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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.04.2012 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

Marčevski Občan prinaša še zadnji odmev 
zime, od zimskih radosti do pusta in kul-
turnega praznika. Zaradi obilice prispevkov 
je zopet za nekatere zmanjkalo prosotora. 
Objavili jih bomo v naslednji številki.

Marko Djukić

Premiera nove Predstave  
izrednega teatra

25. februarja je v kulturnem centru Litija 
izredni teater premierno odigral novo predstavo, Mamo ste pa kar živo pokopali? 
in znova navdušil številčno občinstvo. 1. marca smo predstavo odigrali še za 
abonente jZk. Obakrat je občinstvo po predstavi pohvalilo resno tematiko, pa 

tudi drugi, ki so pričakovali bolj komično predstavo, niso odšli 
razočarani. Skupina se zdaj podaja na gostovanja, pred pole-
tjem pa načrtujemo še eno ponovitev v Litiji.
Zahvaljujemo se javnemu zavodu za kulturo za pomoč in pod-
poro, prav tako vsem drugim, ki ste nam pomagali in vas je 
preveč, da bi vas naštevali.    Tanja LES

Društvo Ekologi brez 
meja, v sodelovanju 
z Občino Litija, mno-
gimi društvi, krajevni-
mi skupnostmi in po-
samezniki, v soboto  
24.3.2012 organizira 
akcijo Očistimo Slo-
venijo 2012.

Občina Litija apelira na vse udeležen
ce akcije, da se v celoti držijo navodil 
organizatorjev v zvezi z ločevanjem 
odpadkov. 
Predvsem pa velja, da se na dan čistil-
ne akcije na zbirna mesta NE DOVAŽA 
GRADBENIH ODPADKOV, KOSOVNIH 
IN NEVARNIH ODPADKOV, ODPAD-
KOV IZ DELAVNIC, INDUSTRIJE … 
Čistilna akcija je namenjena odstran-
jevanju odpadkov iz narave, ne iz naših 
domov. Način odvoza kosovnih odpad-
kov iz gospodinjstev  je natančno opi-
san na naslednji strani.
Na zbirnih mestih, kamor boste odla-
gali zbrane odpadke, vrečke z odpadki 
in kosovne odpadke ločeno razporedite 
po kupih.
Za vse nadaljnje informacije se lahko 
obrnete na  koordinatorja akcije Oči-
stimo Slovenijo 2012 v občini Litija 
(Andrej Gnezda- 040 360 890) in ko-
ordinatorja akcije v Mestni skupnosti 
Litija (Boris Doblekar 041 272 246).

boŽji grob na vačaH
Lepo obnovljena cerkev sv. Andreja na Vačah je že šesta postavlje-
na na tem mestu, saj so prejšnje pogorele ali pa so jih uničili Turki. 
V njej je božji grob, ki je eden najlepših v Evropi. Zanj skrbi družina 
jurjevec in prav ključar in cerkovnik janez jurjevec vam bo povedal 
mnogo zgodovinskih podatkov o cerkvi, pa tudi o kraju. Prav zato 
je sedaj imenitna priložnost, da jih v tem pred velikonočnem času 
tudi obiščete.
Božji grob je čudovita umetnina, izdelana kot kulisa iz debelega 
kartona in lesa, v katerem so luknjice, v njih pa so stekleni, barvni, 
brušeni kristali, ki so osvetljeni iz ozadja in sestavljajo mozaik. Ta 
predstavlja križ, na katerem je obešen prt. Ostali deli mozaika se-
stavljajo vaze, rože in drugi vzorci in napisi. Božji grob je darovalo 
neko češko podjetje leta 1864. Sklepajo, da so Vače dobile grob 
zaradi zelo znanega in priljubljenega škofa Matevža Ravnikarja, ki 
je bil rojen na Vačah.

Na vsaki strani groba stoji 
rimski vojak s čelado – mo-
zaik sestavljen iz rdečih, 
rjavih in modrih kristalov.

Vse dogajanje v okviru pustnih prireditev v občini Litija smo lahko 
uspešno izvedli s pomočjo mnogih občinskih institucij in posamezni-
kov, predvsem pa se moramo ponovno zahvaliti tudi vsem sponzorjem, 
ki so podprli PUSTOVANJE V LITIJI V LETU 2012:
MESTNE LEkARNE; ELES  d.o.o. LjuBLjANA; HOLDiNG SLOVENSkE ELEk-
TRARNE d.o.o.; PiNO d.o.o. projektiranje; SEDO  d.o.o. gradbeništvo; TELEkOM 
SLOVENijE d.d.; ZAVAROVALNiCA TRiGLAV; GEOPLAN – geodetske storitve; 
kRkA D.D. farmacevtska družba; MATETOVA DRuŽBA; CEROZ  d.o.o.; RuDi 

TOuRS d.o.o.; MEHANiZACijA iZTOk MAjORANC S.P.; ZAVAROVALNiCA MARiBOR; kMETijSkO 
GOZDARSkA ZADRuGA LiTijA; TRGOGRAD LiTijA; MERCATOR SuPERMARkET V LiTiji; EVj ELE-
kTROPROM; ŠuŠTAR TRANS - gradbeništvo; kGL kovinska galanterija; AGROLiT – Graška cesta; 
BTC LjuBLjANA; ŠOTORi PETRE; SPAR Litija; LiDL Litija.
Hvala vsem, ki so 
pomagali pri izvedbi:
Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Litija; Mestni 
skupnosti Litija; jP kSP 
Litija; Turističnemu dru-
štvu LiTijA; klubu litijskih 
in šmarskih študentov; 
Mladinskemu centru 
Litija; Osnovni šoli 
Gradec; Osnovni šoli 
Litija; javnemu zavodu 
za kulturo; kmetijski 
svetovalni službi v Litiji  z 
društvi Po deželskih žena 
Polš nik; Podeželskih 
žena in deklet Gabrov-
ka; Podeželskih žena in 
deklet Dole in društvo 
kmetic Litija in Šmartno; CRL 
d.o.o.; jarina z.o.o.

Medijsko pa so  prireditve pod-
prli: ATV Signal, Radio 1 – Radio 
Geoss, Tiskarna Aco jovanovič, 
Televizija ETV. Tudi njim iskrena 
HVALA !

OBČiNA LiTijA

Vpis in pogostitev pohodnikov: od 7 do 10.30 ure pri gasilskem 
domu v Zgornji Jablanici.
Zaključna prireditev: na cilju ob 
13.30 uri v Gradišču pri Litiji.

Za več informacij si oglejte: 
www.srcemepovezuje.si/drustvolaz  

Telefon: 070 303 321

Hoja po označeni poti je na lastno 
odgovornost.

vabilo na 9. PoHod  
Po obronKiH  

jablaniŠKe doline
31. marca 2012

VLADA NARODNE ENOTNOSTI pred prevzemom občinske 
oblasti v četrtek, 16.02.2012 pred TD v starem mestnem  
jedru Litije                               (več slik s karnevala na zadnji strani)

ob 60-letnici mesta litija

vas vabimo na  
SLAVNOSTNO AKADEMIJO  

v Kulturni center Litija,
v četrtek, 12. aprila 2012 ob 19. uri.

OBČiNA LiTijAMESTNA  
SkuPNOST LiTijA

Nastopili bodo domači 
glasbeni umetniki:
• MVS Lipa Litija 
• Daša Gradišek  
• MePZ Društva 

upokojencev Litija
• profesorji Glasbene šole 

LitijaŠmartno in 
Litijski jazz band.Meščanke in meščani, vabljeni k praznovanju!

Vabimo vas, da se nam pridružite na 

5. PoHod Po PoteH  
oKrog slivne,

ki nas popelje mimo 
geometričnega središča Slovenije, 

GEOSS. 
Dobimo se na veliki ponedeljek 
9.4.2012, v vasi Slivna (GEOSS).

Start med 9. in 11. uro. 
Pohod traja približno 3 ure.

Štartnina pohoda znaša 6 EuR (odrasli). V ceni je 
vključena pogostitev na poti z domačimi dobrota-
mi in čajem ter pasuljem na koncu.

Organizator pohoda je Društvo za razvoj Slivne.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 
GSM 031 304 693.

KRKA D.D. NOVO MESTO
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA se zahva-
ljuje za finančno podporo pri izvedbi PUSTNEGA KAR-
NEVALA 2012 v Litiji podjetju KRKA d.d., NOVO MESTO.
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Poročilo o sPrejetiH sKlePiH in odločitvaH 
11. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v torek, 22. 2. 2012 ob 17.00 uri  

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je s predloga dnevnega reda uma-
knil točko 7: »kadrovske zadeve.«
kratka obrazložitev posameznih točk:
Soglasje k cenam izvajanja socialno varstvene storitve pomoč dru-
žini na domu v letu 2012
V obdobju 2009-2011 je na območju Občine Litija javno službo pomoč 
družini na domu izvajal Center za socialno delo Litija. Od 1.1.2012 dalje 
pa javno službo pomoč družini na domu izvaja javni socialno varstveni 
zavod Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji. Cena storitve se 
v letu 2012 glede na leto 2011 ne spreminja.
Tako cene storitve pomoči na domu ostajajo enake kot do sedaj:
-  1.206,41 EuR/na mesec za vodenje in koordinacijo storitve, ki jo v 

celoti plača občina (za uporabnika je brezplačna),
-  15,19 EuR /na uro za neposredno oskrbo uporabnikov na domu, od 

katere 11, 39 EuR plača občina (z vključeno 75% subvencijo) in 3,80 
EuR/na uro pa uporabnik storitve.

Glede na to, da vse več uporabnikov upravičeno potrebuje nego tudi v 
času državnega praznika, nedelje in dela prostega dne, se osnovna cena 
lahko ustrezno poveča v skladu z 16. členom Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za največ 40% (nedelja in 
nočni čas) oziroma za 50% (državni praznik in dela prostega dne) osnov-
ne cene storitve.
Občina Litija bo glede na sprejeti Lokalni program socialnega varstva 
v občini Litija za leto 2012 in zaradi doseganja ciljev Nacionalnega pro-
grama socialnega varstva za obdobje 2006-2010 na področju pomoči 
družini na domu tudi v letu 2012 še naprej zagotavljala 75% subvencijo 
pri plačilih neposredne socialne oskrbe na domu. Občina pri vsem tem 
skuša omogočiti in spodbuditi zainteresirane občane, da bi storitev izko-
ristilo čim več uporabnikov. 
Letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami
Letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami je izvedbeni dokument, ki se sprejema vsako leto na podlagi 
izdelanih ocen ogroženosti (poplave, potresi, požari, zemeljski plazovi, 
snežni plazovi, toča, suša, vihar - močan veter, idr. Nesreče, ki jih s svojo 
dejavnostjo povzroči človek), in se lahko zgodijo ali jih je moč pričakova-
ti na območju občine Litija.
V ta namen se v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen 
določijo preventivni programi in programi usposabljenja pripadnikov ga-
silskih enot ter članov štaba civilne zaščite, izdelajo dopolnilne ocene 
ogroženosti, nabavijo nova tehnična sredstva in najnujnejša oprema za 
reševanje, itd.
Poročilo o popisuinventurno poročilo po stanju na dan 31. 12. 2011 
-   knjigovodska vrednost premoženja Občine Litija je ob koncu leta 2011 

znašala 29,7 mio €, največ ga je evidentirano pri jP kSP Litija d.o.o. v 
višini 12,8 mio €

-   Občina ima za 1,6 mio kapitalskih naložb, največ v SVC d.o.o. Litija v 
višini 1,0 mio €,

-   vrednost občinskega premoženja. ki je v upravljanju javnih zavodov, 
je ob koncu leta 2011 znašala 16,6 mio €, največ v OŠ Gradec v višini 
5,3 mio €,

-   terjatve občine so ob koncu leta 2011 znašale 3,2 mio €, največja je 
terjatev do Ministrstva za okolje in prostor v višini 1,3 mio €,

-   kratkoročne obveznosti občine so ob koncu leta znašale 1,7 mio €, od 
tega največ do jP kSP Litija d.o.o. v višini 0,4 mio €,

-   dolgoročne finančne obveznosti občine do bank so ob koncu leta zna-
šale 4,7 mio €, največ do Hypo AA banke v višini 1,7 mio €,

-   obveznosti do dobaviteljev, s plačilnim rokom daljšim od 366 dni, zna-
šajo 0,2 mio €,

-   obveznosti občine do prejetih namenskih sredstev so ob koncu leta 
znašale 2,5 mio €, največ za čiščenje odpadnih voda v višini 1,4 mio €

Informacija o državnem prostorskem načrtu za HE na srednji Savi 
V začetku januarja smo na Občini Litija prejeli od Ministrstva za okolje 
in prostor, kot koordinatorja priprave državnega prostorskega načrta za 
državni prostorski načrt za HE Renka, HE Trbovlje in HE Suhadol na sre-
dnji Savi, obvestilo o začetku postopka in vlogo za podajo smernic za 
načrtovanje teh prostorskih ureditev.
ker se začenja projekt nacionalnega pomena, ki bo vidno posegal v ob-
močje Občine Litija, predvsem pa v državno in lokalno infrastrukturo 
ob trasi načrtovane HE Renke in akumulacijskega bazena, se je občin-
ska uprava Občine Litija priprave smernic lotila zelo resno in pri tem 
povabila k sodelovanju tudi širši krog zainteresiranih, predvsem tistih 
predstavnikov krajevnih skupnosti v katerih bo posegalo načrtovanje in 
v nadaljevanju gradnje HE Renke ter drugih društev in organizacij, ki 
delujejo na različnih območjih in so povezani z reko Savo.
Pri tem pomembnem projektu se mora Občina Litija vključiti pravoča-
sno in skozi celoten postopek umeščanja in gradnje HE na srednji Savi 
zagovarjati interese lokalne skupnosti, predvsem pa zahtevati, da se ob 
izgradnji vseh načrtovanih HE v območju Občine Litija za vsa naselja 
ob Savi izvede učinkovita protipoplavna zaščita na nivoju kote stoletnih 
voda ter sanira obstoječa ali zgradi nova vzporedna lokalna in državna 
infrastruktura, da bodo zgrajene HE dejansko prinesle novo, boljšo kva-
liteto bivanja v teh naselij ob Savi. 
V namen pravočasnega informiranja članov občinskega sveta Občine 
Litija o začetnih aktivnosti na tem projektu smo pripravili informacijo o 
državnem prostorskem načrtu za HE na srednji Savi. 
Občinskemu svetu smo predstavili tudi smernice za načrtovanje teh pro-
storskih ureditev, ki smo jih v začetku februarja posredovali Ministrstvu 
za okolje in prostor.
Premoženjsko pravne zadeve
Razširitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremične-
ga premoženja ter načrta oddaje v najem za leto 2012
V okviru razširitve letnega načrta razpolaganja je Občinski svet občine 
Litija potrdil predlog, da se letnemu načrtu razpolaganja dodajo štiri ne-
premičnine, ki se nahajajo v Litiji, Hotiču, Bitičah in Okrogu.
V okviru razširitve letnega načrta pridobivanja je Občinski svet občine Litija 
potrdil predlog, da se letnemu načrtu pridobivanja doda pet nepremičnin 
od tega štiri nepremičnine za potrebe urejanja lastništva kategoriziranih 
občinskih cest in poti, ki potekajo po zemljiščih, ki so v privatni lasti, ena 
nepremična pa je uvrščena za potrebe investicije večnamenskega objekta 
za medgeneracijsko druženje v kS Gabrovka.
V razširitev letnega načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem pa 
so uvrščene nepremičnine, ki so uvrščene tudi v letnem načrtu razpola-
ganja saj je oddaja nepremičnin v najem možna le na podlagi veljavnega 
načrta oddaj v najem, ki ga je občinski svet potrdil na tej seji.
Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Predmet ukinitve statusa javnega dobra so nepremičnine pri katerih sta-
tus javnega dobra ne služi več svojemu namenu – splošni rabi. Tako je bil 
sprejet predlog, da se status javnega dobra ukini na nepremičninah, ki se 
nahajajo v kresniškem vrhu, kresnicah, Hotiču in Litiji.
Seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja svetni-
kov, odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa gradiva za seje občinskega 
sveta si lahko ogledate na spletni strani www.litija.si.

