120 članski vrhovni 
plenum OF z 10 članskim izvršnim odborom. To je bil smisel OF, ki je vse 
svobodoljubne Slovence združil v boj proti okupatorju in domačim izda-
jalcem in tega dogodka se moramo vsako leto s ponosom spominjati.
Uvodni govornik na tokratni proslavi je bil predsednik zveze združenj 
borcev za ohranjanje vednost NOV, Mirko KAPLJA. Pozdravil je vse nav-
zoče posebno še župana občine Litija Franca ROKAVCA, podžupana 
Sandija Gombača, podžupana občine Šmartno pri Litiji Matjaža Aškerca, 
poslanca državnega zbora Gvida KRESA in Joška Godca ter slavnostnega 
govornika Roka ŽARNIČA.
Posebno je pozdravil delegacijo Cankarjeve brigade katerih to sveto me-
sto je prepojeno s krvjo borcev cankarjeve brigade, kateri so 28.9-1944 
padli v domobransko zasedo, jurišali enkrat, dvakrat, trikrat, da so se 
prebili preko Javorskega Pila. V tem boju je padlo 24 domoljubov, borcev 
Cankarjeve brigade. 29 je bilo ranjenih, 21 pa pogrešanih. Med temi, ki 
je takrat jurišal je še živeči in vsakoletni udeleženec te proslave, takrat 
17 letni fant, borec Cankarjeve brigade, Jaka Rozman- Čičo. 
V nadaljevanju je dejal, da danes praznujemo dan boja proti okupatorju 
in 70 letnico ustanovitve Osvobodilne Fronte. Odpor in organiziranje OF 
se je tudi v Litiji začel spontano. Posebno še po govoru »Hitlerja » v maju 
1941 v Mariboru, ko je med drugim dejal, »Naredite mi to deželo nem-
ško« in po govoru januarja 1942, ko je Mussolini v Gorici dejal, »Treba 
je požgati in porušiti vse slovenske vasi, moške pobiti, starce, otroke in 
ženske pa odpeljati v suženjstvo.«
Tako je bila že avgusta 1941 v Gabrovki organizirana trojka, septembra 
rajonski odbor, 18. oktobra Krajevni odbor OF Litija, 5.3.1942 ustano-
vljen Okrožni odbor OF za litijsko območje, 14.2.1942 je bila organizi-
rana NZ, katero je vodil Franc Poglajen. Februarja 1943 je bil formiran 
Okrožni odbor, ki je vključeval Litijo, del Zagorja, Lukovico, Dolsko in 
Moravče. Litija je bila znana po prehodih prekop reke Save vse od 1943. 
leta do konca vojne vse od Save do Jevnice. Preko teh prehodov so tudi 
v eni noči prepeljali preko Save po tisoč ljudi ali vojakov tako proti Do-
lenjski kot v obratni smeri proti Štajerski. Kljub močni navzočnosti oku-
patorjevih sil na tem področju ni prišlo do nobenega izdajstva. Ljudje so 
sodelovali tako z levega kot desnega brega reke SAVE in je bilo v letu 
1981 podeljenih 352 posebnih priznanj OF domačijam. Kljub temu, da so 
sovražnikove enote na tem območju požigale domačije, zažigali starše in 
otroke, niso dosegle svojega cilja, pač pa se je odpor še poglabljal.
Septembra 1943 so bile prve neposredne demokratične volitve sloven-
skih odposlancev v Kočevju, kjer so sodelovali tudi odposlanci iz Litije in 
sedanje občine Šmartno pri Litiji, Jože Višnikar, Tone Naglič, Franc Pavlin 
ter Gusti Adamlje. 
Litija med NOB ni bila znana samo po koridorjih preko reke Save, ki jih je 
bilo od Jevnice do Save 5, ampak tudi po znanih komandantih, Robi BO-
ŠTNER komandant tržaške divizije, Jože BOŠTNER komandant 9. korpusa 
ki je osvobodila Trst, Franc POGLAJEN KRANJC komandant 7. korpusa, ki 
je osvobodil Ljubljano, Jože HOSTNIK namestnik komandanta 4. opera-
tivne cone, ki je padel med bojem v Lučah, Ivan Beli komandant Kamni-
ško zasavskega odreda, Franc Logar, komandant Dolenjskega odreda.
V nadaljevanju je poudaril, da smo tudi 1990 leta bili enotni in prvič v 
zgodovini dobili samostojno in neodvisno državo. Ob zaključku je pouda-
ril, da se tudi danes srečujemo z neštetimi težavami in prepričan je, da 
bomo tudi te s skupni močmi premagali.
Slavnostni govornik minister za prostor okolje Roko ŽARNIČ je na krat-
ko orisal NOB od ustanovitve OF, junaško pot slovenskega naroda, ki 
se je med vojno boril proti okupatorju in domačim izdajalcem. Poudaril 
je, da danes živimo v samostojni in neodvisni Sloveniji, ki se srečuje z 
različnimi težavami, ki so jih povzročile napačne odločitve. Vendar te ne 
moremo reševati samo z menjavanjem posameznih ljudi, pač pa bo tre-
ba pristopiti k celovitemu reševanju problemov, v katerih smo se znašli, 
posebno še varovanje našega okolja. Ob zaključku je dejal, če ne bomo 
poskrbeli za naše naravno okolje, bodo pomrle čebele, nato pa tudi mi.
Prireditev je spremljal bogat kulturni program, v katerem so sodelovali 
litijska godba na pihala, moški pevski zbor iz Gabrovke, učenci osnovne 
šole Gabrovka z recitacijami, praporaši borčevskih organizacij. Po za-
ključku je bilo pri lovski koči Gabrovka družabno srečanje.

ciril GoLoUH, maj 2011

DEžELA SAVA - VELIKI PRVAK
Na zadnji aprilski dan se je na Savi že tradicionalno 
zgodil Turnir štirih dežel v organizaciji ŠD Sava. Na 
turnirju so kot vsako leto sodelovale dežele Sava, 
Ponoviče, Leše in Spodnji Log. Ob veselem druže-
nju, odlični slastni hrani in 

osvežilni pijači smo si ogledali razburljive no-
gometne tekme. Veliki prehodni pokal in pokal 
za zmago je domov odnesla ekipa Save, drugo 
mesto so zasedle Ponoviče, tretje pa Leše.
Potekalo je tudi tekmovanje v vlečenju vrvi. Tu 
pa so bili nepremagljivi močni orjaški fantje iz Leš. Drugi so bili Savča-
ni, tretji Ponovičani. Savčanom ni pomagalo niti to, da so imeli v ekipi 
neustrašnega Krpana. Ponovičani pa pravijo, da so oboje pustili, ker če 
bi oni »orng cuknl« bi lahko prišlo do kakšnih resnih telesnih poškodb.

Ogledali smo si še zelo smešno igro, kdo je boljši v ravnotežju in ori-
entaciji pri teku po vrtenju okrog količka. Tu se je pokazalo, da je po-
memben dejavnik starost in ohranjenost posameznika, zato je bila tudi 
zanesljivo najboljša ekipa Mladinci, druga je bila Sava in tretja ekipa 
Leše.
Po lepem družabnem dnevu v deželi Savski pa je zvečer zagorel še 
kres, ki je razsvetlil celotno dolino vseh štirih udeleženih dežel od Mo-
šenika do Litije in dal vedeti, da ni nujno, da je kres na hribu, da je vi-
den daleč naokoli. Oznanil je, da je začetek dveh prostih dni za praznik 
dela 1. maj. In tako je v deželah štirih ostal prelep spomin na veseli 
družabni športni dan.  ŠD Sava, Boris DOBLEKAR

TOREK, 7. 6. 2011 OB 16.00 URI

TEČAJ UMETNOST  
DIHANJA - V LITIJI

Ali imate občutek, da ste nenehno pod 
stresom, da je vaš tempo nemogoč 

in iščete rešitev? Tu je odgovor. Pridružite se nam na tečaju Ume-
tnost dihanja”, ki bo potekal pod okriljem mednarodne fundacije 
“Art of Living”. Vzemite si vikend zase in odkrijte moč vašega diha. 
Spoznajte stres – tehnike za njegovo obvladovanje in sproščanje, 
ki temeljijo na naravnem, vedno razpoložljivem viru – našem dihu.  
S pomočjo diha lahko utišamo um, pozdravimo telo in v nekaj minu-
tah celotno telo napolnimo z energijo.
Kdaj: od 9. 6. do 14. 6. 2011
Prijava:  viko@artofliving.si (navedite: ime, priimek,e:mail-  

(če pošiljate z drugega naslova), mobi št.)
Kje: Litija – točen kraj bo sporočen naknadno 
Dodatne informacije: 041 471 558 Viko
Urnik:  četrtek, petek, ponedeljek in torek od 18:00 do 21:00, v 

soboto in nedeljo od 9:00 do 15:00
Več informacij najdete na:  http://artofliving.si/ 

http://blog.artofliving.si/

Pred spomenikom padlim borcem Cankarjeve brigade in ob 70-letnici 
ustanovitve OF je na Javorskemu Pilu tudi tokrat pozdravil vse udeležen-
ce te spominske slovesnosti Predsednik združenja borcev za ohranjanje 
vrednot NOB Mirko KAPLJA.
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SV. LOVRENC NAD ZABREZNICO,  
IMENITNO RAZGLEDIŠČE NAD DEžELO 
Dežela, tako domačini imenujejo ravnino med Ži-
rovnico in Radovljico. Tu so nanizane vasi, v katerih 
so se rodili znameniti Slovenci: France Prešeren v 

Vrbi, Matija Čop v Žirovnici, Janez Jalen na Rodinah, Franc Saleški Fin-
žgar v Doslovčah, Anton Janša v Breznici. Mnogo obiskovalcev privabi 
kulturna pot, ki povezuje njihove rojstne 
hiše, člani planinske sekcije DU pa smo 
se sredi aprila odpravili do cerkvice Sv. 
Lovrenca, ki stoji na strmem, skalnatem 
pobočju Peči. 
Peči so najzahodnejši odrastek Kamniško 
Savinjskih Alp, kar je kar presenetljivo, saj 
visoke gore, ki se dvigajo za njimi, spadajo 
pod Karavanke. Gre za poraščen, skalnat 
hrbet, ki se dviga nad gorenjsko ravnino od 
Most pri Žirovnici do Rodin, na drugi stra-
ni pa pada v dolino Završnice. Kadar se z 
avtoceste v bližini Lesc ozremo proti Stolu, 
opazimo pod njim bistveno nižji, okoli 1000 
m visok razgiban greben – to so naše Peči. 
Na zahodu naš masiv zaznamuje imenitna 
zgradba vodnega zbiralnika He Moste, zgra-
jena po 1. svetovni vojni, znameniti „Vaseršlus“, nekoliko proti vzhodu 
pa je lepo vidna cerkvica Sv. Lovrenca. 
Čez Peči ni nobenih markiranih poti, zato je na mestu vprašanje, kako 
smo se sploh odločili, da organiziramo izlet na ta konec Slovenije. 

„Krivca“ sta Marija in Pavel 
Smolej, saj je Marija v letu 
1993 poslikala prezbiterij 
takrat obnovljene cerkvice 
Sv. Lovrenca. cerkvica je 
namreč stala že prej, saj jo 
omenja tudi Valvasor, po-
seben pomen pa je imela v 
času turških vpadov. Kasne-
je so cerkev opustili, tako da 
je ostalo le nekaj ruševin. 

Zgradbo so v začetku 90. let obnovili, pravzaprav so jo postavili na 
novo, pri čemer so upoštevali, da je bila zasnova prezbiterija gotska, 
ladja pa je izvirala iz časa romanike. Pavel Smolej, ki sedaj živi v Kresni-
cah, je domačin iz bližnje Breznice, zato je razumljivo, da je spremljal, 
kaj se dogaja na jasi nad vasjo.  Ravno Pavel je dal pobudo, da bi no-
tranjost cerkve poslikali z motivi rož, ki rastejo v njeni okolici, Marija pa 
je nato med loke prebeljenega prezbiterija naslikala skladne cvetlične 
aranžmaje. 
Nekateri smo si cerkvico že ogledali med mladinskim planinskim tabo-
rom v Završnici, zato smo se tokrat odločili, da jo pokažemo še članom 
Planinske sekcije DU. Izleta se je udeležilo 36 planink in planincev. 
Avtobus smo pustili pri Osnovni šoli v Zabreznici, kjer nas je že čakal 
Pavel Smolej, nakar smo se vsi skupaj podali do cerkvice Sv. Lovren-
ca. Med potjo se nam je pri domači hiši pridružil še Franc Legat, ki je 
vodil gradnjo cerkvice in ki je o tem tudi napisal knjigo. Pravzaprav je 
Franc napisal že več knjig o krajih pod Stolom, večino teh publikacij pa 
sta Marija in Pavel opremila z akvareli. Ogledali smo si cerkvico in bili 
navdušeni nad opravljenim delom. Občudovali smo Marijine freske, pa 
križev pot Janeza Bernika ter mozaik Andreja Jemca. Očaral nas je tudi 
izredni razgled: pod nami so bile kot na dlani vasice Dežele, povsem 
jasno se je videlo Blejsko jezero z otokom in gradom, pa Julijci. 