POMLAD UKMARJEVE VILE 
V prenovljenih prostorih ukmarjeve vile so dobila svoj prostor številna 
društva in organizacije, ki so svojo dejavnost predstavila na otvoritve-
ni slovesnosti. Poleg Mladinskega centra, ki je že imel sedež na tem 
naslovu, s preureditvijo pa je pridobil še dodatne prostore za svoje 
delovanje, imajo tu prostor še: Društvo Geoss- Stičišče NVO osrednje  
Slovenije, javni sklad RS za kulturne dejavnosti- območna izpostava Li-
tija, Planinsko društvo Litija, Čebelarsko društvo Litija ter Društvo prija-
teljev mladine, Rafting klub Vidra, Art klub Litija – filmska sekcija, Mla-
dinski svet občine Litija, Frizerski salon Nena ter Tibis s.p. V začetku 
meseca marca so organizirali dan odprtih vrat s pomenljivim naslovom 

»Pomlad ukmarje-
ve vile«, ki se ga je 
udeležilo veliko obi-
skovalcev, med nji-
mi tudi župan Fran-
ci Rokavec. V okviru 
dogodka je bil pod-
pisan Sporazum o 
sodelovanju Občine 
Litija in nevladnih 
organizacij z obmo-
čja občine Litija.

NOVO SODOBNO SMETARSKO VOZILO 
javno podjetje ko munalno stano-
vanj sko pod jetje Litija d.o.o je nav-
kljub težki gospodarski situaciji in 
recesi ji nabavilo novo sme tarsko 
vo zilo za pobiranje in odvoz odpad-
kov. 
Vozilo bo namenjeno za pobira -
nje in odvoz prvenstveno bioloških 
odpadkov in tudi vseh ostalih vrst 
komunalnih odpadkov. Vozilo je na-
domestilo staro že iztrošeno in zastarelo smetarsko vozilo letnik 1995. 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na 
podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 61/08) objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV  
ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA  

OBČINE LITIJA ZA LETO 2012
i.  Občina Litija namerava v letu 2012 podeliti priznanje Zlata plake-

ta Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli občanom, 
podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem in drugim 
pravnim in fizičnim osebam in skupinam za dosežke na področju 
gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, 
ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih, za pomemb-
no in ustvarjalno delo, dosežke trajnega pomena in uspehe, s ka-
terimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O po-
delitvi priznanja Zlata plaketa Občine Litija bo odločal Občinski svet 
občine Litija. V posameznem letu se podeli največ eno priznanje 
Zlata plaketa Občine Litija.

ii.  Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije in dru-
gih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k boljšemu 
življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na posameznih po-
dročjih. 

iii.  Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija lahko 
podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organi-
zacije.

iV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni obliki 
najkasneje do 30. 04. 2012 do 12. ure na Občino Litija, jerebova 
ulica 14, Litija, s pripisom »jAVNi RAZPiS ZA PODAjO PREDLOGOV 
ZA PODELiTEV PRiZNANjA ZLATA PLAkETA OBČiNE LiTijA ZA LETO 
2012 – NE ODPiRAj« in mora vsebovati:

       a)  ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov 
oziroma sedež,

       b)  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
       c) utemeljitev predloga. 
V.   Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji na Ob-

čini Litija na tel. št. (01) 8963-420.

kOMiSijA ZA MANDATNA VPRAŠANjA, VOLiTVE iN iMENOVANjA
Predsednik: Pavel HiRŠEL

OBČINA LITIJA NAMENJA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA VEČJO LOKALNO SAMOOSKRBO
Lokalna samooskrba pomembno prispeva k razvoju okolja, zdravja ter zmanjšanja negativnih vplivov na okolje, obenem pa skozi celotno dobavno 
verigo ponuja številne priložnosti kmetijskim pridelovalcem. Namen je izboljšati kakovost v pridelavi, predelavi in trženju lokalnih kmetijskih proi-

zvodov ter čimbolj skrajšati pot pridelkov od pridelovalcev do potrošnikov. Z ukrepom želimo povečati tržno usmerjenost 
kmetijskih pridelovalcev predvsem na področje pridelave zelenjave, sadja, vrtnin….. . Obenem pa želimo povečati tudi 
število javnih porabnikov na lokalnem nivoju, ter zagotoviti kakovostno in redno oskrbo s kmetijskimi pridelki in izdelki. 
Občina Litija želi podpreti prehransko politiko, ki lahko pomembno vpliva na zagotavljanje varne in uravnotežene prehrane 
ter za oskrbo z njo, ta pa lahko okrepi javno zdravje. Vabimo vse kmetijske pridelovalce, ki so zainteresirani za pridelavo 
kmetijskih proizvodov, ki jih lahko ponudijo tudi na lokalni tržnici, da se oglasijo v izpostavi kmetijske svetovalne službe 
Litija, da jim predstavijo projekt zelenjadarskih krožkov, ki so namenjeni prav pospeševanju takšnega načina pridelovanja.  
Neposredna prodaja na stojnici lahko pomembno vpliva na kakovostnejšo ponudbo kmetijskih proiz vodov. (Foto: K. Šušteršič)

OBČINA LITIJA ŠE NAPREJ SUBVENCIONIRA 
POMOČ NA DOMU V VIŠINI 75%

Do pomoči na domu so upravičeni tisti starostniki, ki se zaradi invalidno-
sti ali kroničnih bolezni ne morejo sami oskrbovati in negovati, imajo pa 
zagotovljene bivalne pogoje v svojem dosedanjem bivalnem okolju. Na 
ta način se jim vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucional-
nem varstvu v zavodu oziroma domu starejših. Pomoč obsega: pomoč 
pri oblačenju, slačenju in drugo pomoč pri dnevnih temeljnih opravilih, 
gospodinjsko pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč 
na domu je strokovno voden postopek s strani socialne delavke in se 
začne na pobudo zainteresiranega starostnika, njegovega zakonitega za-
stopnika oziroma njegovih najožjih družinskih članov.
Od 1.1.2012 dalje javno službo pomoč družini na domu izvaja javni soci-
alno varstveni zavod Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji. 
Cena storitve se v letu 2012 glede na leto 2011 ne spreminja:
-   15,19 EuR /na uro za neposredno oskrbo uporabnikov na domu, od 

katere 11, 39 EuR plača občina (z vključeno 75% subvencijo) in 3,80 
EuR/na uro pa uporabnik storitve.

Glede na to, da vse več uporabnikov upravičeno potrebuje nego tudi v 
času državnega praznika, nedelje in dela prostega dne, se osnovna cena 
lahko ustrezno poveča v skladu z 16. členom Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev za največ 40% (nedelja in 
nočni čas) oziroma za 50% (državni praznik in dela prostega dne) osnov-
ne cene storitve.
Zelo pomembno je, da Občina Litija še naprej zagotavljala 75% sub-
vencijo pri plačilih neposredne socialne oskrbe na domu. Občina 
pri vsem tem skuša omogočiti in spodbuditi zainteresirane občane, da 
bi storitev izkoristilo čim več uporabnikov in še dodatno poudarja, da 
subvencija občine ni predmet vračila po 128. Členu Zakona o dedo-
vanju, zato uporabnike spodbuja, da jo izkoristijo. 
Le v primeru, da uporabniki sami nimajo sredstev ali zavezancev za pla-
čilo svojega dela polne cene v višini 3,80 EuR/na uro, potem o tem, z 
izdajo odločbe o oprostitvi plačila, odloča pristojni Center za socialno 
delo. Samo v tem primeru je ta del plačila (3,80 EuR) vračljiv po 128. 
Členu Zakona o dedovanju.
Cena za uporabnika se tako v letu 2012 glede na leto 2011 ne zvišuje in 
zato pričakujemo, da bo to pozitivno vplivalo na odločitev upravičencev, 
da se v večjem številu odločijo za pomoč na domu oziroma povečajo 
obseg že dogovorjenih ur storitve.

NAROČNIŠKI SISTEM ODVOZA KOSOVNIH 
ODPADKOV NASTALIH V GOSPODINJSTVIH

javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., obvešča 
vsa gospodinjstva, da v letu 2012, prehajamo iz obstoječega akcijskega 
sistema odvoza kosovnih odpadkov, na nov sistem. Po novem sistemu 
boste uporabniki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, odvoz kosov-
nih odpadkov naročali. Enkrat letno vam bo javno podjetje zagotovilo pre-
vzem kosovnih odpadkov, v skupni količini do 2,0 m3, na vašem domu. 
Obrazec naročila, ki vam bo poslan po pošti, boste izpolnili in ga poslali 
na naslov javnega podjetja. Obrazec je dosegljiv tudi na spletni strani 
javnega podjetja www.ksp-litija.si za primer, če boste prejeti obrazec 
izgubili. Odvoz kosovnih odpadkov boste lahko naročili tudi po e-pošti: 
info@ksp-litija.si ali po faksu številka 01/890 00 20. 
Naročniški sistem odvoza kosovnih odpadkov temelji na individualnem 
naročanju in to takrat, ko ga gospodinjstvo najbolj potrebuje. Po prejetju 
vašega naročila vam bo javno podjetje, najkasneje v roku 30 dni, izvedlo 
odvoz naročenih kosovnih odpadkov. Točen termin odvoza bomo med-
sebojno dogovorili, zato naprošamo vse naročnike, da nam ob naročilu 
obvezno posredujejo telefonsko številko na kateri boste dosegljivi. Ob 
odvozu bo obvezna prisotnost predstavnika naročnika.
Kosovni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in jih zaradi 
njihove velikosti, oblike in teže, ne moremo odlagati v zabojnike za me-
šane komunalne odpadke. Odpadkov, ki niso uvrščeni med gospodinjske 
kosovne odpadke, javno podjetje ne bo prevzemalo. 
Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne sodijo gradbeni odpadki (ope-
ka, ploščice, okna, vrata, salonitke, izolacijski gradbeni materiali…), deli 
avtomobilov, avtomobilske gume, sodi z vsebino in podobno. Med ko-
sovne odpadke ne sodijo niti odpadki kot so neuporabna oblačila, čevlji, 
kuhinjska posoda, igrače in razni drugi nekoristni odpadki, ki jih glede 
na njihovo velikost, lahko odložimo v sive zabojnike, torej zabojnike za 
preostanek komunalnih odpadkov.
Za spremembo odvoza kosovnih odpadkov smo se na javnem podjetju 
odločili predvsem zato, ker nekatera zbirna mesta za kosovne odpadke 
postajajo podobna črnim odlagališčem, ker brezplačni odvoz koristijo 
tudi povzročitelji odpadkov, ki do tega niso upravičeni in ne nazadnje 
tudi zato, ker razni nepooblaščeni zbiralci povzročajo nered in škodo na 
prevzemnih mestih. upamo, da bo spremenjen način odvoza kosovnih 
odpadkov boljši in da boste uporabniki z njim tudi bolj zadovoljni. 
kosovne odpadke iz gospodinjstev pa, tako kot do sedaj, javno podjetje 
še vedno prevzema na zbirnem centru za komunalne odpadke ŠIRJA-
VA pri Ponovičah.
Zbirni center za komunalne odpadke ŠiRjAVA pri Ponovičah
Kosovne odpadke in odpadno 
električno in elektronsko opre-
mo lahko preko celega leta torej 
tudi sami pripeljete na zbirni cen-
ter Širjava pri Ponovičah in sicer 
vsak delovnik med 8.00 in 
16.00 uro in ob sobotah med 
8.00 in 13.00 uro.

Vaše javno podjetje

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, ustanove, 
podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli posredujejo komisiji 
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri občinskem svetu Ob-
čine Litija, predloge za podelitev priznanja Častni občan Občine Litija. 
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati ime in priimek oziroma 
naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in priimek ozi-
roma naziv predlaganega prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. 
Predlog posredujte v pisni obliki najkasneje do 30.04.2012 do 12. ure 
na Občino Litija, jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »jAVNi RAZPiS 
ZA PODAjO PREDLOGOV ZA PODELiTEV PRiZNANjA ČASTNi OBČAN 
OBČiNE LiTijA ZA LETO 2012 – NE ODPiRAj.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki se lahko 
podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne dosežke, dose-
žene v daljšem časovnem obdobju, ki so prispevali k splošnemu razvo-
ju, ugledu in napredku celotne Občine Litija in imajo trajen pomen za 
vse občane in njihovo življenje. Priznanje Častni občan se lahko podeli 
državljanom Republike Slovenije in drugih držav. V posameznem letu 
lahko občinski svet podeli največ eno priznanje z nazivom Častni občan 
Občine Litija. Občina Litija

Župan: Franci ROkAVEC
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VPLIV HIDROELEKTRARN NA POPLAVNO VARNOST
V januarju je na občinski ravni in v krajevnih skupnostih na vplivnem 
območju potekala javna obravnava pobude za državni prostorski načrt 
(DPN) za hidroelektrarne (HE) na srednji Savi. Trenutno je v pripravi 
DPN za spodnji del od HE Renke do HE Suhadol. Za litijsko občino je 
pomembna predvsem HE Renke, katere vpliv sega do Ponovič. Pri tem 
so razumljiva vprašanja in pomisleki zlasti v zvezi s poplavno varnostjo 
naselij in prometnic ob Savi. Občani pričakujejo, da se bo z gradnjo 
elektrarn izboljšala poplavna varnost. Skoraj zanesljivo se bo, kot se je 
na območju vseh hidroelektrarn v Sloveniji. Ljudje so zaskrbljeni tudi 
zaradi poplave v preteklosti, ko so njihovo silovitost pripisovali elek-
trarnam.
V javni razpravi je bila prvič javno izražena domneva, da je v katastro-
falnih poplavah novembra 1990 HE Medvode usodno vplivala na potek 
poplav v Litiji in nizvodnih krajih. To so zapisali tudi v smernicah kS 
Spodnji Log k DPN za HE Renke. Tovrstne govorice so krožile že pred 
dvema desetletjema, nikoli do zdaj pa niso bile izrečene javno ali ura-
dno. Nikoli ni bilo odškodninskih zahtevkov s tega naslova do upravljav-
ca HE, Savskih elektrarn Ljubljana.
Strah pred vplivom HE je bilo zaznati tudi ob poplavah septembra 2010, 
ko so gasilci zaprli litijski most zaradi nevarnosti večje količine plavajo-
čega drevja, med ljudmi pa je završalo, da je popustil jez v Medvodah. 
k temu pripomorejo s senzacionalističnim poročanjem tudi mediji.
javna razprava me je spodbudila, da v nekaj točkah osvetlim delovanje 
hidroelektrarn ob visokih vodah in s tem poskusim razbliniti mit, ki se 
ustvarja okoli njihovega vpliva na poplavno varnost.
1. HE so dimenzionirane tako, da varno prevajajo največjo vodo, ki bi 
se teoretično lahko pojavila. Običajno so projektirane na 1000 letno 
vodo (verjetnost da se pojavi enkrat v 1000 letih). V primeru HE Med-
vode je to 2000 m3/s. Razmeroma pogosto se pojavlja pretok 900 
do 1000 m3/s (5 krat v zadnjih 20 letih). Elektrarna zmore obvladati 
dvakrat več vode, kot jo je sploh kdaj bilo in ni nestabilen objekt, ki bi 
popustil ob prvi povodnji.
2. Ob visokih dotokih osebje na elektrarnah ne improvizira, temveč 
ravna po natančno določenih obratovalnih navodilih. 
3. Akumulacijski bazeni obstoječih in bodočih HE na Savi so razmero-
ma majhni. Delovni volumen, ki predstavlja razliko med najvišjo in naj-
nižjo obratovalno gladino, znaša dober milijon m3. Elektrarne z malimi 
akumulacijskimi bazeni vode ne skladiščijo, temveč jo sproti prevajajo 
kot priteka. S tem se ohranja gladina bazenov v zahtevanih mejah. HE 
Medvode in HE Mavčiče spreminjata naravni režim do 100 m3/s.
4. V obdobju nizke vode vplivajo elektrarne na vodostaj v Litiji nekaj 10 
cm. ko pa je v Litiji pretok okoli 2000 m3/s, sprememba za 100 m3/s v 
Medvodah čez približno 6 ur teoretično spremeni gladino v Litiji za 10 
do 12 cm, praktično pa je vpliv še manjši zaradi sploščitve vala.
V poplavi novembra 1990 so bile v celem porečju Save zabeležene 
bistveno večje vode, kot leta 2010. Zato so bili katastrofalni učinki v 
celoti posledica naravnih sil. V tabeli so za oba dogodka prikazani naj-
večji pretoki nekaterih postaj v porečju do Litije. Vsi maksimumi niso 
nastopili sočasno, voda se je razlila po poljih, kar je ublažilo konico 
maksimalnega pretoka v Litiji.

Maksimalni pretoki vodomernih postaj;
Vir: podatki ARSO in *SEL

nov.90 sep.10
(m3/s) (m3/s)

Sava Radovljica 527 446
*Sava HE Medvode 931 730
Sora Suha 686 463
Sava Šentjakob 1422 1237
k. Bistrica, kamnik 282 131
Ljubljanica Moste 296 353
Sava Litija 2326 2087

Diagram prikazuje časovni potek vodostaja v Litiji v poplavah leta 1990 
in 2010, ki sta bili najhujši v zadnjih 30 letih. konica prve je nastopila 
2.11.1990 ob 1:15, druge pa 19.9.2010 ob 9h. Za oba primera je izra-
čunan vpliv HE. krivulji se obakrat skoraj prekrivata. izračun pokaže, 
da je bil vodostaj v Litiji v posameznih urah do 7 cm višji ali nižji zaradi 
delovanja hidroelektrarn Mavčiče in Medvode.
Na področju vasi Sava in v kanjonskem delu doline je zaradi ozke stru-
ge vpliv na nivo približno dvakrat večji kot v Litiji, torej je bila tam voda 
kakih 15 cm višja ali nižja glede na naravni potek.
Med bodočimi elektrarnami bo prva HE Renke, katere zajezitev bo se-
gala približno do izliva konjskega potoka oz. Maljaka. Ob visokih vo-
dah se bodo v elektrarni odpirale zapornice tako, da bo potek gladine 
vzdolž bazena podoben kot pri naravnem stanju pred gradnjo. Glede na 
zahteve pri umeščanju v prostor lahko pričakujemo, da bodo s posegi 
na bregovih Save gladine nižje kot sedaj, poplavna varnost pa bistveno 
boljša.
Bralci, ki bi jih zanimalo več, lahko odgovore poiščejo v strokovni reviji 
ujma. V letniku 1991 je bila objavljena vrsta člankov o katastrofalnih 
poplavah novembra 1990, ki so jih napisali strokovnjaki za hidrologijo, 
meteorologijo in reševanje ob naravnih nesrečah. V letniku 2011 pa so 
popisane poplave leta 2010. Podrobno so opisani vzroki in posledice 
poplav. Med njimi ni zaslediti, da bi hidroelektrarne občutno vplivale 
na potek poplav.
  Mitja DuŠAk

vodja službe obratovanja
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Smeti, ekologija, ljudje, … skrb za čisto naravo…
VSAK LAHKO PRISPEVA MAJHNO DARILO  

NARAVI OB SVETOVNI ČISTILNI AKCIJI 24.3.2012!
Ta mesec bomo spet več časa namenili ekologiji, predvsem z vidika oči-
ščenja narave odpadkov in skrbi za njeno neokrnjenost. V bližajočem 
spomladanskem času, ko se narava začne prebujati, postorimo vse po-
trebno po vrtovih, sadovnjakih, travnikih ter gozdovih. Zelo pomembno 
je, da naš bivanjski prostor, ki je vse prej našteto, vključno z javnimi 
površinami, ulicami, cestami očistimo nesnage, ki jo prav mi ljudje sami 
brezčutno odvržemo ali pustimo v naravi! 

Splošna moja ocena je, da naša 
občina Litija ni več tako onesna-
žena kot je bila še pred leti. To 
pomeni, da smo postali ljudje 
ozaveščeni in da nam ni vseeno 
v kakšnem okolju živimo. Vse se 
začne že pri mladih, z osvešča-
njem o pomembnosti čiste nara-
ve in pravilnem ravnanju z odpad-
ki. Seveda je zelo pomembno, da 
potem vse življenje ostane v nas 

ta pridobljen čut za ohranjanje čiste narave. Sam sem si šel ogledat kar 
dobršen del občine. Vedno manj je divjih odlagališč. Gozdovi in travni-
ki so kar čisti, se pa najdejo še kakšni grabni v katerih so še odpadki 
iz časov, ko se je na podeželju odpadke odlagalo povečini kar v gozd. 
Vendar z vsakoletnimi čistilnimi akcijami ti odpadi izginjajo. Predvsem je 
več smeti opaziti ob večjih cestah in zbirališčih, pretežno mladih. Skrbi 
me edino to, ko sem od občanov izvedel, da nekateri lastniki predvsem 
gozdov ravnajo grape tudi z odlaganjem 
večjih količin najrazličnejših odpadkov, 
tako kosovnih kot gradbenih. Mislim, da 
je ob tem treba pozvati vse, ki kaj takega 
opazijo ali vedo, da nemudoma obvesti-
jo pristojne inštitucije. Ob toliko akcijah 
zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov ter 
stalno odprtega pretovornega zbirališča 
kSP Litija pa res ni niti najmanjšega razlo-
ga za tovrstno početje. Ob tem še zelo 
pomemben podatek, da lahko na Širja-
vo vedno pripeljemo smeti in različne 
odpadke ter ob tem nič ne plačamo, 
kar je včasih zmotno slišati med lju-
dmi. Nekaj več smeti se pojavlja ob glavni 
državni cesti G2-108, ki poteka čez večji 
del naše občine. Nekaj več smeti pa je opaziti tudi ob železniški progi ter 
nabrežjih struge reke Save. Železnica se je letos tudi vključila v čistilno 
akcijo in bo očistila celotno železniško progo in ob njej. V samem mestu 
Litija za čistočo skrbi tudi kSP Litija s smetarjem. Malo večji problemi se 
pojavljajo le ob nekaterih ekoloških otokih in zbirališčem mladih in ljudi 
srednjih let, ki pa dejansko res nimajo niti najmanjšega čuta in ljubezni 
do narave. Eden takih skrb vzbujajočih katastrofalnih primerov pa je ježa 
pri podjetju Elektro, ki med drugim tudi samo odlaga svoje večje nerab-

ne odpadne elemente kar v 
naravo. Skratka pogled na 
okolico ježe je grozljiv in 
čudi me, da se sami prebi-
valci na ježi ne odzovejo na 
takšno alarmantno stanje, 
vsaj tako kot se odzvali na 
moj članek o enostranski 
zapori javne poti čez ježo 
na Breg. Očitno jih to sme-
tišče in zbirališče, tudi zelo 

rizičnih skupin, na ježi ne moti. Vse pa je od zapore te javni poti le še 
slabše, ker je sedaj to področje neke vrste slepo črevo mesta Litije. Na-
mesto, da bi bila ta enkratna razgledna točka lepo urejena za sprehajal-
ce in počitka ter miru željnih meščanov, je eno navadno črno odlagališče 
in najbolj zasvinjan kraj v mestu Litija. Ob tem še prijazen poziv vsem, 
ki ste naredili to svinjarijo, podjetju Elektro in samim Ježanom, da 
se pridružite 24. marca pri čistilni akciji, da skupaj očistimo Ježo 
te nesnage.
Vse, od najmanjše travice, najmanjšega žužka do najmogočnejšega dreve-
sa, je povezano z ljudstvi tega planeta in materjo Zemljo, njenimi vetrovi, 
ognji in vodami. (julia Doria)

Boris DOBLEkAR, občinski svetnik

CIVILNA INICIATIVA LITIJA   
ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

SO NEKATERI RES  
NEPOBOLJŠLJIVI PACKI?

Počasi, a nezadržno prihaja pomlad in z njo to-
plejši del leta, ko ljudje  veliko časa preživijo 

na prostem. V mestu Litija je veliko priljubljenih poti, ki jih uporabljajo 
meščani za sprehode ali rekreacijo (Grbinska in Graška Dobrava, poti 
ob reki Savi, Sitarjevec, Svibno…). Žal pa obiskovalci teh poti vseskozi 
opažajo ob njih veliko različnih smeti in pasjih iztrebkov.
Nekateri ljudje, lahko jih imenujemo PACki, brez pomisleka odvržejo 
na tla vse, kar jim je v tistem trenutku odveč – cigaretne škatle in 
ogorke, razne olupke od sadja, prazne plastenke in pločevinke, ovitke 
prigrizkov, bonbonov…
Velik problem so tudi odvrženi uporabljeni papirnati robčki, ki v naravi 
ne razpadejo tako kmalu. jih je res tako težko po uporabi vtakniti v žep 
in doma odvreči v ustrezen zabojnik?
Nekateri neodgovorni starši in stari starši brez kančka slabe vesti v 
prisotnosti svojih otrok ali vnukov odvržejo na tla različne smeti. ker kri 
pač ni voda, te zglede otroci vlečejo naprej. in potem res ni čudno, da 
se hudujemo nad nekaterimi mladostniki, ki smetijo naokoli.
Tudi nekateri lastniki psov povzročajo veliko slabe volje med meščani, 
ker ne počistijo za svojim psom in s tem mečejo slabo luč na vse ostale 
lastnike. Na mestnih zelenicah, parkih ter ob javnih poteh je opaziti 
veliko pasjih kupčkov. Poudarjamo, da so lastniki psov dolžni sproti 
odstranjevati »kakce« naših kosmatincev. Po mestu res zelo pogreša-
mo koše za pasje iztrebke, vendar to ne sme biti izgovor za vse tiste 
lastnike, ki jih puščajo vsenaokrog. Tudi če vaš kuža naredi kupček 
na bolj odročni gozdni poti, pa slučajno nimate vrečke s seboj, ga s 
suho vejo vsaj odrinite s poti v bližnje grmovje, kjer ne bo možnosti, da 
nekdo stopi nanj.
Vsi tisti, ki PACkATE naokrog, verjetno v svojih stanovanjih ali na la-
stnih dvoriščih tega ne delate, zato je prav, da se enako vedete tudi na 
površinah, ki jih uporabljajo tudi drugi.
S skupnimi močmi se potrudimo ohraniti čim lepše in čistejše okolje, 
v katerem bivamo !
Več o naših aktivnostih si lahko preberete na spletni strani
www.civilna-iniciativa-litija.si