Pri cerkvici smo se razdelili v dve skupini. Polžki so se s Pavlom in 
Francetom vrnili v dolino, si ogledali čebelnjak Antona Janše in se nato 
iz Begunj povzpeli do Sv. Petra in Sankaške koče. Preostali smo se po 
strmi poti povzpeli na greben Peči in mu nato sledili vse do snidenja s 
polžki pri sankaški koči. 
Grebenska pot čez Peči je bila prav gotovo poslastica tega izleta. 
Menjavali so se odseki mehkih gozdnih stezic in strmih, razčlenjenih 
skal, na katerih je bilo potrebno tudi malo poplezati. Ves čas pa so nas 
spremljali izredni razgledi: na levi Stol s Prešernovo kočo, pa Vrtača in 
Begunjščica z Roblekovim domom, na desni Julijci in cela Gorenjska od 
Jesenic do Radovljice, v daljavi tudi Šmarna gora. Na strmih skalah je 
cvetel avrikelj, v žlebovih bližnjega Stola pa je še ležal sneg. Neverjetno 
naključje je bilo, da sta obe skupini istočasno prišli do Sankaške koče. 
V Begunjah smo si ogledali še Plečnikovo kapelico in grobišče talcev 
v parku pri gradu. Izlet pa smo zaključili z okusno malico v pizzeriji 
Plamen.  

Borut VUKOVIČ

SREČANJE DIABETIKOV ZASAVJA
V mesecu aprilu smo organizirali srečanje društev 
diabetikov iz Zasavja. Srečanje je potekalo v Kultur-
nem domu Šmartno pri Litiji. Bili smo v družbi dia-
betikov iz Trbovelj, Hrastnika in seveda domačini. 

Srečanje smo otvorili s kulturnim programom: šmarski tamburaši in 
folklorna skupina predšolskih otrok Osnovne šole Šmartno pri Litiji, 
poslušali smo zdravstveno predavanje dr. Davorina Sevška, si ogledali 
znamenitosti Šmartna in grad Bogenšperk. Po ogledih smo se podkre-
pili s kosilom in se zavrteli ob narodno zabavni glasbi.

IZLET H KOROŠKIM SPLAVARJEM, SOBOTA, 11. 6. 2011

Ogledali si bomo okolico Mute z Rotundo Sv. Janeza Krstnika, galerijo 
koroških naivcev, ekološke kapelice. Nato si bomo odpravili na splav po 
reki Dravi, kjer nam bodo postregli s flosarsko malico in nas zabavali. 
Nato nas bodo popeljali še na panoramsko vožnjo po avstrijski strani 
mimo akumulacijskega jezera Solvth. Nato se bomo ustavili na kmeč-
kem turizmu, kjer nas bodo postregli s poznim kosilom. Cena za člane 
je 32 EUR, za nečlane pa 37 EUR. Odhod bo ob 6.00 izpred dru-
štvene pisarne. Prijavite se najkasneje do ponedeljka, 6. 6. 2011. 
Vljudno vabljeni.

IZLET PO AVSTRIJSKI KOROŠKI, TOREK,  
DNE 9. 8. 2011 

Peljali se bomo preko mejnega prehoda Ljubelj na avstrijsko Koroško. 
Tam si bomo ogledali Minimundus, svet v malem. Napotili se bomo do 
Gosposvetskega polja, kjer si bomo ogledali romarsko cerkev Gospe 
Svete in vojvodski prestol. Peljali se bomo do gradu Visoka Ojstrica 
/ Hochosterwitz. Vzpeli se bomo na grad z dvigalom in imeli vodeni 
ogled razstave v notranjosti gradu. Vračali se bomo po avtocesti mimo 
Vrbskega jezera, skozi tunel Karavanke. V Žirovnici bomo imeli zgodnjo 
večerjo. Prijavite se v društveni pisarni najkasneje do srede, 3. 8. 
2011. Prispevek za člana je 45 EUR in za nečlana 50 EUR. Odhod 
je ob 7.00 izpred društvene pisarne. Vljudno vabljeni.
MERJENJE: V društvu bo merjenje v sredo, 1.6.2011 od 8.00 do 10.00 
ure.
POHODI: vsak četrtek so organizirani pohodi:
Vodi: 2. 6.  Javorje – Pristava, Božo Čertalič
 5. 6. Pohod od Cerkvice do Cerkvice - NEDELJA 
  9. 6.  Peca – odhod ob 6.00 Prijavite najkasneje se do 2.6.,   

Lojze Hauptman
 18. 6.  Merčunov pohod na Storžič – SOBOTA – Prijavite se do 

13. 6. 
 23. 6.  velika planina – Prijavite se najkasneje do 20.6., 

Ivan Lamovšek
 30.6. Piknik na Dragovškem s pričetkom ob 15. uri
Prijavite se najkasneje do ponedeljka pred odhodom, da lahko 
organiziramo prevoz!
Vsak torek potekajo lažji pohodi po ravnini (od 1 do 1,5 ure) v oko-
lici Litije ali Šmarta. Zberemo se ob 8.00 uri pred društveno pisarno.
TELOVADBA: Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v 
Športni dvorani Litija.
KOPANJE: Kopanje v Laškem z organiziranim prevozom bo v torek, 
14.6.20011 ob 15.00 uri, odhod avtobusa je izpred društvene pisarne.
V juliju in avgustu se aktivnosti ne izvajajo, razen izleti, ki so objavljeni. 
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko pridobite na 
našem elektronskem naslovu: Drustvo.dia.litija@siol.net

Mojca MAToZ

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE – 
SERVIS ZA DRUŠTVA

Kdo so NVO?
Nevladne oraganizacije, s krativo NVO, so neprofitne, ve-
činoma prostovoljne in prav vse morajo imeti neko obliko 
pravne osebe. V Sloveniji so to društva, ustanove in zasebni 
zavodi.

VSAK DAN NOVINAR – EN DAN NEVLADNIK
5. maja je hkrati potekalo 12 druženj med nevladnimi organiza-
cijami in novinarji po vsej Sloveniji, ki so potekala v organizaciji 
regionalnih stičišč in CNVOS-a. Stičišče NVO osrednje Slovenije 
je gostilo novinarje in nevladnike v Ljubljani.
Z akcijo želimo novinarje in nevladne organizacije spodbuditi  
k osebnim stikom ter novinarjem omogočiti, da v praksi spoz-
najo, kako poteka delo v NVO, s katerimi težavami se srečujejo 
in kako jih rešujejo. Nevladne organizacije bodo povabile novi-
narje, da en dan preživijo z njimi. Ne kot novinarji, ampak kot 
pravi nevladniki, ki se bodo vključili v delo posamezne NVO. 
Novinarji bodo o preživetem dnevu v NVO pripravili prispevek 
in sodelovali v glasovanju za najboljši (najbolj poveden) prispe-
vek.
Akcija bo potekala od februarja do septembra 2011. Na kon-
cu maja bo potekal teden NVO novinarjev, teden, v katerem se 
bodo novinarji prelevili v nevladnike. Čez poletje in septembra 
bo potekalo glasovanje o prispevkih, vsi skupaj pa se bomo 
srečali na nacionalnem zaključnem dogodku, kjer bo CNVOS 
razglasil zmagovalca glasovanja. 
Od akcije Vsak dan novinar - en dan nevladnik si obetamo  
tesnejše stike med novinarji in NVO ter nabor novinarjev  
s katerimi bi lahko sodelovale NVO in tako odprle vrata medi-
jem.

 Pripravili zaposleni na Stičišču NVO osrednje Slovenije

Prezbiterij s freskami 
Marije Smolej

Pred Sv. Lovrencem, v ozadju Bled

Pavle Smolej in Franc Legat
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 

TRADICIONALNO SREČANJE  
INVALIDOV

Tudi letos bomo organizirali tradicionalno srečanje 
invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki bo v 

soboto, 18.6. 2011 ob 13 uri, pri Ribiškem domu v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem članom podpornim članom in njihovim 
partnerjem. Med srečanjem bodo potekale tudi prijateljske tekme v 
balinanju. Invalidi, ki ne morete sami priti na srečanje in potrebuje-
te prevoz, lahko naročite taxi na št. 030-667-102 ali 070- 288-076 
(stroške bo plačalo društvo).
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, sladke dobrote in dobro voljo pa 
prinesite s seboj.
Prispevek na udeleženca je 6 EUR za člane, za nečlane 8 EUR v kate-
rem je všteta hrana (ribe ali mešano na žaru) in 1/2 l pijače. 
Zaradi organizacije prosimo, da se prijavite in plačate prispevek v dru-
štveni pisarni do 15. 6. 2011.
Prireditev bo v vsakem vremenu, zato lepo vabljeni, da se srečanja ude-
ležite v čim večjem številu!

V KOČEVJU BO JULIJA PLAPOLAL  
OLIMPIJSKI OGENJ!

Slovenski gasilci so se v letošnjem letu znašli pred 
zahtevno in odgovorno nalogo. Mednarodna gasilska 
organizacija CTIF jim je 

namreč zaupala organizacijo 18. mladinske 
gasilske olimpijade, ki bo potekala od 17. 
do 24. julija 2011 v Kočevju. Na olimpijadi 
bo sodelovalo 45 enot mladink in mladin-
cev iz 23 držav, kar pomeni navzočnost več 
kot 600 mladih tekmovalk in tekmovalcev, 
ki bodo v našo državo prispeli v spremstvu 
mentorjev, sodnikov ter navijačev. Sloven-
sko gasilstvo bodo na tekmovanju zastopa-
le tri enote, ki so si to pravico priborile na 
izbirnem tekmovanju, in sicer mladinci in mladinke iz PGD Pameče-Tro-
blje (GZ Mislinjske doline) ter mladinke iz PGD Zbilje (GZ Medvode).
Slovenski gasilci so od leta 1992 polnopravni in zelo aktivni člani med-
narodne gasilske organizacije CTIF, ki združuje gasilce iz 50-ih držav in 
se lahko pohvali z več kot stoletnim delovanjem. Pod okriljem CTIF-a 
poteka vsake štiri leta gasilska olimpijada za članice in člane, vsaki dve 

leti pa mladinska gasil-
ska olimpijada. Spomini 
na dosedanja tekmova-
nja so izjemno lepi zaradi 
številnih odmevnih uvr-
stitev naših enot – v času 
samostojnosti Republike 
Slovenije so v različnih 
kategorijah osvojile kar 
14 naslovov olimpijskih 
prvakov, med njimi tri v 
konkurenci mladink. In 

prav zaradi odmevnih uspehov naših predstavnikov je CTIF organiza-
cijo letošnje mladinske gasilske olimpijade zaupala Gasilski zvezi Slo-
venije.
Tekmovalne enote mladink in mladincev, ki se bodo med seboj po-
merile v vaji z ovirami in štafeti na 400 m z ovirami, bodo teden dni 
nastanjene v šolskih učilnicah. V času olimpijade bo poleg tridnevnih 
treningov in tekmovanja organizirana vrsta spremljevalnih prireditev. 
Poleg uradne otvoritve in zaključka tekmovanja, ki se ju bodo udeležili 
nekateri najvišji predstavniki države na čelu s predsednikom dr. Dani-
lom Türkom, naj omenimo izlet za vse udeležence, razstavo in pred-
stavitev sodelujočih narodov ter več sprejemov in družabnih srečanj 
za udeležence.
Ker gre za velik in organizacijsko zahteven projekt, so bili imenovani 
častni in organizacijski odbor ter delovne skupine, ki aktivno sodeluje-
jo pri pripravi mladinske gasilske olimpijade. Izdelana je tudi celostna 
podoba olimpijade, katere maskota je Medo Florjan.
Ponuja se torej priložnost, da si ogledate nastope najboljših mladinskih 
gasilskih enot, zato vas organizatorji vabijo, da se pridružite številnim 
gledalcem, ki jih julija pričakujejo v Kočevju.