ŽUPAN, PODŽUPANI IN ŠE KAJ …
Zakon o lokalni samoupravi daje možnost županu imenovati najmanj 
enega podžupana. Župani pa si ta zakon razlagajo malo po svoje.
Naš župan je skupaj z vodečo stranko SLS po volitvah oblikoval večin-
sko koalicijo v občinskem svetu. Za vstop strank SDS in SD v koalicijo 
sta bila dva vodilna člana le-teh nagrajena s funkcijama neprofesional-
nega podžupana. Tako imamo v naši občini tri podžupane, poleg teh 
dveh neprofesionalnih, še polno zaposleno podžupanjo. Mislim, da je 
to za tako revno litijsko občino, ki se financira iz državnega proračuna, 
prodaja svoje premoženje in se vseskozi zadolžuje, to odločno preveč.
Vsak od neprofesionalnih podžupanov prejme mesečno 1.888,00 EuR 
bruto plače iz proračuna. Osebno nimam nič proti obema gospodoma, 
vendar če ju župan tako nujno potrebuje, naj ju plača iz svojega žepa 
ali pa iz sredstev vodilne stranke SLS. Nisem prepričan, da je v občini 
toliko dela, da ga župan z vso 24 člansko administracijo ni sposoben 
opraviti sam.
Da pa je pri vsem tem ironija še večja, je eden od neprofesionalnih 
podžupanov g. Gregor Zavrl, še študent prava, brez delovnih izkušenj, 
zadolžen za gospodarstvo. Tudi drugi neprofesionalni podžupan g. San-
di Gombač, ki je zadolžen za okolje in prostor, tega ne more početi 
ljubiteljsko v popoldanskem času. Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko ur 
namenita podžupana mesečno za opravljanje funkcije?
Na žalost imamo po mnenju protikorupcijske komisije vgrajeno sistem-
sko in politično korupcijo, ki se nam zajeda v vse pore države. Samo 
upamo lahko, da nas bo sedanja kriza čim prej streznila!
Računsko sodišče ugotavlja, da so se v 18 letih lokalne samouprave 
zasnove izrodile. Veliko je neracionalnosti in zapravljanja denarja, ki ne 
prinaša nove dodane vrednosti. Za to je odgovoren župan, kot predla-
gatelj in občinski svet, ki nekritično podpira njegove predloge. Razko-
rak med porabo in prihodki je vsa leta prevelik in tako je tudi letos, kar 
zahteva takojšen rebalans proračuna. V teh kriznih časih se zapirajo 
možnosti novega zadolževanja in s tem prekinitev aktivnosti za nove 
investicije.
Za primerjavo dajem Predilnico Litija, ki mora s svojimi inovativnimi 
proizvodi konkurirati na svetovnem trgu, prodati in zaslužiti 2x toliko 
denarja, kot je občinski proračun. To naredi z občutno manjšo admi-
nistracijo. je pač tako, da se morajo podjetja obnašati racionalno, kar 
na občini še ni primer. Zato spada Predilnica med 50 podjetij z najvišjo 
bonitetno oceno v državi in ustvarja vsakoletni dobiček.
V decembrski številki glasila Občan je župan objavil seznam vseh lan-
skih investicij, vendar brez vsakih številk. Občane pa le zanima, kakšne 
so bile vrednosti teh investicij, iz čigavih sredstev so se financirale 
(proračun, kredit, državna, evropska, zasebna sredstva…), kdo je bil iz-
vajalec posamezne investicije, ali je investicija bila tekoče plačana, ali 
pa se plačila prenašajo v naslednja leta. Če vseh teh podatkov ni nave-
denih, se omenjeni seznam investicij bere kot pravljica za lahko noč. 
in to se ponavlja že kar nekaj let…

Nace ŠTEFERL
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KLIŠEJEVI MODRI KORENJAKI
Mesec februar so klišejevi aktivisti preživeli v ustvar-
jalnem in zabavnem duhu – v prostorih kluba so vzduš-
je zaznamovale delavnice, na katerih so se aktivisti 
pripravljali na litijski pustni karneval. Tako kot ostale 
sodelujoče skupi-

ne na karnevalu, so tudi klišejevci 
v organizacijo in izpeljavo skupin-
ske maske vložili ves svoj trud 
in kreativno energijo. V politični 
noti karnevala so ustanovili svojo 
stranko – Stranko modrih korenja-
kov, ki naj bi predstavljala novo 
politično silo v Litiji, ki iskreno in 
vzneseno obljublja nove in boljše 
čase za vse občane Litije. V svojem programu so predstavili svoje pikre 
politične obljube - od dveh novih osnovnih šol, 275 podžupanov do 
prenove asfalta pri Frtici. Opremljeni z modrimi 

majicami, posli-
kanimi obrazi in 
belimi kapicami 
so svoje oblju-
be nosili na ta-
blah, predsednik 
stranke pa jih 
je po megafonu 
sporočal vsem 

občanom Litije, ki so se udeležili karnevala. kar-
neval je uspel, prav tako so aktivisti klišeja ponosni na svojo udeležbo 
in izvedbo, kljub temu, da nagrade za najboljšo masko niso osvojili - pa 
drugo leto!  Tjaša CVETkOViČ

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

Galerijo, v kateri trenutno gostuje fotograf-
ska razstava Antonia Pera z naslovom Pre-
bujanje, z dnevnim prostorom/dnevno sobo 
v kateri bomo izvedli večino naših progra-
mov, z ločenim prostorom za Stojnico vse 
zastonj, kar dvema pisarnama, računalnico, 
MC klubom, ki je odprt vsem bendom, ki ne najdejo prostora za vadbo. 
Prav tako bo v naših bivših pisarnah še naprej trikrat na teden potekala 
učna pomoč, enkrat mesečno pa bo delovala svetovalnica društva uP 
za zasvojene in njihove svojce. Naš program bo sedaj lahko še raznovr-
stnejši – za kar bomo poskrbeli skupaj z vami in za vas.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH  
PROGRAMOV/PROJEKTOV

Mladinski center Litija in klub litijskih in šmarskih študentov vabita vse 
mlade, neformalne skupine mladih, mladinska društva in njihove  krov-
ne organizacije, da prijavijo programe na razpis. Želimo si novih, svežih 
in inovativnih, predvsem pa programov namenjenih mladim. 
To pomeni, da bodo mladi sami načrtovali, ustvarjali, izvajali in v večji 
meri tudi uporabljali SVOjE programe. Ti so lahko z različnih področij, 
od ekologije do športa.  Svoje predloge dostavite na MC Litija do 19. 
aprila 2012. Če ste manj vešči pisanja vlog, organiziramo v četrtek 5. 
aprila delavnico, na kateri lahko sestavite zelo dobro vlogo.
Razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani MC Litija – www.
mc-litija.si.

NATEČAJ POTI
Pomlad je čas za nove poti. kratke – sprehajalne, daljše – življenjske.
Na teh poteh srečujemo najrazličnejše ljudi. Dogajajo se nam različne 
zgodbe in prigode, nekatere pa se zgolj kot prebliski smukajo med na-
šimi malimi sivimi celicami. kako  pa tvoje oči vidijo, kako tvoja ušesa 
slišijo in kako tvoji prsti tipajo različnost sveta, ljudi, kultur in podob?
Zapiši v krajšem proznem delu, lahko tudi sloganu. 
Ponujam ti naslednji košček besedila, s katerim lahko začneš ali kon-
čaš svoje delo, oziroma ga vključiš kjerkoli vmes:
»…leva rama je slonela na zidu z grafiti in pod lahkimi opankami se je 
drobil svetleč pesek…«
Ti pisanje ne gre? Misliš, da nimaš pravega sloga? Ne boj se, mi smo 
za različnost!
Svoj prispevek pošlji do 15. aprila 2012 na mc.litija@gmail.com.  Nate-
čajna skupina bo skrbno prebrala vse prispevke. izbrane bomo upora-
bili na razstavi in kot izhodišče za tisk razglednic.

OKROGLA MIZA O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU
V Sloveniji je socialno podjetništvo že prisotno, vendar na tem podro-
čju delamo šele prve korake. Povezujemo ga z družbeno odgovornostjo 
in trajnostnim razvojem. Predstavlja nov poslovni model, za katerega 
je značilen posluh za potrebe okolja, vračanje večjega dela dobička 
nazaj v dejavnost ali lokalno okolje, ustvarjanje novih delovnih mest ter 
zaposlovanje ljudi, ki si težje izborijo svoje mesto na trgu delovne sile. 
Gost na okrogli mizi bo Tadej Slapnik, pobudnik ustanovitve Slovenske-
ga foruma socialnega podjetništva in njegov generalni sekretar. Ob tej 
priložnosti načrtujemo tudi ustanovitev inicialne skupine za socialno 
podjetništvo v Litiji. 

DAN ZA SPREMEMBE – MAVRIČNI DAN 
PRED MCJEM

Tudi letos se MC Litija priključuje vseslovenski akciji DAN ZA SPRE-
MEMBE. V soboto, 21.4 ob 16.00 bomo na našem dvorišču družno 
stopili proti materialistično usmerjeni družbi in pregnali osamljenost, ki 
v tej apatični družbi postaja bolj pravilo kot izjema.
Dvorišče bomo napolnili s smehom, timskim duhom na popolnoma 
preprost način – igrali se bomo badminton, podajali si bomo frizbi, sa-
dili rožice in imeli piknik. Prav tako bomo ekološko ozaveščeni – iz sta-
rih predmetov in odpadkov bomo izdelovali inštrumente in eko grafite. 
Skupina grafitarjev bo pokazala svoje znanje in ga seveda tudi prenesla 
na tiste željne znanja. Postavili bomo tudi stojnico  »Vse zastonj«. Zbi-
rali in istočasno zastonj delili bomo rabljene obleke, igrače in podobno. 
Zabava za otroke, mlade in starejše  - zabava za vse!
21.4. postanite prostovoljec tudi vi!

NOVI PROSTORI MC LITIJA
V petek, 9.3. smo v dopoldanskih, 
popoldanskih in večernih urah še 
uradno otvorili nove prostore MC 
Litija. Program je bil pisan – na-
stopili so MC klub kitaristi, stara 
garda klubske scene, Artenigma, 
V MC klubu so nas zvečer zaba-
vali tudi MC jazz orchestra, Dj 
Rok Tilia in Dj Tikka. Vsem nasto-

pajočim se še enkrat zahvaljujemo, prav tako pa se zahvaljujemo vsem 
prostovoljcem, brez katerih programa ne bi mogli izvesti in obiskoval-
cem, katere vabimo, da se še kdaj oglasite v naših prostorih ali na 
kateri izmed naših prireditev – teh bo tudi v prihodnosti veliko.
Z novimi prostori je MC namreč pridobil več, kot si lahko mislite. Poleg 
splošnih boljših pogojev za delovanje se lahko sedaj pohvalimo z MC 

vrtnarsKi KotičeK
Franc Grošelj

NA VRTU
Hladen februar se je potegnil v marec. Zemlja je pomrznila kar nekaj 
cm v globino, kar je dobro saj so tako pomrznili in odmrli prenekateri 
škodljivci. Manj naj bi bilo marčesa, kač itd. Torej bi tudi mi na vrtu 
morali imeti manj problemov, vendar ne smemo zaspati.
Lepo vreme je omogočilo dela na vrtu že v začetku marca in se bodo 
zavlekla tudi v april. Tisti, ki ste pohiteli dobro spremljajte posajene in 
posejane rastline, da ne bi odmrle zaradi hladne zemlje. Zgodi se tudi, 
da predolgo kalijo in na plan pokuka le malo kalčkov, ostalo so pojedli 
škodljivci in ptice. Torej prezgodnje delo, čeprav nas vabi že zelo toplo 
sonce ni nikoli dobro. Dežja že nekaj časa ni bilo in zemlja prav hlepi 
po vodi, prav tako pa tudi rastline. Prav bi bilo da pri zgodnjem sajenju 
gredice prekrijemo z vrtnarsko tkanino. Da bo preprečevala podhladi-
tev zemlje v hladnih nočeh in sprejemala toploto sončnih žarkov.
Prav je da obdelamo nekaj vprašanj v zvez z gnojenjem na vrtu in sa-
dovnjaku. V tej številki bomo odgovorili na nekaj vprašanj v zvezi s 
tem.
Še vedno smo priča dilemam okoli uporabe gnojil. Naj uporabimo hlev-
ski gnoj, mineralno gnojilo, organsko gnojilo v obliki pelet ali pa kar 
kompost. je to dobro in pravilno. So mineralna gnojila resnično škod-
ljiva? Razčlenili bomo posamezno področje, 

da bomo bolje razumeli 
vsako izmed zgoraj na-
vedenih gnojil, saj nas 
novinarji in tudi drugi 
strokovnjaki pogosto 
popolnoma prestrašijo 
in zmedejo. Poglejmo: 

Pravo gnojilo omogoči 
dober pridelek.

ORGANSKA GNOJILA; HLEVSKI GNOJ
Pod tem pojmom razumemo vse vrste živalskih iztrebkov. Bogatejši 
med njimi je kokošji gnoj, ker vsebuje vse tri osnovne gnojilne elemen-
te NPk in nekaj mikrohranil. Ostala gnojila ta vrste so siromašnejša in 
ne dajejo popolnega gnojenja. (približno tako kot ričet brez mesa). To 
je moja prispodoba.
Najpomembnejše je da uporabimo gnoj živali, ki so bile krmljene z 
neškropljeno krmo in tako ne vsebujejo pesticidov. Žal pa tega ne 
moremo vedeti in ponavadi je briketiran hlevski gnoj proizveden iz 
industrijske masovne reje, kjer pa skoraj sigurno uporabljajo hrano 
iz monokulturne pridelave, kjer pa je škropljenje potrebno. (koruza, 

pšenica).
Ta gnojila običajno vsebujejo največ 
dušika. Rastline dobro rastejo in vča-
sih tudi zdivjajo ter so neodporne na 
bolezni, na lom, gnitje, poleganje. Ze-
mlja se posledično siromaši na kaliju in 
fosforju ter magneziju, pridelek prične 
padati. 
Rešitev je kombinacija gnojenja tako, 
da dognojujemo s sadjarsko vrtnarskim 
gnojilom npr: NPk 6-28-28+Magnezij 
in Borom enkrat letno. Prav prikladen 
je« Vrtnarček »sadjarsko vrtnarsko 
gno jilo.

BRIKETIRANA ORGANSKA GNOJILA:
V tej obliki najdemo gnojila pridobljena na več načinov. Od tega je 
odvisna tudi kvaliteta in vsebnost koristnih hranljivih snovi. Na trgu 
pri nas so uveljavljena naslednja gnojila: Bioorganik, organo, biosol, 

biogrena in druge. Osnova za orientacijo nam služi sestava teh gnojil: 
ki se giblje od najvišjih vsebnosti dušika do 5 %, fosforja do 3%, kalija 
1-3 %. Nekatera od teh gnojil vsebujejo samo ta hranila. Dva izmed 
njih pa vsebujeta še magnezij in kalcij. Samo eno gnojilo pa vsebuje 
tudi zadostno količino železa, bora, cinka, bakra. To gnojilo vsebuje 
tudi enkrat večjo količino kalcija do 18 %, zato z njegovo uporabo ni 
potrebno dodatno apnenje in uporaba kamninske moke. Slednje ima 

tudi pri preizkusu izkazano najboljšo rast 
in vitalnost z močnejšim koreninskim sis-
temom. Odganja pa tudi polže in ima naj-
večji koreninski sistem in najmanj odmrlih 
rastlin. Poznamo ga pod imenom Bioorga-
nik ugotovili smo, da je tudi cenovno med 
najugodnejšimi. izkazalo pa se je tudi pri 
vzgoji paradižnika, paprike in drugih vrtin. 
Poizkus smo naredili tudi na okrasnem 
cvetju. Zelo smiselna je uporaba pri saje-
nju okrasnega cvetja in občasno zalivanje 
z raztopljenimi briketi. (morda dvakrat na 
mesec, vendar ne več).
Zlasti slednje gnojilo je pametno upora-
biti pri sajenju in presajanju grmovnic in 
sadnega drevja ker povečuje koreninski 
sistem. Da je temu res tako smo ugotovili 

pri zalivanju. Poraba vode je bila pri rastlinah gnojenim s tem gnojilom 
veliko večja. Zakaj, ker so korenine bolje črpale hranilne sokove in 
vodo,bile so pač večje in daljše. Zanimivo pa je da so bile tudi bolj 
odporne na sušo.
Seveda pa se je navadnemu smrtniku težko znajti v raznih reklamnih 
trikih, ki ne izkazujejo dejanskega stanja in kvalitete gnojila. Veliko 
pove zgoraj zapisana sestava hranil in nam je lahko osnovno vodilo. 
Seveda pa je prav da se sami prepričamo.

KOMPOST
je kvalitetna naravna hranilna substanca vendar z majhno vsebnostjo 
dušik fosforja in kalija. To nakazuje na uporabo za solatnice. V druge 
namene pa je uporaba smiselna v kombinaciji z mineralnimi ali bri-
ketiranimi organskimi gnojili in za izboljšanje tal. Prednost komposta 
je v tem, da kompost lahko pridelamo sami doma, zlasti sedaj, ko se 
uveljavlja ločevanje odpadkov.

MINERALNA GNOJILA:
Mineralna gnojila so doživljala velik porast v zadnjih desetletjih pre-
teklega stoletja. V začetku so bili donosi resnično močno povečani 
z večletno uporabo pa se je zemlja močno zakisala, sestava zemlje 
se je spreminjala. Naenkrat se je v zemlji pojavil presežek fosforja ali 
kalija, ki je motil presnovo rastlin ( tako kot sol v človeški prehrani, ki 
je koristna do neke meje nato pa človeku škoduje.). 
Rešitev tega problema je v uporabi kombinacije gnojenja z organski-
mi gnojili, kot smo zgoraj zapisali. Seveda uporabimo tisto organsko 
briketirano gnojilo z najboljšo izkazano sestavo. Pri tem se poveča iz-
koristek hranil. Dobimo pa tudi zelo dober pridelek. Pri tem je najbolje 
uporabiti sadjarsko vrtnarsko gnojilo (NPk 6-18-28 +Magnezij+Bor 
ali 7-17-27 +Magnezij +Bor). Seveda pa v tem primeru dodajamo le 
polovico količine mineralnega gnojila, ker več ni potrebno, razen če 
založno gnojimo za več let kar je pri sajenju sadik modro in pravilno.
Mineralna gnojila so prišla na slab glas zaradi pretirane uporabe, ker 
človek ni znal ohranjati ravnotežja. Sam zelo rad primerjam to z ješpre-
njem (ričetom). Ričet brez mesa ni dober, toda preveč mesa naredi jed 
dolgočasno. Če bi človek znal gnojila, ki so na razpolago umno upora-
bljati do navedenih problemov ne bi prihajalo. Sam se držim načela, 
da je v zemljo potrebno vrniti toliko hranil kot smo jih iz zemlje vzeli s 
pridelkom. Če tega ne storimo se pri sadnem drevju pojavlja dveletna 
izmenična rodnost. Eno leto rodi obilno, drugo leto pa nič. Drevo pač 
potrebuje čas, da se korenine razrastejo v nedotaknjeno in neizčrpano 
zemljo, da si lahko drevo nabere dovolj hrane. Za to pač potrebuje dve 
leti, da je zopet vse v ravnotežju.
Drug problem predstavljajo mineralna gnojila na podlagi dušika. Ta 
se kot nitrat izpira v podtalnico in jo onesnažuje, zato z njimi vedno 
gnojimo po malem in večkrat. Na ta način manj onesnažujemo okolje 
in povečamo izkoristek. uporabo dušičnih gnojil lahko zmanjšamo z 
uporabo organskih mineralnih gnojil, ki se ne izpirajo v podtalnico. 

imamo pa tudi posebno gnojilo, Strunal, ki s svojimi 
lastnostmi pozitivnih stranskih učinkov zatira stru-
ne. Če je zemlja dovolj vlažna to traja 14 dni potem 
pa deluje kot klasično dušikovo gnojilo, s to razliko 
da se ne izpira v podtalnico. kar pa je bistveno. Nje-
gova oblika ni nitratna, kar je še posebej pomemb-
no in tudi deluje dalj časa. Zelo pomembno je da 
natančno upoštevamo navodila. karence to gnojilo 
nima, razen za čas reakcije 14 dni nato pa polpol-
noma izgine.
Sodobne tehnologije in spoznanja pa so dali na trg 
tudi nove produkte. Oplaščena gnojila. Ta se poča-
si sproščajo. To sproščanje pa je odvisno zlasti od 
temperatur saj membrane ovojnice zrna gnojila pre-

puščajo in sproščajo s porastom dnevnih temperatur, kar je v vročini 
lahko tudi preveč.
Zadnji hit pa so gnojila, ki delujejo kot akumulatorji. Torej zadržujejo 
hraniva v sebi in jih oddajajo, ko jih rastline potrebujejo. Oddajajo jih 
samo toliko kot jih rastlina potrebuje. ko se ta hranila izčrpajo ta aku-
mulator ostane v zemlji in čaka na sprejem novih hranil, ki jih vržemo 
na površje zemlje, jih ulovi, shrani in oddaja. Ta proces se neprekinje-
no ohranja. Ta gnojila nosijo poseben znak za počasno sproščanje. 
Zasledil sem ga na nekaterih gnojilih za okrasno grmičevje in okrasne 
rastline.
Za uspeh je potrebno ravnotežje v naravi. Tega ohranjajmo. Lahko pa 
uporabljamo vse navedeno, toda vedeti moramo kaj počnemo. upo-
rabljajmo pa preprosto kmečko pamet in ne nasedajmo reklamnim 
trikom. Prav pa je, da preizkušamo in se odločamo za najboljše.

Bralka Jožica iz okolice Litije sprašuje:
Kaj naj storim s pelargonijami, ki sem jih prezimila na zaprti terasi. Celo 
jesen in zimo so ostale lepo zelene. Potem pa so nekega dne postale 
rjave. Listje se suši in odpada ?

Prezimovanje razno raznih rastlin med njimi tudi balkonskih rož ni pro-
blematično, če upoštevamo nekaj osnovnih smernic. Navedel jih bom 
kar po točkah:
1.  Prostor mora biti dovolj svetel in ne pretopel. Naj 

bo med 4 do 10 oc.
2. Zalivamo poredko in ne gnojimo preveč.
3.  Zalivajmo z vodo približno enake temperature kot 

je prostor kjer hranimo rastline po potrebi npri-
mer 1x na 3 tedne.

4.  Rastline redno pregledujmo vsaj na tri tedne 
do enega meseca. Odstranjujmo odmrle dele 
rastlin. S tem povečujemo zračnost in prepreču-
jemo razvoj rastlinskih bolezni

5.  Pogosto se ob dvigu temperature pojavijo na ra-
stlinah bolezni in škodljivci kot so: kaparji, uši, 
plesni gniloba.

6.  Preventivno pred zimo rastline zalijmo s sredstvom proti gnitju ko-
renin (Previcur), kakšnim fungicidom proti plesni (Dithan, Antracol, 

Bakreni antracol, Cupraglav ipd). uši zatremo 
lahko tudi z bio sredstvi. Zavedati pa se mora-
mo, da je njihov učinek pogosto manjši. Zato je 
nadzor in redne preglede potrebno povečati in 
po potrebi ustrezno ukrepati.
7.  Rastline po zatrtju bolezni in škodljivcev zalijmo 

in poškropimo s sredstvom za zdravljenje, ob-
navljanje in regeneracijo poškodovanih rastlin 
Medicoplant ali Regenerin, da jim omogočimo 
revitalizacijo in damo novo energijo. Rastline si 
bodo opomogle in pričele lepo uspevati. To je 
opisano že v prejšnji številki.

Če smo ukrepali tako nam bodo rastline dobro prezimile.

Kar se je zgodilo ge. Jožici pa takole:
Terasa je kar pravšnji prostor za prezimovanje, je svetel, temperature 
so razmeroma ugodne in ne previsoke. Tak prostor je ponavadi tudi 
zračen in ne zatohel. Torej je manjša možnost za razvoj bolezni. ka-
parji in uši se ob toplih dneh lahko razvijejo.
Obstoji pa ena nevarnost. in to je neustrezna lega rastlin, če na to pri 
zazimovanju nismo pomislili. Zakaj? Gospa jožica sicer ni navedla, kje 

na terasi je postavila korita. Predpostavljam pa, da v bližini okna, da bi 
rožice imele čim več svetlobe. To je sicer dobro. Toda bližina okna je v 
času zelo nizkih zunanjih temperatur lahko usodna tudi za te prezimu-

joče rožice. Če prostor ni 
ogrevan se pri večdnevnih 
trajno nizkih temperaturah 
hlad priplazi tudi na teraso. 
Zlasti se to rado dogodi v 
nočnih urah. Temperatura 
poleg okna pade pod ničlo 
in pozeba je tu. To se je  
po vsej verjetnosti dogodilo 
tu di ge. jožici.

Fotografija pozeble pelargonije in dokaz življenja v njej.

in kaj sedaj? Preglej-
te stebla pelargonij. 
Če so ta še čvrsta in 
zelena, rastline ob-
trgajmo in odstrani-
mo posuše no listje. 
Steb la pri krajšajmo 
na 10 do 15 cm. Pa-
zimo, da ne uničimo 

speča očesa, poškropimo z Dithanom ali podobnim preparatom, 
da jih zaščitimo. Če je potrebno jih malo zalijmo z vodo in nato po 
dveh dneh z Medicoplantom (po navodilih proizvajalca), da se rastli-
ne obnovijo. Nato opravimo zalivanje z gnojilom Cvetin+bioaktivator 
za listnate rastline. Postopek ponovimo trikrat na 4 do 5 dni. Tako 
bo gospa jožica storila vse, kar je potrebno za obstanek in ohranitev 
rastlin. Rastline katerim je steblo počrnelo in je postalo mehko žal ni 
pomoči in jih moramo zavreč, ker so zmrznile in že pričele propadati. 
Toda pozor. Če je steblo tik nad zemljo še zeleno je rešitev še mogoča. 
Odrežimo gnijoči del in postopamo kot je zapisano. Nikoli ne smemo 
obupati saj se bodo rožice na terasi, ki bo vsak dan toplejša in svetlej-
ša, hitro obnovile in nas pričele razveseljevati.

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

SPECiaLizirana ProdajaLna  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

www.agrolit.si

Najlažje in najugodneje rešite 
probleme na vrtu, 

sadovnjaku, vinogradu 
tako, da obiščete 

specializirano industrijsko 
prodajalno

tel.: 01/8980-181

Okrogla miza bo potekala 2. aprila 2012 ob 17. uri v veliki sejni sobi 
Občine Litija. Organizira jo Mladinski center Litija v sodelovanju z izo-
braževalnim centrom GEOSS. 
Vljudno vabljeni vsi, ki vas ta tema zanima. Pridite – morda bo socialno 
podjetništvo tudi Vaša prihodnost!
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P r e d s tav l ja m o  n o s i lc e  lo K a l n e  sa m o o s K r b e

Na Dolah pri Litiji je Center za razvoj Litija pomagal predvsem pri za-
četnih promocijskih aktivnostih. izdelana je bila celostna grafična po-
doba območja, spletna stran za Oglarsko deželo (www.dole.si), vzpo-
stavili smo informativno glasilo Oglarček, izdelali promocijske letake 
za oglarske domačije, 
pomagali potencialnim 
ponudnikom pri pripravi 
poslovnih načrtov, so-
delovali pri organizaciji 
prireditve Oglarska de-
žela 2010 in 2011 in po-
stavili 45 usmerjevalnih 
in 5 informativnih tabel. 
V tem času je skupnost 
Dole pri Litiji dorekla 
skupno vizijo in turistič-
ne aktivnosti. Občina Li-
tija je za upravljavca območja predlagala Športno društvo Dole pri Litiji.
Projekt je potekal tudi v Jablaniški dolini, kjer so domačini izpostavili 
potencial, ki temelji na razvoju turizma na kmetijah. Z našo pomočjo 
smo skupaj z lokalnimi društvi vsak mesec pripravili lokalno glasilo ja-
blaniške novice, izdelani so bili promocijski letaki in HACCAP sistem za 
turistične kmetije. Zasnovali in organizirali smo Dneve odprtih vrat na 
kmetijah v jablaniški dolini (jeseni 2010 in spomladi 2011). Pomembna 
je bila tudi organizacija prireditve Dan jagod in špargljev (maj 2010 in 
maj 2011), za katero želimo, da postane tradicionalna. V dveh letih se 
je dogodka udeležilo okoli 5000 obiskovalcev. 
Poleg omenjenih območij smo aktivnosti uspešno izvedli tudi na Veliki 
planini. kljub temu, da je projekt zaključen, je želja vseh, da združimo 
moči in najdemo ter iščemo možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj 
turizma na podeželju. 