DRUŠTVA

društvo upokojencev
www.dulitija.si

ZLET PO PRIMORSKI
Člani društva smo se 14. aprila 2011 odpravili na že 
kar tradicionalni izlet proti morju. Bil je lep  sončen 
dan, ko smo se z avtobusom popeljali proti naši slo-
venski obali. Ker je bil četrtek, smo napravili ovinek  
še do  Milj v Italiji,  se tam sprehodili po tradicional-

nem sejmu in ugotovili, da je najlepše kupovati doma. 
Iz Milj smo se vračali preko Debelega Rtiča in Ankarana do Kopra, kjer 
smo si pod strokovnim vodstvom ogledali luko Koper, ki  je  še vedno 
paradni konj našega gospodarstva. Koprsko pristanišče je večnamen-
sko pristanišče, opremljeno in usposobljeno za pretovor in skladišče-
nje vseh vrst blaga. Osnovna pristaniška dejavnost se izvaja na 12 spe-
cializiranih terminalih, ki so tehnično in organizacijsko usposobljeni za 
pretovor in skladiščenje posameznih blagovnih skupin. Pogled na ve-
likansko pristanišče, ogromna dvigala in ladje  je veličasten. Potrebna 
je res dobra organizacija dela, da obvladujejo nenehno iztovarjanje in 
natovarjanje blaga, skladiščenje, dovoz in odvoz. Popeljali smo se tudi 
do pomola, kjer sta usidrani naši dve vojni ladji. Ogledali smo si tudi 
pripravo za poglobitev morskega dna za privez največjih ladij. Povedali 
so nam, da bo v drugi polovici maja v Koper priplula ena največjih po-
tniških ladij, na kar se bodo morali dobro pripraviti, in si jo bo zanimivo 
ogledati.
Po ogledu Lucije, Portoroža in Pirana smo bili gostje hotela Delfin v 
Izoli, kjer svoj oddih preživlja veliko slovenskih upokojencev, med njimi 
tudi litijski. Bili smo gostoljubno sprejeti, kosilo in krajši počitek se je 

pred potjo domov že 
kar prileglo.  
Za konec potepanja 
pa smo se zapeljali še 
na Socerb (389 m) na 
Črnem Kalu, kjer smo 
si za slovo od morja 
z grajske razgledne 
ploščadi privoščili še 
pogled na tržaški zaliv 
in panoramo Trsta. Na 

gradu Socerb obstaja tudi zapis, da je grad leta 1678 obiskal Vajkard 
Valvasor. Štiriinpetdeset udeležencev izleta je preživelo še en prijeten 
in zanimiv dan skupnega druženja.  Janez KReS
 

SPOMLADANSKI POTEP OD VAČ – ZASAVSKE  
SV. GORE DO MLINŠ

Na sivo, zadnjo soboto v aprilu smo se člani-ce DU Litija odpeljali po 
sledeh preteklosti in sedanjosti na ogled po svoji in sosednji občini.
Najprej smo se ustavili na Vačah, kjer nam je naša članica, domačin-
ka ga. Milka Rogelj, predstavila KS Vače, življenje vaščanov in njihovo 
preteklost. Spoznali smo njihovo ljubezen do kraja, borbenost v boju z 
ognjenimi zublji, iskanjem vode in še...
Zgodovino cerkve, ki je večkrat pogorela, nam je predstavil g. mežnar. 
Najbolj smo občudovali energijo in sposobnost domačinov postaviti 
tako mogočno cerkev v enem letu in sedaj že znameniti božji grob iz 
češkega porcelana.
Sprehodili smo se do najdišča vaške situle, kjer nas je ga. Mili sezna-
nila z zgodovinskimi dejstvi povezanimi s situlo na tem kraju. V nada-
ljevanju smo obiskali 
geometrično središče 
Slovenije na Slivni. 
Naš potep smo nada-
ljevali na Zasavsko Sv. 
goro, kjer nas je lepo, 
z mogočnim in ubra-
nim zvonjenjem sed-
mih zvonov, sprejel g. 
župnik Maks Kozjek. V 
enournem predavanju 
nam je povedal stvari 
iz naše skupne zgodovine, ki jih nikjer drugje ne bi izvedeli. Občudovali 
smo sadove njegovega 30 letnega dela, ki ga je osebno vložil, da ima 
današnja Zasavska Sv. gora takšno podobo.
Naš potep smo zaključili na Mlinšah, na kmečkem turizmu »Pšenk«, 
kjer so nas pogostili z okusnim in obilnim kosilom. Prijetno preseneče-
nje pa so nam pripravili domači otroci, ki so ob spremljavi mamice na 
harmoniki peli, peli in peli.
Naše druženje se je ob pesmi prijetno podaljšalo v popoldanske ure in 
kar težko smo se sprijaznili, da čas teče in teče, ter da bo treba spet na 
pot, pot proti domu.  M.A.

ŠPORT – KEGLJANJE
V okviru Zasavske pokrajinske zveze DU Zasavja v kegljanju, je poteka-
lo tekmovanje dne 14.4.2011 na kegljišču Športnega parka na Logu v 
Hrastniku. Tekmovanje je bilo razpisano za moške in ženske ekipe. Tudi 
ženska in moška ekipa iz DU Litija smo se udeležili tega tekmovanja. 
Ko smo prišli na kegljišče, smo ugotovili, da je bilo zastopanih več mo-
ških ekip, ženska pa je bila samo iz DU Litija. V športnem duhu smo 
se borili za dobre rezultate. Kljub temu smo ženske dobile pokal in 
priznanje, moška ekipa pa je bila četrta in je tudi dobila priznanje za 
osvojeno četrto mesto.
Po končanem tekmovanju je potekala pogostitev v gostinskem lokalu 
GURMAN, na Dolu pri Hrastniku. Nato pa smo se dobre volje vrnili 
domov.  Nuša RoZMAN

POVABILO NA SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB  
60-LETNICI DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA

V letu 2011 Društvo upokojencev LITIJA znova praznuje svoj okrogli 
jubilej, tokrat 60- letnico svojega obstoja. Vrsta prireditev v pomladnih 
mesecih, kot je bil citrarski koncert SREBRNIH STRUN, SREČANJE ZA-
SAVSKO POSAVSKIH UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV na GEOSSu 
in izdaja ZBORNIKA, so le nekatere, ki poskušajo obeležiti ta častitljivi 
jubilej in hkrati pokazati in dokazati, da so tudi poznejša leta posame-
zniku lahko izziv in čas za neizsanjane sanje iz mladih let.
 Zaključek slovesnosti bo AKADEMIJA, ki bo poskušala v živo pred-
staviti celotno pestro dogajanje v društvu danes in pokazati, kako dru-
ženje dela čudeže in daje moči premagovanju vsakodnevnih težav. In 

prav to je bistvo delovanja Društva upokojencev Litija v vseh 60. letih. 
Druženje in delovanje, kjer ni tekmovanja, ni ocenjevanja in ni hlasta-
nja po dobičku. Je le topel, človeški in prijateljski medsebojni odnos. 
V društvu smo strnili vrste in poskušali sami pripraviti pestro prireditev. 
Potrudili smo se za dostojen nivo, vi, obiskovalci pa boste ocenili ali 
nam je uspelo. Vaš obisk bo naša nagrada za vloženi trud, zato prisrč-
no vabljeni na SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB 60 LETNICI DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV LITIJA v petek, 10. junija ob 19.30, v Kulturni center 
Litija.  Iva SLABE

OBISK CITRARSKEGA ORKESTRA V DOMU TISJE
V četrtek, 5. maja, je bil na obisku v Domu Tisje, Črni potok Šmartno 
pri Litiji citrarski orkester »Srebrne strune«, ki deluje v okviru Društva 

upokojencev Litija.
Stanovalcem doma je pred-
stavil program samostojnega 
koncerta, ki bo v dvorani Kul-
turnega centra Litija, 12. maja 
2011 ob 19.30 uri. Dirigirala 
je profesorica Anita Veršec, 
sodelovali pa so še nekateri 
učenci glasbene šole Brežice 
in profesor Peter Napret.
Koncert je bil zelo lepo spre-

jet, gledalci oziroma poslušalci pa so bili zelo navdušeni. Stanovalci 
doma imajo zelo radi tovrstne obiske, saj jim popestrijo življenje in 
spremenijo vsakodnevni tok bivanja v domu.
Ob zaključku koncerta smo se srečali tudi z našimi znanci in prijatelji, 
ki stanujejo v domu, si izmenjali misli in želje, predvsem po zdravju in 
lažjem premagovanju vsakodnevnih težav.
Z vodstvom doma smo se dogovorili, da bomo v poletnem času or-
ganizirali za stanovalce še eno kulturno srečanje z manjšo skupino 
citrarjev.
Citrarji smo bili veseli prijetnega sprejema in smo vsem prisotnim 
obljubili, da radi pridemo v njihovo sredino in da bomo še prišli.

Janez BLAŽIČ

SPOMLADI ZAKLJUČILI, JESENI PONOVNO NA MORJE
V spomladanskem delu, v času od 31.03. do 21.04.2011, je v treh sku-
pinah letovalo 24 članov našega društva. V hotelu Delfin v Izoli so se 
prijetno počutili in kot pripovedujejo so bili z vsem oziroma celotno 
ponudbo zadovoljni. 
Društvo upokojencev Litija 
sledi željam članov društva, 
ki nimajo lastnih prevoznih 
sredstev oziroma se neradi 
odpravljajo na pot s svojim 
vozilom, da organizira leto-
vanje na morju v spomla-
dansko poletnem in jesen-
skem obdobju.
Tudi v jesenskem obdobju 
bo društvo organiziralo 7 dnevno letovanje na morju v hotelu Delfin v 
Izoli, ki bo potekalo v petih skupinah (vsakokrat po 8 oseb). Predvido-
ma v času od 12.09. do 17.10.2011.
Vse člane društva obveščamo, da se že lahko prijavijo za omenjeno 
letovanje.  Karlo LeMUT

NAPoveDNIK:
-  v petek 27. maja 2011, srečanje s člani DU Maribor Tabor v Mariboru,
- v soboto 28. maja 2011 ob 7.30 iz Litije, pohod na Geoss,
- med 1. in 10. junijem 2011, češnjev izlet,
-  v soboto 4. junija 2011 ob 6.00 uri (avtobus), srečanje slovenskih 

planincev v Jeruzalemu,
-  v petek 10. junija 2011 ob 19.30 uri, slavnostna akademija ob 60 let-

nici Društva upokojencev Litija v dvorani na Stavbah v Litiji,
- v nedeljo 12. junija 2011 ob 6.00 uri (avtobus), Velikolaški pohod,
- v soboto 18. junija 2011 ob 6.00 uri (avtobus), Breginj- Kobariški stol

Kotiček ureja: Karlo LeMUT

NA ZALOGI TUDI: Renault Megane Berline 1.4 16V Expression Confort, let nik 
2003, cena 4.400,00 EUR; Peugeot 206 XR Presence 1.4, letnik 1999, cena 1.490,00 
EUR; Opel Zafira Enjoy 1.9 CDTI, letnik 2008, cena 11.700,00 EUR; Opel Corsa  
Cosmo 1.2 16V, letnik 2004, cena 3.990,00 EUR; Opel Corsa Club 1.0 12V, letnik 
2002, cena 2.480,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2007, cena 
7.700,00 EUR; Opel Astra 1.4 16V Club, letnik 1998, cena 2.440,00 EUR; Honda 
Civic Hatchback 1.4i, letnik 1996, cena 480,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Renault Clio 1.5 dCi Expression 
Confort 
Letnik: 2006, prev. 99140 km, bela bar
va, diesel motor, 1461 ccm, 50 kW, ročni  
menjalnik (5 pr.), KLIMA

5.400,00 EUr

VW Golf Trendline 1.4 
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 03/2012, 
prev. 165288 km, modra barva, bencinski 
motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.), KLIMA  

2.480,00 EUr

Honda Civic Hatchback 1.4i
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 11/2011, 
prev. 160970 km, rdeča barva, bencinski 
motor, 1396 ccm, 55 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.) 

1.770,00 EUr

Renault Laguna 2.0 RXE 
Letnik: 1995, veljavnost nalepke: 12/2011, 
prev. 149153 km, temno modra barva (ko
vinska), bencinski motor, 1948 ccm, 102 
kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

940,00 EUr

Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio 
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2012, 
prev. 123950 km, siva barva (kovinska), 
bencinski motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA  

4.700,00 EUr

Nissan Almera 1.8 16V 
Letnik: 2002, prev. 76504 km, temno mo
d ra barva (kovinska), bencinski motor, 
1769 ccm, 84 kW, ročni menjalnik (5 pr.), 
KLIMA

2.770,00 EUr
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Izžrebanci MAJSKE križanke prejmejo BON ZA PIZZO. 
Nagrade prispeva Gostilna in pizzerija TRIO CVET, 
Litija.  Nagrade se prevzamejo v Tiskarni ACO.

 
1. Mojca BAJC  Gabrovka 64, Gabrovka
2. Magda BOLTE  Polšnik 34a, Polšnik

3. Marko BEGIČ  CKS 18, Litija

Težje besede:  ANAS, INANA, ČINŽ, BANANI,  
KERŽIČ, INKARNAT

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.06.2011 na naslov ure
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majico 
Tiskarne ACO. Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija.

SESTAVIL 
JOŽE  

VIZLAR

VAS PRI 
POLŠNIKU

ŠPANSKO 
MESTO OB 

REKI (MINO)

UPANJE, 
NADEJANJE

GRŠKA  
ČRKA

KRAJ PRI 
POREČU

EPSKA 
OBLIKA 
PESMI

NEGOVANA 
TRAVNA 

POVRŠINA

PAZNIK NA 
PRIREDITVI

SLOVENSKA 
SMUČARKA 

DREV

SPOPAD, 
BORBA

OSEBNI  
ZAIMEK 
ŽENSKI

NOVI SAD
IGRALKA 
DEREK

KILOGRAM 
POGOVORNO

VRSTA 
ANTILOPE

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA KISIK

AUTOMAT. 
GLASBILO KI 
POSNEMA 
ORKESTER

KOST V 
PRSNEM 

KOŠU

LESENO 
OGRODJE  
ZA BETO
NIRANJE

MLADA 
KRAVA

ŽLAHTNI  
PLIN

NIKOLA  
TESLA

SODELAVEC 
V POROTI

IGRALKA 
SAVINA

IME POLIT. 
KRESAL

VRSTA  
VRBE

BARVA 
MESA V 

SLIKARSTVU

TJULNOVA 
SAMICA

INDIJSKI 
PESNIK

RUDNINA Z 
AVALE

DAJATEV 
TLAČANOV

SLOVENSKI  
SLIKAR 
(STANE)

PLANINA V 
SRBIJI

22. ČRKA 
ABECEDE

VULKAN  
NA  

JAPONSKEM

SLOVENSKI 
SLIKAR (JOŽE)

KAREL 
URŠIČ

SUMERSKA 
BOGINJA

ŠPANIJA

MITO 
TREFALT

PISATELJ 
FLEMING REKA V SR

BIJI, PRITOK 
MORAVE

ŠPANSKI 
NOGOMETNI 

KLUBINDIJSKI 
DROBIŽ MLINSKI ŽLEB

OTOČJE OB 
ZAHODNI 

OBALI  
IRSKE

ČEVLJARSKI 
KRAJ NA 
GORENJ

SKEM

RADON

PREDPLA 
ČILO

IME PEVKE 
(HAGEN)

ZNAMKA  
ITALIJANSKE KOZMETIKE 
(BRUNO)

BERILIJ

PROTESTNA 
PEVKA 
(BAEZ)

KRAJ V 
BAKARSKEM 

ZALIVU

ITALIJANSKA 
TISKOVNA 
AGENCIJA

DALJŠE 
ČASOVNO 
OBDOBJE

OČE

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 126
dom tisje

novice iz DoMa 
tisje

v aprilski številki Glasila ob-
čanov nas je tiskarski škrat 
izpustil, tako vam bomo v da-
našnjem prispevku podali no-
vice za pretekla dva meseca. 