Objavljen prvi javni poziv LAS Srce Slovenije  
za leto 2012

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je objavila odprtje prve-
ga javnega poziva za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov 
za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2012. Prijavijo se lah-
ko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni 
v javnem pozivu. Projekti se lahko izvajajo na območju občin Dol 
pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Li-
tiji (izključeno je območje mesta Kamnik). 
V okviru poziva so podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti 
življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kme-
tijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medse-
bojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podje-
tništva na podeželju.
Rok za oddajo projektnih predlogov je 16. april 2012 do 12. ure. V 
prejšnjih letih je bilo z naslova teh sredstev izvedenih veliko zanimivih 
projektov, ki so jih lahko ogledate na spletni strani www.razvoj.si/
las, kjer je na voljo tudi razpisna dokumentacija. 

Kdo so vaši glavni kup-
ci, kje lahko kupimo 
vaše izdelke iz čebeljih 
pridelkov?
Prodaja se večinoma iz-
vaja na domu in na različ-
nih tržnicah na območju. 
V pomoč nam je tudi za-
druga jarina, ki s svojimi 
programi skrbi za prodajo 
naših izdelkov, na primer 

preko mreže za lokalno samooskrbo z hrano. Naša promocija temelji 
tudi na redni prisotnosti na raznih prireditvah. iz leta v leto se tržišče 
širi, posledično pa se povečuje tudi prodaja.  

Zakaj sodelujete v mreži za lokalno samooskrbo s hrano?
ker se mi zdi, da je to pravi način, da se vrnemo nazaj na bolj zdrav 
način prehranjevanja. kupci imajo tako na voljo domačo in lokalno pri-
delano hrano. 

S čim sodelujete v mreži za lokalno samooskrbo? Kakšne so vaše 
izkušnje? 
Sodelujem z medom in medenimi izdelki. Naše izkušnje so dobre, saj 
je poudarek na zdravem načinu prehranjevanja ljudi, z vključenostjo pa 
se povečuje tudi naša prepoznavnost.

Kje vidite svoj prispevek k razvoju naše občine, območja? 
Svoj prispevek vidim pri nudenju kakovostnega medu in medenih iz-
delkov. Predvsem pa je pomembno tudi opraševanje, ki ga opravijo 
čebele. Žal se ljudje še vedno premalo zavedajo, kako pomembno vlo-
go v ekosistemu opravljajo čebele s svojim opraševanjem. Približno 
tretjina svetovnega pridelka hrane namreč zraste na rastlinah, ki so 
jih oprašile živali, velik delež s svojim načrtnim zbiranjem peloda pa 
prispevajo čebele.

V tokratnem intervjuju predstavljamo družinsko čebelarstvo Vozelj 
iz Dragovška, ki sicer spada pod sosednjo šmarsko občino, vendar 
si zaradi uspešnosti zasluži mesto v naši rubriki. Čebelarstvo Vozelj 
ima 50-letno tradicijo. Čebelaril je že njihov stari oče, za njim je na-
daljeval Ladislav Vozelj, tradicijo pa sedaj nadaljuje tudi njegov sin, 
Slavko Vozelj. Danes oče Ladislav in sin Slavko čebelarita s približno 
150 čebeljimi družinami, če je potrebno, pa pri delu sodelujeta tudi 
Slavkova brat jože in sestra Sonja.

Njihovo čebelarstvo je ekološko, kar pomeni, da čebelarski proizvodi 
ne vsebujejo kemičnih strupov ali gensko spremenjenega cvetnega 
prahu. ker se čebele prehranjujejo na širokem območju, čebelar tež-
ko nadzoruje, na katerih rastlinah se bodo pasle. Odločilnega pomena 
je, kaj se dogaja v panju. Tu se namreč z nepravilnim čebelarjenjem 
lahko zelo spremeni kakovost medu. Čebelarjenje po ekoloških stan-
dardih redno preverja ekološka organizacija, ki čebelarstvu vsako 
leto znova izda ekološki certifikat.

Na vprašanja nam je odgovoril Slavko Vozelj, ki zase pravi, da je zra-
sel s čebelami, tako da je bilo nekako logično, da si je izbral poklic 
čebelarja. 

Kakšne izdelke iz čebeljih pridelkov izdelujete? Po katerem pri-
delku oz. izdelku ste najbolj znani?
V ponudbi imamo več vrst medu, cvetni prah, propolis, matični mleček, 

mešanico Čebelko (mešanica 
medu, cvetnega prahu, propo-
lisa in matičnega mlečka), me-
dene likerje, sveče iz čistega 
čebeljega voska ter tudi darilni 
program. Najbolj smo znani po 
medu in vzreji čebeljih matic.

Ali se ukvarjate še s kakšno 
dodatno ponudbo? 
Naša dodatna ponudba je vzre-
ja matic, kupci le-teh so tako 
slovenski kot tuji. Obiskoval-
cem je na voljo tudi prijeten 
sprehod po gozdno učni čebe-
larski poti, lahko pa si ogledajo 
tudi naše čebelarstvo in potek 
čebelarskih opravil. 

Gozd je tudi učno okolje
Po vrtcih in osnovnih šolah v Srcu Slovenije že od lanskega ok-
tobra poteka projekt »Odprto učno okolje v gozdu«, ki temelji na 
delu in učenju z otroki ter mladostniki v gozdu. Projekt v sodelo-
vanju s strokovnjaki izvaja Razvojna fundacija Pogum. Gre za nov 
pristop k vzgoji in razvoju ustvarjalnosti med otroki. 
Na delavnicah vključene otroke in učitelje osveščamo o pomenu gozda 
za preživljanje prostega časa, o pomenu ravnanja z gozdom in ohranja-
nja naravne dediščine. Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije, 
sofinancira ga Evropska unija. Cilj delavnic je »gozdni vrtec«, ki skuša 
na inovativen način reševati prostorsko stisko v vrtcih.
Delavnice v vrtcih vodi Jaka Šubic, univ. dipl. inž. gozdarstva, v osnov-
nih šolah pa Zavod RS za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, ki aktivno 
osvešča o pomenu vključevanja gozda kot učnega okolja. V Šmartnem 
pri Litiji je ena izmed delavnic potekala januarja, kjer so otroci iz vrt-
ca Ciciban spoznavali čarobni zimski gozd. V začetku meseca marca 
pa so se malčki iz vrtca Litija, enota Kekec, radoživo odpravili na 
potep »h gozdnim vilam«. jaka Šubic je ob koncu delavnice povedal  
»da ga je najbolj do sedaj oplazila iskrivost otrok, želja po novem, bolj-
šem, radostnem.« Mirjam Andrejčič, vodja enote Kekec, pa je po -

vedala, da so se z 
otroki dobro pripravi-
li na dan v gozdu, saj 
so že prej prebirali 
knjige s tovrstno te-
matiko in skupaj pri-
pravili načrt poti do 
gozdne jase. Poleg 
tega so »otroci čutili 
naravo, bili so spro-
ščeni, navdušeni, pol-
ni pozitivne energije. 
Opazili so najmanjšo 
sled, palico, kamen, 

drevesno skorjo, cvetlico, žival, opazovali polžka, pikapolonico, opazili 
gozdne vile.« Mali urban je ravno tako navdušeno strnil vtise: »Všeč mi 
je bila potka v gozdu, ker je bilo veliko listov in kamnov, pa palice smo 
pobiral. Na travniku smo z Jakom našli pikapolonico, pa škratke, pa čoko-
lado za zmaje…vse mi je bilo všeč«. 
Želja vseh sodelujočih pri tem in ostalih projektih s podobno tematiko, 
ki se aktivno odvijajo po Sloveniji je razvoj možnosti za redno izvaja-
nje vzgojno-izobraževalnih programov v gozdu in vzpostavitev prvega 
gozd nega vrtca v Sloveniji.

 
Aktivnosti za prepoznavnost Oglarske dežele

Na Dolah pri Litiji so v preteklih treh letih potekale aktivnosti  
za razvoj turističnih potencialov in nove ponudbe. Razvoj pode-
želskih območij je potekal v okviru projekta Prisluhi glasu vasi  
(ang. Listen to the voice of villages), ki se v marcu uspešno za-
ključuje. 

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.6 16v N joy, let nik 2006, cena 6.700,00 EUR; 
Opel Astra Caravan Club 1.7 DTI, letnik 2002, cena 3.200,00 EUR, Opel Insignia 
1.6 Turbo Cosmo, letnik 2010, cena 18.500,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.4 16V 
Enjoy, let nik 2008, cena 7.990,00 EUR; Opel Corsa Cosmo 1.2 16V, let nik 2004, 
cena 3.950,00 EUR; Opel Corsa Cosmo 1.2 16V, let nik 2004, cena 3.550,00 EUR; 
Opel Corsa Elegance 1.2 16V, let nik 2001, cena 2.550,00 EUR; Seat Cordoba  
Signo 1.4, let nik 1999, cena 1.160,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Corsa Swing 1.4 i 
Letnik: 1995, veljavnost nalepke: /, prev. 
105000 km, svetlo modra barva (kovin-
ska), bencinski motor, 1389 ccm, 40 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.)

1.200,00 EUr

Renault Megane Fairway 1.9 dCi
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: /, prev. 
153400 km, rdeča barva, diesel motor, 
1870 ccm, 75 kW, ročni menjalnik (5 pr.), 
KLIMA

2.900,00 EUr

Opel Astra 1.4 16V N-Joy 
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 02/2013, 
prev. 140273 km, svetlo siva barva (kovin-
ska), bencinski motor, 1389 ccm, 66 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA   

3.990,00 EUr
Opel Astra 1.4 16V Comfort
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 05/2012, 
prev. 187234 km, bela barva, bencinski 
motor, 1389 ccm, 66 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.), KLIMA 

2.550,00 EUr

Seat Cordoba 1.8 GLX ŠIBEDAH  
Letnik: 1995, veljavnost nalepke: 09/2012, 
prev. 303000 km, črna barva, bencinski 
motor, 1781 ccm, 66 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.)

350,00 EUr

Opel Corsa Eco 1.2i 16 V  
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 07/2012, 
prev. 156360 km, bordo rdeča barva (ko-
vinska), bencinski motor, 1195 ccm, 48 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.)

1.300,00 EUr

SLAVKO VOZELJ,  
Čebelarstvo Vozelj

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega pro-
jekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov na
men je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.

Otroci iz enote Kekec so odkrivali skrivnosti gozda

Kopa v Oglarski deželi

Kako vidite razvoj vašega čebelarstva jutri? 
Nadaljnji razvoj vidim predvsem v tem, da bom nadaljeval tradicijo  
in prav tako dobro skrbel za čebele, kot oče. O povečanju predelave 

zaenkrat ne raz-
miš  ljam, saj je ka-
kovost na prvem 
mestu. kot se glasi 
rek: manj je več.

Kdaj si vzamete 
čas zase, s čim 
se ukvarjate?
Prosti čas najraje 
izkoristim za kak-
šen izlet in foto-
grafiranje. Vendar 
to pride v poštev v 

zimskem času, poleti so namreč čebele na prvem mestu in jaz moram 
slediti njim in ne obratno.

Pripravila: Ana Savšek, RCL
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PISMO IZ AMERIKE:
»Spoštovano Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa!
V svojih pravnih raziskavah slovenskih simbolov, predvsem zgodovinsko 
priznanih slovenskih barv, (bela-modra-rdeče) zastopam tezo o dveh ena-
kovrednih legitimnih možnostih za oblikovanje slovenske zastave. Poleg 
obstoječe, horizontalno razporejene slovenske zastave, namreč obstaja 
tudi legitimna možnost vertikalnega prikazovanja slovenskih barv, v for-
mi slovenske tribarvnice.
Po ogledu spletnega posnetka ob Dnevu slovenske zastave 2011, sem z 
velikim presenečenjem in odobravanjem ugotovil, da je Vaše društvo svo-
jo zastavo (z Vašo posebno insignijo) oblikovalo na podlagi legitimne slo-
venske tribarvnice (trobojnice), kar je, po mojem vedenju, eden izmed 
prvih takšnih primerov v praksi. Prosil bi vas, če mi lahko v raziskovalne 
namene posredujete grafično podobo (ali kakšno natančnejšo fotografi-
jo) svoje društvene zastave in mi odpišete kaj več o njenem nastanku. 
Zelo se veselim Vašega odziva, Vas lepo pozdravljam in se Vam zahvalju-
jem za Vaš trud, mag. Ryan HARTNER«

Si lahko mislite, kako smo bili veseli pohvale pravega stro-
kovnjaka člani društva GEOSS, saj sem pismo ponosno pre-
bral na sestanku odbora. Tudi vam bom zaupal odgovor.
Na moj (slika v glavi) predlog, naj bo insignija tloris  
pomnika, ki označuje GEOSS, je zastavo obli-
koval ing. Avgust Stušek – Guc, leta 2004 (sl. 
1, član odbora GEOSS odkar le-ta obstoja). 

Strokovnjak za heraldiko in veksilologijo ing. Valt jurečič 
(sl. 2 - več o njem na - www.heraldika.si/) pa je Gucev 

najboljši osnutek strokovno 
potrdil. To je pa rezultat naših prizadevanj – 
zastava GEOSS-a – sl. 3. 
Mnenje in pre-
dlog mag. Rya-
na Hartnerja o 

slovenskih simbolih pa lahko preberete na: 
http://www.grboslovje.si/novice/article_ 
2011_ 04_20_0002.php 

Po njegovem je uradna slovenska 
zastava lahko tudi takšna slika 4. 
Pa tudi bolj prepoznavni bi bili v 
svetu in težje bi nas zamenjevali z 
drugimi slovanskimi narodi.
Letos se bomo 8. aprila ob 14.00 
(Dan zastave, čeprav na Veliko 
noč) na GEOSS-u poklonili našim 
nacionalnim in državnim simbolom.
Pridite! Morda prideta tudi Ryan in 

Valt, sem ju že povabil. 
Midva z Gucem bova gotovo prišla. Spet bo zelo pisano! (slika 5.)