Vzpodbujanje, ohranjanje sposobnosti, ki jih stari 
ljudje imajo, aktivnosti, ki so jih v svojem življenju 
opravljali in jih še zmorejo so za njih zelo dragocene. 
Vizija  Doma Tisje je življenje v instituciji približa-
ti načinu življenja, kot so ga živeli ljudje na svojih 
domovih. V domu uvajamo koncepte dela po kate-
rih je dom celota, ki jo sestavljamo vsi sodelujoči 
tako stanovalci, zaposleni, kot svojci. Pri zasaditvi 
gredic sodelujejo tako stanovalci, kot zaposleni, 
če so na praksi študentje, pa še oni. Stanovalci se 
vključujejo v razna gospodinjska dela po enotah. Za 
ljudi je pomembno smiselno delo. Skrb za urejenost 
doma, kulturo bivanja, komuniciranja je stvar vseh 
nas. Zavedamo se, da je kvaliteta storitev odvisna 
od kakovosti najšibkejšega člena. V marcu smo šli 
s stanovalci na ogled predstave Dese Muck z na-
slovom »Končno srečna« v Litijo. Obiskali so nas 
člani Društva diabetikov z nastopajočimi, Društva 
invalidov ter člani RK Sava. Za dotok nove energije 
so poskrbeli učenci OŠ Šmartno pri Litiji saj so pod 

vodstvom gospe Selme Gradišek pripravili kar dva 
koncerta. Nastopila sta tako otroški pevski zbor kot 
Mladinski zbor. Popoldan ljudske glasbe so nam pri-
pravili upokojenci iz Šentvida pri Stični, ki pojejo v 
MPZ Sončni žarek, predavanje o tem, kako ohranjati 
čisto okolje in pravilno ločevati odpadke pa dijaki 
Gimnazije Litija. Kako narediti butarice iz naravnih 
materialov, po starem izročilu nam je v kreativni de-
lavnici pokazala gospa Martina Kamnenovič, naša 
nekdanja sodelavka, ki vedno najde čas za stano-
valce doma. Tik pred Veliko nočjo so nas povabili 
naši prijatelji iz Doma upokojencev Franc Salamon 
v Trbovljah na  kreativno delavnico barvanja pirhov. 
Kreativne delavnice barvanja pirhov so bile organi-
zirane tudi v domu in so jih vodile delavke doma. 
Sr. Liza, pripadnica reda Hčera krščanske ljubezni 
je pripravila popoldan petje velikonočnih pesmi, v 1. 
maj pa so nas zbudili godbeniki Litijske godbe na 
pihala. V maju smo se pridružili vseslovenski akciji 
Teden vseživljenjskega učenja, ki ga bomo letos v 
domu tako kot lani raztegnili na dva meseca. Tako 
smo že organizirali skupno kreativno delavnico izde-
lovanja papirnega cvetja in košaric z učenci 7. b OŠ 
Gradec, pod vodstvom gospe Darje Kokalj. Evropski 
dan solidarnosti in medgeneracijske povezanosti 
smo proslavili z Društvom upokojencev iz Litije in nji-
hovim Srebrnim strunam, citrarskim orkestrom, ki 
razbija predsodke v družbi, saj so dokaz, da se tudi 
starejši ljudje lahko naučijo veliko novega in najdejo 
čas za skrita hrepenenja, ki jih v aktivnem življenju 
ni bilo moč uresničiti.

Leonida RAZPoTNIK

NAPoveDNIK PRIReDITev:
1.6.2011 –  Zaključna prireditev za prostovoljce OŠ 

Šmartno pri Litiji ob 13h v jedilnici.
2.6.2011 –  »Z vozički h Krznarju« izlet za gibalno ovi-

rane stanovalce skupaj s svojci. Odhod 
ob 9h izpred doma.

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

Gordana Rogošić s.p.
Luke Svetca 1, 1270 Litija
Tel.: 01/8983 643
Gsm: 031/370 987

DELOVNI ČAS: 
ponedeljek, sreda, petek: 14.30 –19.30
torek, četrtek:  8.30 –13.30

KOZMETIČNI SALON

Talija

Vse fante, ki obiskujejo osnovno šolo od 1. do 9.  
razreda in jih zanima ROKOMET, VABIMO, da se  
vpišejo v rokometno šolo. Prav tako imamo v OŠ 
Šmartno vadbo za dekleta do 5. razreda, za dekleta 
v Litiji in vsa starejša dekleta pa skrbi ŽRD Litija.
Vsi zainteresirani, ki imate radi šport in zabavo, se 
lahko v rokometno šolo vpišete vsak dan po raz-

poredu treningov v dvorani Pungrt v Šmartnem in 
oŠ Gradec.
Za več informacij nas lahko pokličete na GSM številki 
031-749-577 (Primož Cenkar) ali 031-375-260 (Tone 
Justin). Vabljeni vsi mladi športniki in športnice!!!
  Rokometno društvo Šmartno

Herz Factor banka
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IZKUPIČEK PIONIRJEV U-14 
PO ŠTIRIH KROGIH:  

3 ZMAGE IN 1 PORAZ
Litijski pionirji so tudi letošnje prvenstvo 
pričeli v 1. SKL. Tokrat tekmujejo v skupini 
Vzhod 2, katero poleg Litijanov sestavljajo: 
Rudar (Trbovlje), INPUT Nazarje, Vojnik, 

Hopsi Polzela in Elektra (Šoštanj).

ZA STEFANA MESEC 
MAREC V ZNAMENJU  

KARATEJA
V Velenju na 6. Pokalu Nestl Žgank, 
kjer je nastopilo 280 tekmovalcev iz 42 
klubov iz 4 držav, je Stefan Joksimović 
osvojil 1. mesto v borbah v kategoriji 
starejši dečki in 3. mesto v katah.
Na 9. Mednarodnem karate Grand Prix v Žalcu je osvojil 1. mesto v 

borbah in ravno tako 1. mesto v 
katah.
12. in 13. marca je potekal naj-
močnejši mednarodni karate 
turnir doslej pri nas, 11. Odprto 
prvenstvo Slovenije, organizira-
no pod okriljem KZS v Laškem. 
Sodelovalo je 650 tekmovalcev 
s 700 nastopi iz 80 klubov in 12 
držav. Stefan je osvojil 1. mesto 
v borbah in 5. mesto v katah.

26. marca v Sežani je KZS organizirala 1. tekmo za pokal Slovenije 
2011, ki se jo je udeležilo 380 tekmovalcev iz 44 klubov. Stefan je 
osvojil 1. mesto v borbah in 2. mesto v katah.

STEFAN ODNESEL  
DVE ZLATI MEDALJI  

V SRBIJI
Od 16. do 17. aprila je potekal med-
narodni karate turnir v Čačku (Srbi-
ja) »40. ZLATNI POJAS ČAČKA«, kjer 
je v dveh dneh nastopilo več kot 
1700 tekmovalcev. STEFAN JOKSIMOVIć je v kategoriji dečki letnik 
1998 dosegel prvo mesto v katah in prav tako prvo mesto  v borbah. 
Uspeh v zelo močni konkurenci je toliko večji, če vemo, da je turnir v 
Čačku eden od najmočnejših tovrstnih turnirjev v Evropi.

Nogometni klub Litija obvešča, da je bila dne 5. 
5. 2011, zaradi nadaljnjega nemotenega delova-
nja izvedena skupščina NK Litija. 
Skupščina je bila izvedena na podlagi izražene 
prošnje predsednika NK Litija, g. Gvidoto Kresa, iz 
razloga njegove preobremenjenosti, pomoči in za-
gotavljanja ustreznega transparentnega poslovanja 

samega kluba. Po tehtnem premisleku, sem se odločila, da prevza-
mem funkcijo vodenja kluba, pod pogojem, da se skliče skupščina 
NK Litija ter da g. Gvido Kres ostaja na položaju predsednika kluba za 
obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja izvajanje funkcije dodatnega 
1 leta. 

Za novo članstvo oziroma potrditev so bili predlagani naslednji kandi-
dati za posamezne organe, ki so bili soglasno sprejeti:
-  Predsednik kluba: g. Gvido Kres
-   Podpredsednica kluba: ga. Petra Golnar (prejem vseh pooblastil, ki 

so potrebni za vodenje samega kluba)
-  Člani upravnega odbora: 
 o   g. Marko Kovač (funkcija: sodelovanje pri organizaciji dogod-

kov, povezovanje izvajalcev ter NK Litije pri rednem vzdrže-
vanju travnatih površin ter objekta in izvedbe sodelovanja z 
drugimi klubi na območju RS)

 o   g. Igor Meserko (funkcija: strukturiranje selekcij, trenerjev, or-
ganizacija turnirjev, sodelovanje z drugimi organizacijami)

 o   g. Uroš Pavlica (funkcija: sodelovanje z MNZ ligo in druge mo-
rebitne lige)

 o  g. Aco Jovanovič (funkcija: predstavnik članske ekipe)
 o  ga. Andreja Jerant (funkcija: sekretarka)
-  Nadzorni odbor: 
 o  predsednik: g. Miha Lebinger
 o  član: g. Dejan Grošelj
 o  članica: ga. Darja Nejedly
-  Disciplinska komisija:
 o  predsednik: g. Boris Bevc
 o  član: g. Daniel Pograjc
 o  članica: ga. Joži Petrič

V primeru, da se še pridobijo dodatni člani upravnega odbora, se jih 
potrdi na sklicu izredne skupščine v skladu s Statutom in z Zakonom 
o društvih. 

Novo vodstvo NK Litija se je zavezalo, da bo v prihodnosti zagota-
vljalo:
•   Pregledno ter transparentno poslovanje z največjo mero korek-

tnosti ter poštenosti.
•  Delovanje NK Litija v skladu s Statutom ter veljavno zakonodajo. 
•   Zagotavljanje izobraževanja kadrov, zlasti v smeri pridobivanja 

ustreznih licenc za trenerje.
•   Zagotavljanje sodelovanja vseh selekcij v ligaškem tekmovanju in 

udeležbe na turnirjih.
•  Organizacija turnirjev (vsaka selekcija vsaj en turnir).
•   Tekoče vzdrževanje vseh travnatih površin in pripadajočega objek-

ta.
•  Zagotavljanje sredstev za delovanja NK Litija:
 o   iskanje sponzorskih in donatorskih sredstev na območju R Slo-

venije,
 o   sodelovanje s športno zvezo, nogometno zvezo in iskanje raz-

pisov, ki so razpisani za športne oz. nogometne klube,
 o   sodelovanje z Občino Litija,
 o   pridobivanje razpisanih sredstev, ki jih nameni Občina Litija za 

šport in druge organizacije.
•   Pospešeno sodelovanje z OŠ na območju Litije in Šmartna pri 

Litiji.
•  Pridobitev večjega št. igralcev.
•   Pospešeno sodelovanje z vsemi občani ter občankami na območju 

občine Litija in Šmartno pri Litiji.

Obenem vas tudi obveščamo, da bo NK Litija v prihodnosti pospe-
šeno deloval na področju strukturiranja selekcij, zlasti na področju 
zadržanju/pridobivanju igralcev, zagotavljanju ustreznih pogojev tre-
niranja, tekmovanja in pridobivanja ustreznega kadra za treniranje. 
Pri samem strukturiranju bo tudi sodeloval nekdaj odlični nogometaš 
in selektor slovenske reprezentance v futsaluter trenutni trener, g. 
Dušan Razboršek. S sodelovanjem in strokovnim pristopom, bo NK 
Litiji dal novo dimenzijo vodenja in pospešeno sodeloval v sestavi 
mladinskega pogona.  

Petra GoLNAR

DOBER MLADINSKI POGON V  
NK LITIJA

Za vsakim mladinskim pogonom se skriva dober mladin-
ski program. Mladinski program je nujno potreben, kaj-
ti uspešnost nogometa je prav gotovo odvisno v veliki 

meri od uspešnosti dela z mladimi. Program je namenjen vsem tistim, 
ki so vključeni v delo z mladimi, kar pomeni od predsednika kluba, pod-
predsednice kluba, članov upravnega odbora, trenerjev in sekretarke 
v nogometnem klubu. 
Cilj NK Litija s sodelovanjem, g. Dušana Razborška, je postati stabilen 
četrtoligaš s člansko ekipo s poudarkom na razvijanju mladinskega po-
gon, ki bo zagotavljal kvalitetne doma vzgojene igralce za člansko eki-
po, povečevanje število mladih za vsako selekcijo, pridobiti oz. zadržati 
ustrezen vaditeljski kader, ki bo deloval pedagoško ter da se v priho-
dnosti uvrsti NK Litija  tudi s kadetsko ekipo v višjo stopnjo tekmovanja 
v organizaciji NZS. Cilj mladinskega programa je predvsem povečanje 
števila vadečih otrok v nogometu ter njihovo usmerjanje, izbiranje in 
selekcioniranje z namenom čim uspešnejšega razvoja mladih nogome-
tašev. Ravno zaradi zgornjih navedb in, da bi mladinski program do-
segel svoj namen, bomo v klubu povečali pomembnost mladinskemu 
programu, za katerega izvajanje bodo odgovorni g. Igor Meserko, g. 
Dušan Razboršek in profesionalni trenerji. 
Za delo s selekcijami bomo angažirali trenerje z ustreznimi licenca-
mi NZS, ki že sedaj delujejo v klubu ter dodatno angažirali predvsem  
»starejše« in nekdanje igralce, katere bomo poprej napotili na stro kovno 
usposabljanje po programih NZS v cilju pridobitve ustreznih licenc.
Z realizacijo programa, bi uresničili geslo »Nogomet in mladina, kom-
binacija je fina« in skozi šport mladino odtegnili ulici. Dosegli bomo 
tudi potrditev, da je takšno pospeševanje igranja nogometa in vseh 
vpletenih, ki so na kakršen koli način »dodajali kamenčke v mozaik«, da 
vztrajamo pri svojem delu in omogočamo športno udejstvovanje vsa-
komur, ki to želi, pravilna, kljub temu, da delujemo v okolju, naklonjeno 
tudi drugim športom.
Omogočite svoji mladini zdravo in športno mladost. Pomagajte nam pri 
prizadevanju, da mladini, ki se navdušuje nad nogometom omogoči-
mo kakovostno nogometno šolo in dober začetek njihove športne poti.  
V NK Litija so odprta vrata vsem mladim navdušencem.
NK Litija, Kidričeva ulica 2, Litija; uradne ure: vsak torek in sredo od 17. 
do 18. ure. Kontaktna oseba: g. Igor Meserko, GSM: 051-385-909

Upravni odbor NK Litija

REZULTATI POSAMEZNIH SELEKCIJ: 
MNZ LIGA - Člani / LESTVICA 18. krog 14.05.11

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Litija 16 14 1 1 50:13 43 
2. MNC Vrhnika 16 10 1 5 33:20 31 
3. Kočevje 16 9 1 6 38:23 28 
4. Črnuče 16 8 3 5 36:27 27 
5. Dragomer 16 7 1 8 33:34 22 
6. Svoboda Kisovec 16 7 0 9 23:33 21 
7. Dolomiti Dobrova 16 5 5 6 29:23 20 
8. vir 16 5 2 9 25:35 17 
9. DD Dren 16 0 0 16 12:71 0 

Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - število tekem  TČ - število toč

LESTVICA 16. krog 14.05.11: 2. LIGA starejši dečki – LIGA ZA PRvA-
Ke: Litija 5. mesto - 33 točk.
LESTVICA 18. krog 14.05.11: 4. LIGA mlajši dečki – LIGA ZA PRvAKe: 
Litija 4. mesto - 56 točk.
LESTVICA 15. krog 14.05.11: Cicibani U10 – skupina D: Litija 9. me-
sto - 6 točk.
LESTVICA 8. krog 13.05.11: Cicibani U-9 skupina 1: Litija 1. mesto 
- 49 točk.
LESTVICA 7. krog 14.05.11: Cicibani U-8 skupina 2: Litija 4. mesto - 
10 točk.
vir: http://www.mnzljubljana-zveza.si/

Vsem, ki ste bili do sedaj naši sponzorski partnerji (ali v obliki finančnih 
sredstev, dela ali najema prevoznega sredstva), se iskreno zahvaljuje-
mo. Vabimo vas k sodelovanju ter ogledu tekmovanj na nogometnem 
igrišču v Litiji. Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na 
telefon 051 385 909 ali e-mail: nogometniklublitija@gmail.com.
Skupaj zagotovimo vsem športno sodelovanje ter zapolnitev razpolo-
žljivega prostega časa.  Petra GoLNAR

Po uvodnem visokem porazu v Trbovljah proti domačemu Rudarju je 
litijska ekipa ujela zmagovalni ritem in dosegla tri visoke zmage. Zadnjo 
za 30 košev v Polzeli. Letošnja ekipa je sestavljena iz igralcev letnika 
1997 in 1998. Fantje trenirajo 3-4 krat na teden, povprečno pa odigra-
jo eno tekmo na teden, tisti boljši pa igrajo tudi vidno vlogo pri kadetih. 
Po doseženih koših najbolj izstopata Aljaž Primožič in Tilen Jakupović, 
ki sta tudi člana regijske reprezentance, vendar tudi ostali po zavzeto-
sti in zagnanosti na treningih veliko ne zaostajajo. Cilj v letošnji sezoni 
je uvrstitev v ligo za prvaka, kar pomeni, da se je potrebno uvrstiti na 
drugo mesto v skupini. Upajmo, da se bo ta cilj tudi uresničil, zato pa 
bo potrebno opraviti veliko treningov in uspešno odigrati preostali del 
prvenstva.
Tekma 1. kroga 
RUDAR : LITIJA  79:57 (26:24) 
Strelci za KK Litija: Ocepek, Šepec 12 (4:3) /3x3/, Borišek 2, Sterle 1 
(2:1), Podbregar 2 (2:2), Jakupovič 17 (10:7), Gospeti, Premk, Primožič 
13 (4:2) /1x3/, Skender 1 (2:1), Sedevčič 3 (2:1), Šraj 6 /2x3/.
Tekma 2. kroga
LITIJA  :  INPUT NAZARJE   73:36  (30:18)
Strelci za KK Litija: Ocepek, Šepec 4, Borišek, Sterle 2, Podbregar, Ja-
kupovič 25 (1:3), Premk, Primožič 34 (3:12), Zagorc, Skender, Sedev-
čič 7 (5:8), Šraj.
Tekma 3. kroga
LITIJA  :  ELEKTRA   101:27  (54:20)
Strelci za KK Litija: Ocepek, Šepec 4, Sterle, Podbregar 5 (1:4), Ja-
kupovič 34 (6:11), Premk (0:2), Primožič 47 (7:7), Zagorc 2, Skender, 
Sedevčič 2, Šraj.
Tekma 4. kroga
HOPSI POLZELA  :  LITIJA   43:72  (20:32)
Strelci za KK Litija: Podbregar 2, Sterle 6 (2x3), Gospeti 4, Jakupovič 9 
(3:4), Borišek 2, Primožič 43 (14:25) (1x3), Sedevčič 2, Šraj 5 (1x3).
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ANJA DOBRAVEC TRETJA
Na državnem prvenstvu posamezno – ženske, ki 
je bilo v Črnomlju in Medvodah 16/17.4.2011, je 
bila Anja Dobravec odlična tretja. V polfinalu je 
izgubila s tekmico Branko Pavlović (558:565).

Na državnem prvenstvu za članice – kombinacija, pa je med 52. tekmo-
valkami zasedla 14. mesto (1138 podrtih kegljev).

DRžAVNO PRVENSTVO ZA VETERANE/KE CELJE 2011
Zmagovalec I. skupine (letnik 1957-1961) je bil Božo Ivančič s 600 po-
drtimi keglji, 30. je bil Matjaž Mahkovic (526), 35. Franc Ivančič (517) 
in 50. Franci Kralj s 458 podrtimi keglji. V II. skupini (letnik 1952-1956) 
je Slavko Poglajen zasedel 9. mesto (540) in Janez Dobravec 34. mesto 
(493). V IV. skupini (letnik 1942- 1946) pa je Ludvik Novak s 556 podr-
timi keglji osvojil 4. mesto.

DRžAVNO PRVENSTVO POSAMEZNO 2011 – DEČKI, 
DEKLICE

Tekmovanja so bila v Pivki, Gorici in Kamniku. Med dečki I. kategorije 
je bil Grega Prašnikar 16. (tekmoval je samo v Gorici). V III. kategoriji je 
bil Matevž Vaš 13. s 1161 podrtimi keglji. Brata Tomaž in Klemen Ivan-
čič sta v IV. kategoriji osvojila 1. in 3. mesto s 1644 in 1598 podrtimi 
keglji. Med deklicami IV. kategorije pa je bila Maruša Kokalj 4. s 1539 
podrtimi keglji. Na Grumovem memorialu je bil Klemen Mahkovic 11. 
(557 podrtih kegljev).

KK Litija 2001

12. TROFEJA BEOGRADA
Leto je bilo naokoli in zopet smo se odpravili na 
taekwondo tekmovanje v Beograd, kjer se je od-
vijala že 12. Trofeja Beograda. Tekmovanje smo 
združili tudi z izletom, saj nas je spremljalo kar 
nekaj staršev in prijateljev taekwondoja. Tekmo-
vanja se je udeležilo 380 borcev iz 14 držav. Naš 

klub je zastopalo 8 tekmovalcev, kateri so se glede na konkurenco, 
zelo dobro izkazali. 
Reprezentant Domen Pirc je po dveh premaganih Moldavcih ter borcu 
iz Srbije zasluženo in prepričljivo osvojil 1. mesto. Izbran pa je bil tudi 
za najboljšega borca med kadeti. V dobro borko se kali tudi Patricija 
Zupan, ki je v kategoriji nižjih pasov, po dveh zmagah osvojila 1. mesto. 
Pohvala tudi vsem našim ostalim tekmovalcem za osvojena mesta, ki 
so si jih priborili, saj je bilo na tem tekmovanju zelo veliko dobrih tek-
movalcev. Izstopala je reprezentanca iz Moldavije, s katero so se naši 
borci prvič srečali v ringu, vendar smo jim bili enakovredni nasprotniki, 
saj smo proti njim zabeležili 3 zmage. 
V nedeljo smo si vsi skupaj ogledali znani beograjski živalski vrt, ki 
je bil res vreden ogleda, saj smo stari in mladi uživali v občudovanju 
živali. 

Tekmovanja so že v zadnji četrtini sezone in 
uvrstitve ekip po mestih v razpredelnici se je 
že izoblikovala. Z zmago ekipa napreduje s po-
razom pa kakšno mesto nazaduje. Pri igralcih 
in igralkah so že vidne posledice tekmovanja, 
saj prihaja do vse več poškodb in kartonov, 
kar jih odvrača od tekmovalnega igranja. Tako 

imajo trenerji vse več težav s sestavljanjem ekipe, ki začne tekmo.
Članska ekipa je še vedno v prvem delu lestvice in uspešno drži uvr-
stitev. Z malo več igralne sreče pa bi bila lahko čisto v vrhu, kar je za 
Jevnico lepa uvrstitev. 
Ženska ekipa se je uvrstila na 3. mesto in se tako uvrstila med elitno 
četverico, ki med seboj odloča, kdo bo na koncu prvenstva na vrhu. 
Prvi uspešni nastop je bil na gostovanju pri državnih prvakinjah ŽNK 
Krka, ki so ga naše naše igralke dobile z 1:0. Strelka zmagovitega gola 
je bila Kaja Jerina. V pokalu pa so se naše nogometašice uvrstile v 
finale, saj so v polfinalu po dveh zmagah opravile z Mariborčankami. V 
finalu pa se bodo pomerile s Krko 25.5.2011 na nogometnem igrišču 
Livar Ivančna gorica.
Na prvenstvenih tekmah je čedalje več gledalcev, ki spremljajo in 
spodbujajo naše nogometaše in nogometašice, ne samo doma temveč 
tudi na gostovanjih.

za NK Jevnica
Marjan MeDveD - Medo

PoHoD ali tURno 
KolesaRsKi vzPon 

na sReDiŠče 
slovenije - Geoss

PD Litija vabi na tradicionalni 22. pohod ali na 2. turno kolesar-
ski vzpon na GEOSS

v soboto, 28. maja 2011.
Pešpot je dolga 14,4 km (3-4 h), kolesarska pa 16 km (2-3 h) in vodi po 
zanimivi markirani poti mimo najdišča znamenite SITULE iz halštatske 
dobe, do geometričnega središča Slovenije, kjer bo ob 12. uri slove-
snost s podelitvijo priznanj. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
Začetek poti je pred upravo Predilnice Litija, Kidričeva cesta (čez 
nadvoz in desno), kjer je tudi parkirni prostor. Pričetek pohoda bo med 
7. in 10. uro, skupinski odhod za kolesarje pa ob 9. uri (voden izlet – za-
želena prijava na tkolitija@gmail.com). Tu prevzamemo kartonček poti 
in nekaj napotkov. Če želimo priti pravočasno na proslavo, moramo 
pričeti s pohodom okrog osme ure.
Pot nas bo vodila iz Litije preko Strešnega vrha, Konja, Vač, mimo fo-
silne obale in sušilnice lanu do Klenika (povečana poustvaritev situle 
iz Vač) in naprej po arheološki poti do najvišje točke (680m) na Slem-
šku (cerkev Sv. Križa).V cerkvi se nahajajo številne religiozne podobe 
(oltarne slike, križev pot) češkega slikarja Pavla Künla narisane v olju 
med leto 1844-1860,ki štejejo med prve kvalitetne krajinske slike v 
slovenski umetnosti 19. stoletja. Cerkev bo ta dan odprta in lahko si jih 
ogledate s pomočjo vodiča. Od tu naprej nas čaka še lažja petina po-
hoda. Pot se obrne navzdol in ostane zložna vse do cilja, kjer je zadnja 
kontrolna točka. Na cilju bo tudi predstavitev in možnost testiranja 
koles različnih proizvajalcev in vrst. Če nismo prišli iz smeri geome-
tričnega središča, si ga lahko ogledamo. Za povratek na izhodišče bo 
organiziran avtobusni prevoz. Okrog 13. ure bo odpeljal prvi avtobus in 
nato vsakih 3/4 ure. Prav tako se ob 13. uri začne spust za kolesarje.
Vse dodatne informacije dobite na 041 296 953 (Sašo Borišek).
Prireditelji planinskega društva vam želimo lep in prijeten dan!