Rad nas imam!
Zvonček Norček

VETERANI SO SE ZBRALI ...
V soboto, 25. Februarja 2012 so člani Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno na 
svojem občnem zboru spregovorili o uresničevanju pro-
grama v minulem letu in s programom dela za leto 2012 

zelo konkretno opredelili naloge oz. aktivnosti.
Zbora se je udeležilo 76 članov (v letu 2011 pa je članarino poravna-
lo 400 članov). Skladno z določilom 19. člena pravil o delovanju OZVVS  
Litija-Šmartno je zbor sklepčen, če na njem sodeluje najmanj 10 % članov  

(to je 39). Predsednik območnega 
združenja g. ivan Lovše je v svojem 
izvajanju pohvalil člane na odziv-
nost in vključevanje v posamezne 
aktivnosti in izrazil željo, da bi bilo 
tako tudi v bodoče.
Območno združenje je v minulem 
obdobju vse več pozornosti name-
nilo tudi svojim članom, ki so zara-

di izgube zaposlitve ali slabega zdravja v težkih razmerah. Pri tem jim je 
nudilo pomoč pri uveljavljanju denarne pomoči, v nekaterih primerih pa 
člane tudi oprostilo plačila članarine. Prisotni člani območnega združenja 
so se seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora o pregledu finančno-
administrativnega poslovanja in o delu združenja. NO ugotavlja, da je bilo 
finančno poslovanje zelo pregledno vodeno in skladno s finančnimi predpi-
si. Soglasno so bila sprejeta vsa poročila o delu in finančnem poslovanju za 
leto 2012. udeležence zbora sta pozdravila tudi župan občine Litija g. Fran-
ci Rokavec in predsednik PZVVS Ljubljana-okolica g. Darko Čop. V svojem 
izvajanju sta pohvalila delo območnega združenja in izrazila željo, za dobro 
delo in sodelovanje tudi v bodoče.
Ob zaključku občnega zbora so prisotni sprejeli tudi sklep o višini letne 
članarine za leto 2013, ki bo v višini 14 €, kar je enako kot lani.
Za delegata za glavni zbor ZVVS sta bila izvoljena ivan Lovše in Boris Žužek. 
 Karlo LeMuT

AKTIVNOSTI VETERANOV V JANUARJU  
IN FEBRUARJU 2012

Dne 28. januarja 2012 so se naši veterani udeležili 8. Prvenstva veteranov 
vojne za Slovenijo v veleslalomu Cerkno 2012. Tekmovanja se je udeležilo 
6 veteranov OZVVS Litija-Šmartno, iz vseh OZVVS pa se je udeležilo 330 
veteranov. V starostni kategoriji od leta rojstva 1952-1960 je tekmovalo 80 
tekmovalcev, od katerih so zasedli naslednja mesta: Medved igor 31, Ma-
rolt Martin 47, Poglajen Rado 69. V starostni kategoriji od 61 let in starejši 
je tekmovalo 73 tekmovalcev od katerih so naši zasedli naslednja mesta: 
klopčič janko 49, Obreza Zdravko 59 in klopčič Silvester 67. Tekmovale so 
tudi ženske, moški od 1951 let in starejši ter veterani Združenja Sever in 
veterani Zveze slovenskih častnikov. Športno društvo Dole pri Litiji je na 
naše OZVVS Litija-Šmartno izvedlo smučarsko tekmovanje v veleslalomu 
na smučišču Hlače na Dolah pri Litiji dne 4.2.2012 ob 8.30 uri. Tekmovanja 
se je udeležilo 11 tekmovalcev. Prvo mesto je zasedel klopčič janko, drugo 
mesto Medved igor in tretje mesto Medvešek ivan. Po tekmovanju so bile 
podeljene tudi medalje in pogostitev vseh navzočih. Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska je v sredo 8. Februarja 
2012 organizirala ob slovenskem kulturnem prazniku 10. Pohod spomina in 
prijateljstva. Pohod je potekal iz Radovljice do Bleda, tu je bila ob njegovem 
spomeniku krajša proslava, nato pa smo pot nadaljevali do Vrbe, rojstne 
hiše dr. Franceta Prešerna, kjer pa je bila centralna proslava.  Franci MALi    

RAZGIBALI SMO UM IN TELO
Prvi vikend v marcu smo na 
Polšniku namenili izobraže-
vanju in telesni vadbi. Člani 
upravnih odborov društev in 

sveta krajevne skupnosti smo sodelovali 
na delavnici, ki jo je vodila doc.dr. Lucija 
Mulej. Pogovarjali smo se o etiki in morali 
v medsebojnem sodelovanju, o komunika-
ciji, o sprejemanju različnosti, o pomenu 
osebnostnega razvoja in o presežkih, ki jih 
lahko dosežemo v procesih sodelovanja ob 
upoštevanju integritete in dostojanstva. Sliši se zelo učeno, vendar smo na 
zanimiv način spoznali marsikaj novega. Delavnica je v nas pustila pečat, ki 
ga bomo nadgrajevali in skupaj iskali nove rešitve in načine, da dosežemo 
zastavljene cilje. V popoldanskih in večernih urah se je v dvorani odvijal 
turnir v namiznem tenisu in prvi del turnirja v badmintonu, ki je potekal v 
organizaciji Športnega društva Polšnik. V namiznem tenisu se je pomerilo 
24 tekmovalcev, v dveh kategorijah. V kategoriji otroci do 14 let, sta medalji 
prejela Gian in Peter iz Dol pri Litiji, srebrno pa je za Polšnik priigral Žan. V 
številčni skupini moških tekmovalcev (saj se tudi letos ni prijavila nobena pri-
padnica nežnejšnega spola) so prva tri mesta pripadala gostom iz Štajerske. 
V badmintonu pa smo se tekmovalci pomerili v štirih kategorijah: moški, žen-
ski, mešani pari in šolarji. Skupaj (če sem seveda prav preštela) 21 tekmo-
valcev, kar je zelo lepa številka. Tudi v nedeljo smo v športnem duhu navijali 
za sotekmovalce in potihem skušali odkriti njihove šibke točke. Mešani pari 
smo z enakovredno igro dokazali, da se medsebojno dopolnjujemo in da nas 
tudi šport povezuje. izjemno igro sta pokazala Tim in katja, ki sta si kot zma-
govalca v svojih kategorijah prislužila pokal in zlato medaljo. Naši najmlajši 
bodo v prihodnjih letih resni tekmeci, saj imajo veliko talenta in vztrajnosti. 
Organizatorji si za prizadevnost in odlično izvedbo zaslužijo pohvalo, saj je 
turnir potekal v zabavnem vzdušju, prevladoval pa je športni duh, ki je dokaz, 
da nam na Polšniku ni vseeno za zdravo življenje, medsebojno druženje in 
sodelovanje.  Mateja SLADiČ-VOZELj 

KULTURNI PRAZNIK NA POLŠNIKU V  
ZNAMENJU SLOVENSKIH PESNIKOV, 

PISATELJEV IN SKLADATELJEV
Poznate jurija Murija? Tistega 
Pavčkovega umazanca, ki je od-
šel v Afriko? in Afriko smo imeli 
pri -10, v petek, 10. februarja na 
Polšniku. iz Afrike smo s pomo-
čjo jurija Murija potovali v do-
mače kraje in spoznavali delčke 
naše kulture. Znašli smo se na 
podstrešju Ribičičevega Miško-
lina, vrtečki- Polhki so zaigrali 
Levstikovo kdo je napravil Vidku 
srajčico, vse skupaj povezano v verze, ki so sestavljali celoto z Moškim 
pevskim zborom Polšnik in domovinskimi pesmimi, ter z Ljudskimi pev-
kami, ki v naših krajih ohranjajo ljudsko izročilo. Poleg prepevanja in re-
citatorjev pa so prireditev zaznamovali tudi plesalci in sicer mali črnčki 
(juri Murijevi prijatelji iz Afrike) ter najmlajši Polžki iz vrtca, ki so lovili 
zlati balonček. Skratka v letošnji kulturni program je bilo vključenih kar 
nekaj kulturnih zvrsti: igra, recitacije, prepevanje, ples in odlična scena, 
ki je talentiranost nastopajočih samo še nadgradila. Melita je vse v verzih 
povezala, kar je dalo prireditvi še posebno vrednost. kulturni praznik, 
katerega program je bil zasnovan na delih slovenskih avtorjev in ob pre-
pevanju slovenskih pesmi je sicer zaznamoval sneg, vendar obiskovalcev 
ni manjkalo. Lepo je gledati poslušalce, ki spoštujejo nastope vseh na 
odru, ne le svojih poznanih. Že majhne kulturnike se trudimo učiti, da 
se na kulturnih prireditvah posluša, čeprav je to včasih težko vendar, če 
imajo lep zgled, se to počasi tudi priučijo. 

Ob koncu pro-
gramskega lista 
je bila zapisan 
nam že vsem 
dobro znani del 
Pavčkove pesmi: 
»Na svetu si, da 
gledaš sonce. Na 
svetu si, da greš 
za soncem. Na 
svetu si, da sam 
si sonce in da 

s sveta odganjaš – sence.« Dejanje je tisto, ki šteje. Zgled je tisto, kar 
povzemamo iz roda v rod. Ni dovolj le beseda, kaj je potrebno narediti. 
Treba je nekaj storiti, premakniti, dopolniti… in veliko dela in energije so 
v prireditev vložili naši šolarji z učiteljicami, vrtečki z vzgojiteljicami, pev-
ke in pevci z obiskom vaj. Brez nič ni nič. Veliko moramo še postoriti, da 
bodo naša mesta, kraji in vasi postala zgledni in kulturni. Moramo »se« 
premakniti, včasih kaj žrtvovati in predvsem nam ne sme biti vseeno, kaj 
se dogaja okrog nas. Zato potrebujemo skupnost, prijatelje, somišljenike 
in tudi tiste, ki nasprotujejo. Le tako, bomo prisiljeni k razmišljanju in k 
iskanju novih poti. in še za konec: hvala vsem, ki ste v kulturni februar 
na Polšnik prinesli veliko lepega: delo, pozitivno energijo, veselje, smeh, 
upanje, sodelovanje in predvsem ljubezen.  Mateja SLADiČ-VOZELj

LJUDSKE PEVKE IN GODCI  
IZ POLŠNIKA SMO GOSTOVALI  

V ŠMARTNEM
Ljudske pevke in godci iz Polšnika smo sprejeli povabilo Prosvetnega 
društva Šmartno za sodelovanje na proslavi. Proslava je bila posvečena 
kulturnemu prazniku in 105. obletnici ustanovitve SkiD (katoliškega pro-
svetnega društva)
Zbrali smo se v gledališki dvorani Prosvetnega društva v Šmartnem pri 
Litiji. Naši gostitelji so bili »Fantje od fare«, odlična pevska zasedba. Naj-
prej so zapeli svojo himno, nato je vse prisotne pozdravila, in proslavo 
tudi povezovala g. Marjanca Vidic. Povedala je tudi, komu je ta proslava 
posvečena. »Fantje od fare«, so potem zapeli še tri pesmi. Potem pa smo 
bili na vrsti Polšničani. Rozi in Štef sta poskrbela, da je bil program bolj 
pester. V humorni obliki sta predstavila Ljudske pevke, povedala sta, da 
tudi one najrajši pojejo slovenske ljudske pesmi. Po kratkem skeču, sta 
jih povabila na oder, kjer so zapele tri pesmi.
Na oder so spet prišli »Fantje od fare«, to pot s harmonikarjem. Najprej 
je sam zaigral poskočno vižo, nato pa so zapeli ob spremljavi harmonike. 
Vsako pesem, ki so jo zapeli zatem, je predstavil eden izmed pevcev, in 
prav duhovito povedal, ob kakšnih priložnostih so jih peli nekdaj. Res bi 
bilo škoda, da se ta kulturna dediščina ne bi ohranila našim zanamcem. 
Včasih so se besedila ustno prenašala iz roda v rod in vsak kraj je imel 
kakšno različico v besedilu in v melodiji. Zvesti zbiratelji teh pesmi so 
jih zapisali in izdali v številnih pesmaricah. Resnično smo uživali ob tem 

ubranem petju.
Rozi in Štef, sta spet 
poskrbela za nekoliko 
vedrine in predstavila 
ljudske godce, ki po-
leg harmonike upo-
rabljajo za igranje ra-
zna kmečka orodja, 
ki oddajajo različne 
zvoke. Če godec uja-
me pravilen ritem, 
je taka muzika prav 
zanimiva. Ob njihovi 

spremljavi so pevke zapele še tri ljudske, dve pa so zaigrali sami. Vmes 
pa je Vida Sladič, kot kantavtorica, zapela in na harmoniko zaigrala še 
pesem »Na Polšnik«. kot zadnjo pesem, pa smo s »Fanti od fare« skupaj 
zapeli in zaigrali »Al' me boš kaj rada imela«. Za pester zaključek proslave 
sta poskrbela še dva harmonikarja iz Šmartna, saj so skupaj zaigrali kar 
nekaj viž in mogoče so koga zasrbele tudi pete. Gledalci, bilo jih je skoraj 
polna dvorana, so navdušeno ploskali.
Po nastopu je sledilo še družabno srečanje, kjer smo izmenjavali različna 
mnenja in sklenili da se srečamo še kdaj. Bilo je lepo.  Vida SLADiČ
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»Kakor za komedijo tudi za življenje ni pomemb-
no, ali je dolgo, ampak ali je dobro odigrano.«                                  
 Seneka

PRIBLIŽEVANJA Z NATAŠO PIRC MUSAR
27. februarja smo go-
stili nadvse zanimivo 
sogovornico, informa-

cijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar. 
Dotaknili smo se njene razgibane poklic-
ne poti, njenih hobijev, najbolj vroče pa 
so bile aktualne teme povezane z njenim 
delom. Poslušalci so dobili odgovore na 
svoja vprašanja, ki so v našem mestu 
večkrat prikrito oddaljena od resnice. Gostja je s svojo suverenostjo 
poslušalcem dokazala, da so znanje, poštenost in iskrenost edine poti 
do pravega cilja. 