15. MEMORIALNI TURNIR ‘’RUžICE MEGLAJ 
RIMAC’’, BEOGRAD IN SPOMINSKA TEKMA 

TONETA LEBINGERJA
Veteranke Zagreba že petnajsto leto organizirajo memorialni turnir Ru-
žice Meglaj Rimac. Našo ekipo je tudi letos doletela čast, da se ga 
udeležimo. Potekal je dne 12.3.2011 v športni dvorani I. Arapovića. Po-
leg naše ekipe so sodelovale še mlajše veteranke Maribora, domačinke 
pa so nastopale z ekipama 30 + ter 50 +. Pred pričetkom veteranskega 
turnirja so se v polfinalnih srečanjih pokala Ružice Meglaj Rimac za 
osnovne šole med sabo pomerile mlade košarkašice.
Po odigrani prvi tekmi med veterankami Maribora in domačinkami, ki 
se je končala z zmago slednjih, je sledila otvoritev turnirja s pozdrav-
nimi govori ter minuto molka v počastitev velike igralke Ružice Meglaj 
Rimac. Po kratkem premoru je sledilo naslednje srečanje, v katerem 
smo se ‘’Lit’janke’’ pomerile z ekipo Zagreba 50 +. Domačinke so se 
v prvi četrtini precej namučile z nami in jo uspele dobiti z minimalno 
prednostjo ene točke. Tudi v drugi četrtini jim nismo dovolile, da bi se 
odlepile z večjo razliko, ki je ob polčasu znašala štiri točke v njihovo 
korist. V tretji četrtini smo na osnovi dobre igre v obrambi in napadu 
celo povedle, vendar vodstva nismo uspele obdržati. Razlika je znašala 
tri točke. Ta se je v zadnji četrtini še nekoliko povečala, saj smo se 
Litjanke vedno težje upirale visokim gostiteljicam. Kljub porazu z rezul-
tatom 38 : 46 pa smo bile s prikazano igro zelo zadovoljne. Po končani 
tekmi, ko smo si nekoliko odahnile od napornega igranja, smo odnesle 
cvetje na Ružicin grob in se ponovno vrnile v dvorano, kjer je že pote-
kalo finalno srečanje pokala Ružice Meglaj Rimac za osnovne šole. Po 
zaključenem srečanju je sledila podelitev medalj mladim košarkašicam 
ter priznanj vsem ekipam veterank. S tem se je tudi uspešno zaključil 
15. turnir v spomin na legendo ženske košarke Ružico Meglaj Rimac.
Po Zagrebškem turnirju smo se 15.,16. in 17. aprila 2011 udeležile 
košarkarske ''dogodivščine'' v Beogradu, kamor smo bile poleg Subo-
tice, Novega Sada in Splita povabljene tudi veteranke Litije. Turnir je 
potekal v pravem, športno prijateljskem vzdušju. Gostiteljice so se zelo 
potrudile ter poskrbele za prijetno počutje in druženje tako na igrišču 
kot na družabnih srečanjih. 

7. maja 2011 smo v te-
lovadnici oŠ Gradec od-
igrale povratno tekmo z 
našimi dolgoletnimi pri-
jateljicami, veterankami 
Zagreba. Namenjena je 
bila v spomin na našega 
trenerja in velikega špor-
tnega delavca Toneta 
Lebingerja. Zahvaljujoč 
njegovemu vztrajnemu 
delu, trudu in odreka-
nju, se je ženska aktivna 
košarka v Litiji obdržala 

vse do njegove prerane smrti. Prepričane smo, da v kolikor ne bi izgubil 
zadnje tekme z okrutno boleznijo, bi se tradicija ženske košarke na-
daljevala. Tone je glavni ‘’krivec’’, 
da smo košarko vzljubile in bo še 
dolgo ostala del našega življenja. 
Zadovoljne smo, da nadaljujemo 
s to lepo igro od takrat, ko se je 
za vedno ustavilo Tonetovo srce. 
S tem smo izpolnile njegovo veli-
ko željo in lahko si predstavljamo, 
kako bi bil ponosen na nas. Spo-
mnile pa smo se tudi na našega 
dolgoletnega tehničnega vodjo Verija Kolmana, ki je v ženski košarki 
prav tako pustil velik pečat. V vseh teh letih smo stkale mnoga prija-
teljstva širom Slovenije, bivše Jugoslavije, Mađarske in ne namerava-
mo se ustaviti. V naše veliko zadovoljstvo se nam, malo manj mladim 
veterankam vsako leto pridružujejo mlajše moči in prepričane smo, da 
bomo z dobro voljo, vztrajnostjo, skupnim delom in medsebojnim pri-
jateljstvom poskrbele, da ženska košarka v Litiji, četudi rekreativna, 
še dolgo ne bo zamrla. Že prvi vikend v juniju imamo rezerviran za 
tradicionalno košarkarsko srečanje v Subotici, kjer bo sodelovalo kar 
12 ženskih ekip.           Veteranke Litije

Proda j n i center Šmartno 
odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
TEL: 01/8987-472, FAX: 01/8987-181, E-MAIL: jernej.konjar@siol.net

GRaDnja, sanacije, URejanje DoMa in oKolice
aKcija

PEČI VIADRUS - VODOVODNE BATERIJE UNITAS -  
STENSKE IN TALNE KERAMIČNE PLOŠČICE -  

TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE - STREHE TONDACH - 
BRAMAC - POROTERM 30 S P+E - MAVČNI PROGRAM

aKcija toPDoM  
 od 16.05. do 30.06.2011

► oRGaniziRan PRevoz blaGa
► izPosoja UDaRniH KlaDiv 

IzpoSoJA AvToDoMov
www.avtodom-jernej.si

ZA GLAvNo SeZoNo Še NeKAJ PRoSTIH TeRMINov,  
PReD IN Po SeZoNI saMo 400 € TeDeNSKI NAJeM

34. RALLy SATURNUS ODPELJAN, BRATA 
JERIHA IZ VELIKE ŠTANGE PRESENETILA  

Z ODLIČNIM REZULTATOM
Od 13. do 15. maja se je v okolici Ljubljane in v Zasavju odvijal 
eden najprepoznavnejših rallyjev v Sloveniji.
Rallyja Saturnus se je udeležilo 64 posadk, 
med njimi sta bila tudi brata Jeriha iz Velike 
Štange, z dirkalnim vozilom WV Polo 14. 16V. 
Voznik Albin  in sovoznik Dušan Jeriha sta vo-
zila  v diviziji 1 za Slovensko prvenstvo in v 
skupini 7 za Evropsko prvenstvo. V petek sta 
odpeljala hitrostno preizkušnjo v Stožicah in 
pokazala konkurenci, da sta na rally dobro 
pripravljena. V soboto se je v Trbovljah in Hra-
stniku odvijal 1. del. Vremenski pogoji so bili 
ugodni, a sta brata Jeriha že po prvi hitrostni 
preizkušnji imela tehnične težave s podvozjem 
dirkalnega vozila. Kljub težavam Albin in Dušan nista obupala. Ob za-
ključku  prvega  dela  je njuna ekipa okvarjen del zamenjala, tako da 

sta nedeljski drugi  del, ki je potekal 
mimo Janč, preko Metnaja in Višnje 
Gore, odpeljala brez tehničnih težav. 2 
del rallyja je bil sestavljen iz 6 hitro-
stnih preizkušenj in vse so potekale v 
zelo težkih pogojih, saj je bila zaradi 
dežja proga premočena in drseča, na 
določenih odsekih blatna in popeska-
na, vidljivost pa zelo slaba.
Brata Jeriha sta na rallyju Saturnus 
presenetila svojo konkurenco in si 
privozila 3. mesto v Slovenskem in 2. 

v Evropskem prvenstvu. V generalni razvrstitvi sta bila odlična 12. v 
Slovenskem  in 19. v Evropskem prvenstvu. Albin in Dušan sta nad re-
zultatom navdušena, saj  je to njun šele 3. rally in že osvajata stopničke 
in odlične rezultate. Zahvaljujeta se staršem, Matjažu, Bojanu, Špeli, 
glavnima pokroviteljema vulkanizerstvu Kastelic in Radiu 1 Geoss, ter 
vsem navijačem, ki so stali ob progi in navijali.

Jože MAHKovec

SUSEDGRAD – SOKOL POKAL 2011
V zagrebški dvorani Sutinska vrela, se je v soboto, 14. 5. 2011, trlo okoli 
570 tekmovalcev iz 61 klubov, kjer je potekalo tekmovanje v borbah ter 
tehniki. Domači Taekwondo klub Šmartno – Litija je na to tekmovanje 
peljal 3 tekmovalce v borbah ter 1 tekmovalca v tehniki, pod vodstvom 
pomočnika trenerja Mihe Tomažiča. Reprezentant v tehniki, Rok Mo-
har, je na svoji zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom 
v tehniki osvojil v svoji kategoriji odlično 1. mesto, kar je spodbuda za 
prihajajoče evropsko prvenstvo. Borec Domen Pirc je tokrat počival, 
ker ga čaka 1. Vikend v juniju, velika tekma z reprezentanco, Avstrija 
Open, ki je tudi zadnje pred njegovim odhodom na evropsko kadetsko 
prvenstvo v borbah. V soboto nas je presenetila Patricija Zupan, ki je 
v kategoriji kadetinj B zabeležila 4 prepričljive zmage ter s tem osvojila 
1. mesto, prav tako Tadej Pirc, katerega smo že vajeni med dobitniki 
kolajn. Naši četrti tekmovalki, Aleksandri Rozina, pa je žal zmanjkalo 
nekaj pik za napredovanje. Roku ter Domnu želimo čim boljši rezultat 
na prihajajočih evropskih prvenstvih ter da bi še velikokrat zastopala 
nas ter Slovenijo v evropi. 
REZULTATI:
BORBE: Tadej Pirc – 1. mesto; Patricija Zupan – 1. mesto; TEHNIKA:
Rok Mohar – 1. mesto

Taekwondo klub Šmartno - Litija

ReZULTATI:
Domen Pirc – 1. mesto; Patricija Zupan – 1. mesto; Aleksandra Rozina 
– 2. mesto; Tadej Pirc – 3. mesto; Maja Strmljan – 3. mesto; Sara Rozi-
na – 3. mesto. Tekmovala sta še Patricija Matoz in Žan Kaštigar.

Litjanke v Zagrebu

Domačinke z gostjami iz Zagreba in ‘’gasil-
ska’’ s kompletno domačo ekipo



BISERNA POROKA ZAKONCEV OBREZA
Zakonca Ivan in Marija iz Ponovič sta slovesno zaznamovala 60 let 
skupnega življenja. Poročila sta se leta 1951 v župniji Sava. Leta so 
tekla in zakonca Obreza sta dočakala biserno poroko.
V ljubezni in spoštovanju drug do drugega in s skupnimi močmi sta 
zgradila dom. Ivan je hodil v službo, Marija pa je skrbela za družino 
in možu pomagala pri opravljanju različnih del na kmetiji. V zakonu 
so se jima rodili trije otroci. Imata štiri vnuke in šest pravnukov. 
Ob praznovanju biserne poroke jima je za jubilej čestital tudi župan 
občine Litija g. Franci Rokavec in jima izročil zlatnik z biserom.

ZAHVALA
Ob požaru, ki ga je zanetila strela 1. maja na gospodarskem poslo-
pju, se iskreno in iz srca zahvaljujemo gasilcem gasilskih društev 
Štangarske poljane, Zavrstnik, Šmartno pri Litiji, Velika Kostrevnica 
in Litija za pomoč pri gašenju požara in reševanju živine iz gorečega 
hleva, sosedom, ki so prvi prihiteli na kraj požara, pa pri reševanju 
strojev in orodja ter za kasnejšo oskrbo živine. Še posebna zahva-
la Jožetu Ulčarju, Damjanu Juhantu in Mrku Kokovici, kateri so s 
svojimi stroji dodali znatni delež ob intervenciji in s tem omogočili 
njeno hitrejše končanje. Hvala sosedom Jurčkovim in veterinarju 
Miranu Kukovici in družinama Zupančič iz Dvora pri Bogenšperku 
in Vrha pri Sobračah za vso pomoč. Iskrena hvala pa tudi vsem, ki 
ste si vzeli čas naslednji dan, da se je pogorišče pospravilo in živina 
namestila na začasno bivališč in vsem posameznikom, ki ste kakor 
koli materialno in finančno pomagali.

V nesreči spoznaš prijatelje.
Miro KoPRIvNIKAR

TONČKI ROZMAN V SPOMIN
Nebo in zemlja sta jokala, ko smo se 
od Tebe draga Tončka, v sončnem maj-
skem popoldnevu, 6.5.2011 poslovili 
na litijskem pokopališču.
Bila si mi kot starejša sestra in velika 
prijateljica. Dolgo let sva bili najbližji 
sosedi. Spominjam se, da je bila vaša 
hiša po domače »Pri Taufarju«, kjer je 
bil rojen oče znanega pesnika in dra-
matika Vena Tauferja, tvoj stric Ven-
česlav Taufer, prijazna in vedno vsem 
odprta. Takšna si bila tudi Ti. Prijazna, 
polna topline in ljubezni do bližnjega. 
Ob četrtkih zvečer se je pri vas zbira-
la Graška mladina, ki je ob poslušanju 
»Četrtkovega večera« tudi zaplesala. 

Tvoja ljubeča in prijazna starša Justa in Anton sta jih učila plesati.
Kot velika prijateljica knjig, saj si marsikatero noč prebedela ob 
njih, si me prav Ti prvič peljala v litijsko knjižnico. Tudi na vašem 
podstrešju, kjer ste imeli cele zbirke Kmečkih povesti in Slovenskih 
večernic, sem neznansko uživala.
Kot edinka si vedno želela imeti veliko otrok. Z možem Stanetom 
sta si leta 1969 ustvarila družino in podarila si mu dve čudoviti 
hčerki Vanjo in Melito. Blizu domače hiše sta si z veliko truda in 
odrekanja ustvarila topel dom. Vedno sem bila dobrodošla pri vas, 
saj sem prvič videla morje prav s Tvojo družino. 
Potem pa je v vaše srečno življenje posegla nenadna smrt očeta 
in matere, saj si v mesecu dni leta 1981 izgubila oba. Ko si si malo 
opomogla od žalosti, pa je na vaša vrata potrkala kruta usoda. V 
39. letu starosti vam je vzela zvestega moža in skrbnega ter ljube-
čega očeta. Globoka bolečina ob izgubi moža je vedno ostala v Tvo-
jem srcu, saj si mu ostala zvesta do svoje prerane smrti. Odslej si 
živela le za dom in hčerki. Lepo si ju vzgojila, saj sta po končanem 
šolanju postali skrbni mamici in uspešni ženski. 
Razveselili sta Te z vnukinjami Zalo, Brino in Izo. S Teboj sem se ob 
njih radostila tudi jaz. Po upokojitvi si se jim vsa predala, jih razva-
jala in spremljala njihove prve korake in šolske uspehe. Zelo si bila 
ponosna nanje, in si neizmerno uživala ob glasbenih nastopih Zale 
in Brine, na katere si me vedno povabila. Bila si skrbna babica in 
velika ljubiteljica otrok. 
Veselila sem se s Teboj ob Tvoji 60 letnici, na katero si povabila 
tako veliko tebi dragih ljudi in sta Ti vnukinji pripravili tako lep in 
nepozaben večer. Vrsto let si me za rojstni dan že zgodaj zjutraj 
razveseljevala s šopkom cvetja.
Bila si zelo čuteča ženska, saj si ob nesrečah in trpljenju ljudi trpela 
tudi Ti. Le o svojih bolečinah nisi veliko govorila. Zato me je še toli-
ko bolj prizadela strašna novica, ki se je v torek popoldne 3.5.2011 
širila po Graški cesti, da je umrla naša Tončka. 
Vedno je bil maj moj najlepši in najljubši mesec. Maja sem se po-
ročila, maja sem dobila svojega prvega vnuka. Sedaj pa je na moj 
maj padla temna senca, ki ne bo nikoli izbrisana, saj sem izgubila 
svojo veliko prijateljico.
Vedno me bo spremljal tvoj topel nasmeh, prijazen pogled, zato 
boš imela v mojem srcu draga Tončka, prav posebno mesto. Nikoli 
ne bom nehala žalovati za Teboj.

Mira PRAŠNIKAR 

zadnjo majsko nedeljo poskusite 
domače jagode in šparglje

Kulinarika in prijetno druženje za vso družino je vodilo prireditve 
Dan jagod in špargljev, ki se bo v nedeljo, 29. maja 2011, odvijala 
v vasici Breg pri Litiji. Od Litije je oddaljen dva, od Ljubljane pa 40 
kilometrov. V dobre pol ure vožnje  iz prestolnice se na podeželju lahko 
naužijemo svežega zraka in domačih dobrot.

Od 10. ure dalje boste lahko na prireditvi, ki bo letos že drugič potekala 
pri gasilskem domu na Bregu pri Litiji, poskusili okusne jedi iz špargljev, 
pa tudi jagodne sladice in napitke. Kulinarične užitke bodo dopolnile še 
sveže pečene postrvi in jedi iz žara. Sveže jagode in šparglje, ki jih v 
vasi pridelujejo domačini, boste lahko tudi kupili.
Domačini bodo na stojnicah predstavili lokalne dobrote in izdelke do-
mače in umetnostne obrti. Prijetno podeželsko vzdušje bodo popoldne 
dopolnile zabavne igre, pri katerih se bodo za nagrade potegovale ekipe 
štirih tekmovalcev. Tako kot vse na prireditvi, bo tudi glasba »domača«. 
Igral bo ansambel Litijski odmev, priložnost bo tudi za ples na livadi.
Prireditev organizirajo krajevna skupnost in društva iz Brega in Tenetiš. 
Podprl jo je tudi Center za razvoj Litija, ki na območju Jablaniške doline 
izvaja evropski projekt Prisluhni glasu vasi. Izkupiček od prireditve bo 
namenjen obnovi gasilskega doma na Bregu, obiskovalci pa bodo lahko 
prizadevanja organizatorjev podprli s sodelovanjem v srečelovu. 

Preživite prijetno nedeljsko popoldne ob domačih kulinaričnih 
dobrotah v Srcu Slovenije!

DOGODKI OB TEDNU 
VSEžIVLJENJSKEGA UČENJA 

2011
Pred nami je že šestnajsti Teden vseživljenjskega učenja (TVU) – vse-
slovenski praznik učenja, s katerim Izobraževalni center Geoss d.o.o. 
kot območni koordinator v občini Litija in Šmartno pri 
Litiji obveščamo in vabimo naše občane vseh starosti 
na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh ži-
vljenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v 
svojem življenju prevzema.
Vabimo vas, da obiščete brezplačne dogodke ob Tednu 
vseživljenjskega učenja 2011, ki letos poteka od 16. do 
22. maja, v razširjenem terminu pa od 1. maja do 30. junija 2011.
TVU je za obiskovalce prireditev enkratna učna priložnost, da se prič-
nejo še bolj ozaveščati o pomembnosti učenja v vseh življenjskih ob-
dobjih. Ponudba dogodkov je zelo pestra, dogodki pa kar kličejo po 
raziskovanju novih vsebin, pridobivanju novih in raznolikih znanj, spo-
znavanju zanimivih ljudi…

Napovednik dogodkov TVU 2011- maj, junij
KDAJ KJe DoGoDeK IZvAJALec
25.5. ob 
17h

velika sejna soba 
Občine Litija Okrogla miza o prostovoljstvu MC Litija, Izobraževalni 

center Geoss d.o.o.
25.5. od 
18h do 
19h

Tenis park AS Litija 
(telovadnica) Fiziofit vadba Medobčinsko društvo 

invalidov Litija-Šmartno

25.5. ob 
18.30h Avla Občine Litija

»Naj mladi prostovoljec/
prostovoljka Litije 10« -podelitev 
priznanj

Mc Litija

26.5. Dom Tisje Letni izlet stanovalcev Doma Tisje Dom Tisje
26.5. ob 
18h Kulturni center Litija Zaključni nastop plesnega oddelka 

Glasbene šole Litija-Šmartno
Glasbena šola Litija - 
Šmartno

27.5. od 
9h do 
12h

Zavod Janeza Levca 
Ljubljana

Sodelovanje gledališke in plesne 
skupine Podružnice s prilagojenim 
programom na Mednarodnem 
festivalu Igraj se z mano

oŠ Litija

27.5. od 
14h do 
18h

oŠ Gabrovka

Preventivne dejavnosti (analiza 
telesne mase, meritev krvnega 
tlaka, holesterola v krvi, strokovna 
interpretacija dobljenih rezultatov, 
svetovanje o zdravi prehrani, 
test hoje na 2 km, predstavitev 
programa SVIT)

Zdravstveni dom Litija

27.5. ob 
18h Grad Bogenšperk

370-letnica rojstva Janeza vajkarda 
valvasorja-odprtje razstave in 
predstavitev valvasorjevega 
topografskega dela

Javni zavod Bogenšperk

27.5. ob 
19h

Park ob poti do 
pokopališča Litija okna – otvoritev razstave Mc Litija Mc Litija

28.5. ob 
10h Igrišče OŠ Litija Ulični festival, 5. Rojstni dan MC 

Litija Mc Litija

28.5. ob 
21h BOB Bowling Raj mladosti – revija mladih 

glasbenih skupin Mc Litija

29.5. Breg pri Litiji Dan jagod in špargljev center za razvoj Litija 
d.o.o., KS Breg pri Litiji

29.5. ob 
15:30 Grad Bogenšperk

Koncert pevskega društva ZVON 
z gosti, Moški komorni zbor iz 
italijanske Gorice

Javni zavod Bogenšperk, 
Občina Šmartno pri 
Litiji

1.6. ob 
13h Dom Tisje (jedilnica) Zaključna prireditev za prostovoljce 

OŠ Šmartno pri Litiji Dom Tisje

1.6. ob 
19h Grad Bogenšperk Zaključni koncert najboljših 

solistov in komornih skupin
Glasbena šola Litija-
Šmartno

2.6. po 9h Dom Tisje Izlet za gibalno ovirane stanovalce Dom Tisje

8.6. Avla Občine Litija Razstava Ex tempore Vodice 2011 Društvo Litijski likovni 
atelje LILA

8.6. od 
18h do 
19h

Tenis park AS Litija 
(telovadnica) Fiziofit vadba Medobčinsko društvo 

invalidov Litija-Šmartno

9.6. ob 
19h

Dvorana glasbene 
šole

Zaključni koncert najboljših 
solistov in komornih skupin 
Glasbene šole Litija-Šmartno

Glasbena šola Litija-
Šmartno

12.6. od 
16h do 
18h

Grad Bogenšperk
Otroški rompompom: ogledi gradu, 
ustvarjalne delavnice, lutkovna 
predstava

Javni zavod Bogenšperk

13.6. od 
10h do 
11h

Tenis park AS Litija 
(telovadnica) Fiziofit vadba Medobčinsko društvo 

invalidov Litija-Šmartno

15.6. od 
10h do 
18h

Litija
SvITov dogodek-predstavitev 
in implementacija nacionalnega 
programa SVIT

Zdravstveni dom Litija

16.6. ob 
18h Grad Bogenšperk odprtje likovne razstave olge 

vozelj Javni zavod Bogenšperk

16.6. ob 
18h

Dvorišče 
Mladinskega centra 
Litija

Nastop učencev Glasbene šole 
Litija-Šmartno

Glasbena šola Litija-
Šmartno 

16.6. ob 
19h Kulturni center Litija

Osrednja občinske prireditev ob 
občinskem prazniku in dnevu 
državnosti

Občina Litija, JZK Litija

18.6. ob 
13h Ribiški dom Litija Tradicionalno srečanje invalidov 

Občin Litija in Šmartno pri Litiji
Medobčinsko društvo 
invalidov Litija-Šmartno

19.6. - 
5.7.

Stadion olimpijskih 
iger Atene, Grčija

Udeležba učenca posebnega 
programa na Poletnih svetovnih 
igrah v Atenah

oŠ Litija

23.6. ob 
8h Grad Bogenšperk Odhod Valvasorjeve konjenice na 

19. popotovanje Javni zavod Bogenšperk

24.6. ob 
16h Dom Tisje (jedilnica)

Kresni večer: praznovanje 20. 
obletnice državnosti – proslava in 
predstavitev literarnega snovanja 
stanovalcev Doma Tisje

Dom Tisje

24.6. ob 
20h Grad Bogenšperk Proslava ob dnevu državnosti

Občina Šmartno pri 
Litiji, Javni zavod 
Bogenšperk

26.6. 
ob15h Grad Bogenšperk vrnitev valvasorjeve konjenice na 

grad Bogenšperk Javni zavod Bogenšperk

V tako pestri paleti dogodkov boste sigurno našli katerega, ki bo pisan 
na kožo tudi vam, prijazno vabljeni. Če vas zanimajo podrobnosti o 
posameznem dogodku, kontaktirajte izvajalca.

Maruša KoMoTAR

18 OBVESTILAMaj 2011

Povabilo na 15. PoHoD oD 
ceRKvice Do ceRKvice 

NEDELJA, 5. JUNIJ 2011, POLŠNIK
V kulturnem programu sodelujejo SLOVENCI IZ ZA-

MEJSTVA: Mešani zbor PECA iz Globasnice (Avstrija), Folklorna sku-
pina Gornji Senik Zveze Slovencev iz Madžarske ter Mešani pevski 
zbor Lipa iz Bazovice (Italija). 
Zbor pohodnikov od 8.30-9.00 pri župnišču na Polšniku z jutranjo 
pogostitvijo ter ob prepevanju Moškega pevskega zbora in Ljudskih 
pevk iz Polšnika!
Start ob 9.00 uri, ob 13. uri sveta maša v naravi na Glinjeku, ob 14. 
uri zaključek z ansamblom ZASAVCI, pri Lovski koči (pod šotorom). 
Poskrbeli bomo za pijačo in hrano, za domače dobrote polšniških 
gospodinj, za dobro voljo, nagrade za prijavljene pohodnike in še 
kakšno presenečenje… 
Letošnje zanimivosti: 
• Peč na vetrni podpih na Glinjeku – nova turistična pridobitev 
• predstavili vam bomo NOVO brošuro o Polšniku 
• razstava RISB O POLŠNIKU, avtorji: polšniški šolarji in vrtečki
Pot ni zahtevna in je primerna za vso družino. Potrebna je le dobra 
obutev. Več informacij na www.polsnik.si 

Vabijo vas POLŠNIČANI! 

fundacija Predilnice litija, ustanova 
objavlja

javni RazPis
za presežne dosežke lanskega leta, dosežene na podro-
čju izobraževanja, športa in kulture, priznane v širšem 
prostoru. 
Fundacija Predilnice Litija bo podelila 2 nagradi v višini 2.000,00 € 
in 1.000,00 €. Udeleženec javnega razpisa je lahko posameznik ali 
skupina, s prebivališčem oziroma sedežem v občini Litija.
Udeleženec javnega razpisa mora pisno utemeljiti presežni dosežek 
na izobraževalnem, športnem ali kulturnem področju.
Predloge pošljite priporočeno, v zaprti kuverti, do vključno 15. 6. 
2011, na naslov Fundacija Predilnice Litija, ustanova, Kidričeva 1, 
1270 Litija, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj«.
Fundacija Predilnice Litija bo nagrajenca obvestila do 30.6.2011.
Fundacija Predilnice Litija si pridržuje pravico, da nagrade ne po-
deli, v kolikor ugotovi, da ne gre za presežne dosežke udeležencev 
javnega razpisa.

Predsednica Fundacije Predilnice Litija, ustanove:
vida VUKOVIČ

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV

ob občinsKeM  
PRazniKU in DnevU  

DRŽavnosti
ČETRTEK, 16. JUNIJ 2011  

OB 18.URI, V KULTURNEM CENTRU LITIJA



Odšel si tja kjer ni sonca, ni dežja,
odšel si tja, kjer raj velja,
pustil si nam žalost, prazen stol,
pustil si vprašanja, neskončno bol.
Iščemo te vsi, spomin skeli,
nasmeh tvoj v naših srcih za vedno živi.
 (Sonja)

ZAHVALA

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

LADO ANŽUR
(1945 – 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in ostalo 
nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospre-
mili k večnemu počitku. Posebna zahvala bratovščini Lovke družine 
Litija, praporščakom, rogistom in pevcem za ganljivo zadnje slovo, 
ter govorniku g. Lovšetu za sočutne poslovilne besede. Hvala župni-
koma g. Acotu in g. Lojzetu za lepo opravljen cerkveni obred. Težko 
se je zahvaliti vsakemu posebej, zato se še enkrat zahvaljujemo vsem 
skupaj.

Žalujoči: vsi njegovi

Bolečino lahko skriješ,
tudi solze zatajiš,
a praznine, ki ostaja
nikoli ne nadomestiš.

V SPOMIN

Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil dragi mož,  
oče in dedek

STANE ROJŠEK
1935 -2010

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

Čeprav od tebe draga mama
smo se poslovili,
v srcih svojih vedno bomo te nosili.
Hvaležni smo za vse kar si nam dala,
zato vez trdna med nami bo ostala.

ZAHVALA

ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

FRANČIŠKE STRAH
rojene Trentelj

27.11.1933 – 19.03.2011

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za 

izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Mama pogrešamo te!

Vsi njeni

ZAHVALA

V 88. letu življenja je zemeljsko poslanstvo izpolnil duhovnik

 FRANCI ZAPLATA
Od njega smo se poslovili na velikonočno nedeljo, 24. aprila 2011

Besede zahvale namenjamo vsem, katerim so se njegove besede 
vzpodbude in tolažbe dotaknile in jih vzpodbudile za dobra dejanja.

Prav posebna zahvala velja Marijinim sestram iz Duhovniškega doma, 
sr. Lavrenciji in sr. Roberti za nesebično in skrbno nego skozi vsa tri leta.

Hvala vsem, ki ste se še zadnjič poslovili od njega v domači cerkvi, mu 
namenili besede zahvale ob slovesu tako iz naše, kot tudi iz župnije 
Trebnje in Ihan.

Iskrena hvala gospodu dekanu Pavlu Okolišu, kanclerju Franciju Mikli-
ču, ostalim duhovnikom, nadškofu in metropolitu dr. Antonu Stresu 
in pevcem za zelo lep cerkveni obred.

Nečaka Tomaž in Marjan z družinama

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

ob boleči izgubi moža, očeta in ata

DRAGA BALANTA
(1932-2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjeno cvetje in 
sveče ter ostalo pomoč. Hvala tudi osebju Doma Tisje in nekdanjim 
sodelavcem Lesne industrije Litija. Hvala g. župniku Pavlu Okolišu za 
lepo opravljen obred, trobentaču in pevcem za zaigrane žalostinke.

Žena Lojzka, hčerka Darja in sin Drago z družinama

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč,
daleč je…

ZAHVALA

ob slovesu naše ljube mame in babice

 MARIJE ŠKRABANJA
iz Potoka pri Vačah

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se župniku g. Ivanu Trnovcu za lepo opravljen pogreb-
ni obred, vaškim pevcem za zapete žalostinke, g. Karlu Jurjevcu za 
poslovilne besede, pogrebcem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Hčerki Helena in Joži z družinama ter ostalo sorodstvo

Odšel sem stran,
le za trenutek in niti ne daleč
ko boste tja kamor sem šel jaz
prišli tudi vi, se boste vprašali
zakaj ste jokali.
 (Antoine de Saint-Exupery)

V SPOMIN

V žalostjo sporočamo, da nas je 16. aprila 2011  
zapustil naš dragi

FRANC ZAMAN
(rojen 20. avgusta 1944)

Pokopan je bil 6. maja 2011 na pokopališču v Berlinu, Nemčija.

Žalostni smo zaradi človeške minljivosti, zato spregledamo polnost 
preteklosti, v kateri so za vselej shranjena vsa dobra dejanja, vse  
radosti in trpljenje. Ničesar ni mogoče uničiti in ničesar odstraniti. 
Nikoli ne moremo po dolžini človeškega življenja soditi po njegovi 
polnosti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedija

AVGUSTA GOVEKARJA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, podarjeno cvetje in 
sveče ter ostalo pomoč. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala g.župniku za lepo opravljen 
obred, trobentaču in pevcem za izvedene žalostinke.

Žena Vida, hčerke Alenka, Karmen in slavi s partnerji  
ter vnuka Jernej in May

Hvala vsem, ki se ju spominjate v mislih, s svečko ali cvetlico  
na njunem grobu.

Vsi njuni

JULIJANI 
CVETAŠ

05.08.1941 - 21.05.2008

JANKU 
CVETAŠ

12.05.1939 - 25.04.2000

Vsi, ki radi jih imamo
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

V SPOMIN

in

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.

mali oglasi
PRODAM barvni TV, diagonala 51 cm, Goldstar, star 10 let in 
barvni TV, diagonala 53 cm, Iskra, star 8 let, ceni po dogovoru. 
Inf.: 041/954-766.

PRODAM otroško opremo (za cca 9 letnika): kolo, čelada, ro lerji, 
pancarji, obleka za karate..... simbolične cene po dogo voru. Inf.: 
041/954-766.

UGODNO prodam nerabljeno šolsko torbo Target, vijola barve.
Inf.: 041/954-766.



tenis KlUb as niza  
UsPeH za UsPeHoM

Čeprav se igralci Tenis kluba AS Litija zavedajo svojih 
kvalitet, pa je uspešen začetek nove poletne sezone sko-
rajda sanjski, saj igralci Tenis kluba AS Litija nizajo uspeh 
za uspehom.
Brez dvoma največji uspeh je dosegla 16-letna Nastja 

Kolar na turnirju z nagra-
dnim skladom 25.000$ v 
Zagrebu. Nastja se je na-
mreč prek kvalifikacij uvr-
stila v glavni turnir in tam 
nadaljevala svoj zmagoviti 
pohod vse do 
polfinala. Ka-
kšen uspeh je 
z uvrstitvijo v 
polfinale do-
segla pove že 
dejstvo, da je 
v četrtfinalnem 
srečanju pre-
magala Kazah-
stanko Galino 
voskoboevo, 
ki je bila pred 

dvema letoma že na 64.mestu svetovne WTA lestvice in ji je 
takrat poškodba preprečila prodor proti vrhu. Sedaj se znova 
vrača na pota stare slave, vendar to Nastje Kolar ni preveč 
zanimalo in jo je odpravila v trdem srečanju s 64 in 76(5). V 
polfinalu je Nastja tesno, 75 46 46 izgubila od Doroteje Erič 
iz Srbije. Nastja je na račun novih točko močno napredovala 
tudi na WTA lestvici in bo nekje okrog 420.mesta. 
Nik Razboršek je odlično nastopil na mladinskem ITF tur-
nirju 2.kategorije v Firencah. Zelo kvalitetne predstave so 
ga pripeljale v polfinale med posamezniki in v finale med 
dvojicami. Nik Razboršek bo nastopil na mladinskem Ro-
land Garrosu konec maja in upamo, da bo odlična forma 
držala do takrat.
Še eno mednarodno zmago 
in sicer na turnirju za evrop-
sko teniško lestvico do 16 
let je priigrala Pia Čuk. Pia 
je skozi celoten turnir delo-
vala zelo suvereno in gladko 
premagovala nasprotnice.V 
finalu pa je ugnala leto dni 
starejšo in favorizirano Evo 
Zagorac in sicer 36 76 63.
Uspešni pa so bili tekmo-
valci tudi na domačih tleh, 
na turnirjih za slovensko 
teniško lestvico. Pri tem je 
seveda potrebno izpostaviti 
odličnega Blaža Bizjaka, ki 
je osvojil nov naslov državnega prvaka do 18 let in sicer v 
dvojicah. Blaž je bil v borbi za naslov tudi med posamezniki, 
a je kljub dobremu uporu moral priznati premoč leto dni 
starejšemu Mateju Leljaku iz Maribora ter se zadovoljiti z 
naslovom podprvaka.
V kategoriji do 14 let sta se na turnirju v Kopru najbolje od-
rezala Nejc Šter in Lara Jamšek. Nejc Šter se je v A finalu 
prebil v četrtfinale, Lara Jamšek pa je bila v B finalu tokrat 
neustavljiva in je osvojila 1.mesto.
V Mariboru so na enem najmočnejših turnirjev do 12 let 
Večer Open nastopili najmlajši upi. Odlično se je znova od-
rezal Mark Mesarič, ki se je uvrstil v četrtfinale, kjer ga je 
premagal 1.nosilec turnirja Anže Arh iz Kranja. Ašič Tom se 
je uvrstila v 2.kolo.
Odlično je z nastopi pričela tudi ekipa na Ekipnem držav-
nem prvenstvu do 12 let. Ekipa TK AS Litija je letos zaradi 
novih pravil teniške zveze združena z ekipo Taubi iz Trzina. 
Po treh krogih tekmovanja je ekipa AS Litija /Taubi Trzin 
še neporažena in še vedno v igri za finalni play off. Trener 
Gašper Wallas je dal priložnost nastopa vsem v ekipi prija-
vljenim igralcem. Tako je svoj prvi uradni nastop odlično 

opravila Zala Pia Pirc.
Zadnji teden v mesecu maju bo Tenis klub AS Liti-
ja gostila Državno prvenstvo do 14 let. Prijave iz 
vse Slovenije že zdaj kažejo na rekordno udeležbo. 
Edina skrb, ki jo imajo trenutno v klubu je poškod-
ba najboljšega v tej kategoriji Gregorja Kokalja. 
Poškodba, ki ga pesti, ni videti tako nedolžna, kot 
se je sprva predvidevalo. Grega se zato trenutno 
s polno paro posveča rehabilitaciji in še ohranja 
upanje na nastop na državnem prvenstvu. Pred po-
škodbo je Grega veljal za enega glavnih favoritov 
za osvojitev naslova. Tenis klub AS Litija vabi vse 
ljubitelje tenisa na ogled tekem.

odpri!
• ankete

•  ustvarjalna 
mnenja

• vroče teme

•  aktualni  
predlogiw
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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

Prašek DASH
 4 KG: 8,79 €

Tekoči DASH
3 L: 5,79 €

AKCIJSKE CENE  

V MESNICI

MERCATORJEVE 
AKCIJE

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.00-19.00

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

VRTNO  
ORODJE

DASH  
AKCIJA!

 SEMENA
 GNOJILA
 ZEMLJA

BARVE – LAKI(JUB, BELINKA, HELIOS,  REGENERACIJA ...)

BOGATA IZBIRA NA ODDELKIH:

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

• 6 blagajniških mest

PIKNIK PONUDBA

KVALITETNO IN UGODNO!

ŠKROPILNICE:»SOLO«  IN OSTALIH  PROIZVAJALCEV

PIJAČA ALOE VERA 0,5 L = 0,89 €

AKCIJA!

SADJE
ZELENJAVA

OTROŠKA TRGOVINA    
z rabljeno opremo v litiji

 Levstikova 2 (pri slaščičarni)
Marija Košir s.p.

VI PRINESETE MI PRODAMO ZA VAS
Kontaktna številka 051 269 038 • info@tibis.si      

Spremljajte nas na:  www.tibis.si