ZAKLJUČEK ABONMAJSKE SEZONE
S predstavo »Mamo ste pa kar živo pokopali?« v izvedbi domačega iz-
rednega teatra ŠkuD Tombas smo zaključili letošnjo sezono abonmaj-
skih predstav. Gostili smo odlične igralske ekipe slovenskih gledališč, 

ki so v naše mesto prinesle kva-
litetne predstave polne smeha in 
resničnih življenjskih ugotovitev. 
Že drugo leto razprodan abonma 
je dokaz, da je izbor predstav do-
ber in pravilen. Tudi za naslednjo 
sezono že imamo izbranih nekaj 
predstav, vendar več sporočimo 
poleti. 

Še o domači predstavi… letos smo prvič v abonma vključili tudi do-
mače gledališčnike, kot gratis predstavo za naše abonente. Scenarij 
in režija je delo nadarjenega domačina Marka Djukiča, ki mu ob tej 
priložnosti še enkrat čestitamo za odlično opravljeno delo in želimo, da 
bi imel še veliko navdihov za pisanje tovrstnih življenjskih komičnih del, 
ki človeka nasmejijo, hkrati pa ob koncu predstave gledalca prisilijo k 
resnemu razmisleku o izrečenih besedah na odru. Čestitke tudi vsem 
igralcem za izjemno igro, talent in vztrajnost pri urah vaj, saj »vaja dela 
mojstra, če mojster dela vajo!«

RAZSTAVA »POZDRAV POMLADI« NA OGLED  
V AVLI KC DO 13. APRILA

V avli kulturnega centra je od 16. marca na ogled likovna razstava, 
ki jo je pripravilo Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Litija 
–Šmartno v sodelovanju s sorodno neformalno izobraževalno organiza-
cijo univerzo za tretje življenjsko obdobje iz ivančne gorice. Svoja ume-
tniška dela razstavljata Cveta jaklič in Meta Škufca Lukman. Razstava 
bo na ogled do 13. aprila 2012, ogledate pa si jo lahko vsak delavnik od 
8.00-12.00 ure, oz. po dogovoru tudi v popoldanskem času. 

OTROŠKA MATINEJA 
Še na treh otroških matinejah se bomo srečali v tej 
sezoni. Prva bo na sporedu v soboto, 31. marca, 
ko bomo v predstavi Ojoj, boli, Lutkovnega gle-
dališča Tri spoznali, da je zobozdravnik pravzaprav 
prav prijazen stric. 
V soboto, 14. aprila, pa v Litijo prihajata Sten Vila 
in Damjana Golavšek z odlično predstavo Me-

denka, ko se bomo naučili, kako zanimiv in koristen je za naše življenje 
»medeni krog«, ki ga vrtijo čebelar Miha, čebela Zzzina, matica in tudi 
trot juš. Prav z njim se zgodba zanimivo zapleta, konča pa se s sladkim 
presenečenjem, ki ga za vse pripravi Medenka. 
Zadnja predstava v tej sezoni bo 12. maja. Zabeležite si!

60 LET MESTA LITIJA
12. aprila bomo praznovali 60 let razglasitve Litije za mesto. Na slavno-
stni akademiji, 12. aprila, ob 19h, v kulturnem centru Litija, bodo na-
stopili domači umetniki, ki skupaj z nami vsemi oblikujejo našo mestno 
sedanjost: MePZ Društva upokojencev Litija; MVS Lipa Litija; profesorji 
Glasbene šole Litija-Šmartno; Litijski jazz Band (Evgen Malis, Domen 
Malis, Saba Safič, Gašper Namestnik, Dejan Baš); Daša Gradišek
Meščanke in meščani, vabljeni k praznovanju!

HIŠE IZ STARIH ALBUMOV
V počastitev mestnega praznika pripravljamo fotografsko razstavo me-
stnih stavb, ki jih danes ni več moč videti (Svetčeva, Boriškova, Mo-
diceva, gostilna Fortuna, staro župnišče, stari gasilni dom, Slančeva, 
topilnica, hiše »Za Savo«, kino, knavsova, Cerarjeva, kvasova itd.) 

Vse bralce Občana vljudno naprošamo, da nam priskočijo na 
pomoč ter doma pobrskajo za starimi fotografijami omenjenih 
hiš. S skupnimi močmi bomo pripravili razstavo, ki bo starejšim 
generacijam obudila tople spomine na otroška leta, mlajšim pa 
pokazala Litijo, kot je danes ni več.

ODSTIRAMO TANČICE LITIJSKE ZGODOVINE
V prejšnjem Občanu smo objavili fotografijo skupine otrok iz vrtca Liti-
ja. Oglasila se nam je gospa iz Litije, ki se je prepoznala na fotografiji, 
poleg tega pa se je spomnila tudi vseh svojih prijateljčkov na njej. Foto-
grafija je bila posneta leta 1936 pred Dekliškim domom na Stavbah.
Za njen odziv in podatke se ji iskreno zahvaljujemo!

Tokrat objavljamo fotografijo litijskega orkestra iz 30. let 20. sto-
letja. Na njej ob klavirju sedi skladatelj Peter Jereb, o ostalih glas-
benikih nimamo podatkov.

iščemo podatke kDO 
je na fotografiji, kjE in 
KDAJ je bila posneta.

Podatke nam lahko 
sporočite: 
-  po elektronski pošti 

helena.hauptman@
siol.net ali

-  po telefonu 
031/689-160 ali 

-  pisno na naslov jZk 
Litija, Trg na Stav-
bah 8a, 1270 Litija

-  še najbolj pa bomo veseli, če se boste osebno oglasili na sedežu 
zavoda,

- po želji pridemo tudi na dom.

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA knjižnica litija

www.jzk.si

V MARCU JE BILO DELOVNO, ZANIMIVO, 
USTVARJALNO …

Na delovni sestanek v Litijo sta prišli predsednica uni-
verze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana, dr. Ana 
krajnc in članica upravnega odbora, Maša Bizovičar. Ana 

krajnc je predstavila delovanje slovenske univerze, njeno poslanstvo in 
se dotaknila razvoja Društva u3 Litija in Šmartno, še posebej sedaj, ko 
je društvo pristopilo k mreži NVO (nevladnih organizacij). Poudarila je, da 
lahko prosijo in dobijo strokovno pomoč, ko jim je le-ta potrebna. 
informacije so bile strokovne, podane iz prve roke in zato še bolj dobro-
došle. Veseli so bili obiska, saj zanj ni bilo potrebno moledovati. Članici 
sta samoinciativno poiskali stik z društvom in se udeležili rednega se-
stanka upravnega odbora. 

Člani Društva so se zbrali na Zboru članov (26. 2. 2012), potrdili finančno 
poslovanje ter poročilo o delu od avgusta do decembra 2011.
Vse načrtovane dejavnosti so tekle po programu. Sestali so se tudi člani 
ekološkega krožka, ki pa še ni dobro zaživel, saj ima za delovanje prema-
lo članov. Če vas ta tematika privlači, se jim lahko priključite.
Zanimivo pa je bilo pri kulturni dediščini, kjer se število članov povečuje. 
Do konca študijskega leta bo še zelo pestro. Tudi oni se bodo namreč 
dotaknili 60-letnice mesta Litije in se podali na ekskurzijo v krapino. 
Na velikonočnih ustvarjalnih delavnicah (štiri so bile v marcu) pa so uži-
vale vse tiste, ki so se jih udeležile. Tudi tam število narašča, saj mlada 
mentorica prinese kup novih znanj, tehnologij in načinov izdelovanja vo-
ščilnic, dekoracij, priložnostnih daril. Ponovno se bodo srečale jeseni. 
Na Vačah (v knjižnici) pa je bila organizirana dveurna brezplačna veliko-
nočna delavnica, na katero so bili vabljeni tisti, ki jih ustvarjanje zanima.
 Milena DiMec

MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE, 
2. APRIL

2. april je mednarodni dan knjig za otroke, ki ga 
je Mednarodna zveza za mladinsko književnost 
(IBBY) proglasila leta 1967. Praznujemo ga na rojstni 
dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena, ki je 

napisal okoli 160 pravljic, ki so prevedene v več kot 100 jezikov. Tudi v 
knjižnici Litija bomo praznovali ta dan, s predstavitvijo izbora slikanic, ki 
so bile nominirane, nekatere tudi nagrajene z nagrado Zlata hruška. kako 
je nastala Zlata hruška? »Z naraščanjem produkcije knjig za mladino je 
tudi Pionirska knjižnica v Ljubljani v svojih letnih publikacijah zaostrovala 
merila izbora oz. predstavljanja razlik med kakovostnimi in manj kakovo-
stnimi knjigami. Leta 2003 (Kozmični poljubi vzporednih svetov) je uvedla 
znak za opozorilo na najboljše knjige ( :) ne prezrite), leta 2005 je v svoj 
uredniški odbor prvič vključila še zunanje strokovnjake, leta 2008 je znak 
:) zamenjala z znakom zlata hruška in vpeljala interno ocenjevanje knjig 
od 1 do 5, leta 2010 pa je ocenjevanje v priročniku Ozvezdje Knjiga tudi 
objavila in izpeljala fizično označevanje najboljših knjig v knjižnicah z zna-
kom zlata hruška. To leto je izpeljala prvič tudi podelitev priznanja zlata 
hruška trem najbolj izstopajočim izdajam preteklega leta za mladino. Cilj 
takega vrednotenja pa ni nič manj in nič več kot promocija slovenskega 
jezika in slovenske ilustracije, ki zmoreta pripovedovati vse, kar si imamo 
ljudje kjer koli na tem planetu pripovedovati, in promocija Trubarjeve de-
diščine odličnosti založniškega odnosa do prav tega slovenskega jezika 
– ker je le to dovolj dobro za otroke in mladino. 
(vir: http://www.bukla.si/?action=clanki&article_id=1578)
Zato vabimo otroke iz vrtcev in vzgojiteljice, da v ponedeljek, 2. aprila, 
pridejo v knjižnico na biblio pedagoške ure s slikanico. izvedeli bodo kaj 
pomeni zlata hruška in prisluhnili pravljici.

LITERARNI VEČER: IGOR GOŠTE
igor Gošte, odgovorni urednik lokalne televizije ETV kisovec ljubi besede. 
kjerkoli se pojavijo, bodisi pred kamero ali tiste na papirju. Zato ima rad 
knjige in zato jih je tudi sam že nekaj napisal. kot pesnik je sodeloval z 
zagorskimi poeti, pri izdaji skupne pesniške zbirke. V letu 2003 je sledila 
samostojna pesniška zbirka, Svetla tema. Piše pa tudi prozo, Sledi kora-
kov je zbirka črtic, ki jih je izdal v letu 2011. Obara pa je skupek obojega, 
pesmi in proze, knjiga je izšla v letu 2005. A na izid čaka že nova. kot je v 
uvodu knjige Sledi korakov zapisala direktorica zagorske knjižnice, irena 
Medvešek: »knjigo sem odložila šele, ko sem prebrala zadnjo stran. Moje 
otroštvo in mladost sta bila podobna, zato so me med branjem obšli topli 
občutki. V mislih sem se preselila v čas, ko smo bili skromni in srečni, da 
imamo drug drugega. kako lepo nam je bilo takrat!« Da bo tudi vam lepo, 
vas vabimo na srečanje z avtorjem, ki bo nanizal veliko zanimivega o 
svojem življenju, o ljubezni do športa, do družine in predvsem do pisanja. 
Literarni večer bo v torek, 10. aprila ob 19. uri, v knjižnici Litija.

PESMI JEZE IN UPORA
V torek, 24. aprila, bomo v knjižnici Litija predstavili novo pesniško zbirko 
jožeta Sevljaka, Pesmi jeze in upora. Prireditev sodi v sklop praznovanj 
ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju, ki smo ga včasih imenovali 
dan osvobodilne fronte. Dan prej je bila 1941 v Ljubljani ustanovljena 
osvobodilna fronta slovenskega naroda. V hiši književnika josipa Vidmar-
ja so se sestali predstavniki različnih političnih strank in kulturni delavci: 
Boris kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler, josip Rus, Tone Fajfar, Ferdo kozak, 
Franc Šturm in josip Vidmar. Ti zavedni Slovenci so, ne glede na politično 
prepričanje, stopili skupaj v boju proti okupatorju, ki je državo zasedel v 
aprilu. Literarni večer ob izidu nove pesniške zbirke jožeta Sevljaka bo v 
knjižnici Litija, ob 19. uri. 

RAZSTAVA ZLATA PALETA 2012
V petek, 30. marca, bomo v knjižnici Šmartno gostili umetnike Zveze likov-
nih društev Slovenije. Razstava Risba in grafika bo predstavila avtorje, ki so 
sodelovali v natečaju za zlato paleto 2012, na ogled bo izbor sodelujočih del. 
Zagotovo bo zanimivo spoznati likovno dejavnost umetnikov iz drugih likov-
nih društev po Sloveniji, zato vabljeni na razstavo, odprli jo bodo ob 18. uri.

UTRINKI S SREČANJA S PETRO JANTOL
Za gostjo meseca februarja, meseca kulture smo v knjižnici Litija izbrali 
mlado pesnico, Petro jantol. učenka 9. razreda OŠ Litija je spregovorila 
o svojih verzih, ki so nastajali od 
4. razreda dalje, lani decembra pa 
izšli v zbirki Čarobnost trenutka. A 
v rokavu jih ima še veliko, zato za-
gotovo ne bo ostalo samo pri tej. 
Prireditev so ji obogatile sošolke, 
pevke vokalne skupine OŠ Litija z 
učiteljema Sandro Rihter in Vilijem 
Gučkom: Nadja Strle, Anuša Strle, 

KUltUrni Koledar
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PeT 23.3. 18.00 Podnebne (ne)spremembe, okrogla miza Mc Litija

SOB 24.3.
19.00 Letni koncert: kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno Športna dvorana 

Pungrt
OČiSTiMO SLOVENijO Litija

18.30 Prireditev ob Dnevu žena in Materinskem dnevu – Dalmatinski večer na Polšniku Dvorana na Polšniku

NED 25.3. 16.00 Prireditev ob materinskem dnevu Večnamenski objekt 
Ribče

PON 26.3. 18.30 Pozdrav pomladi – koncert najmlajših učencev GŠ Litija-Šmartno kulturni center Litija

TOR 27.3. 19.00 Literarni večer: predstavitev knjige Ženske, pogovor s publicistko in avtorico knjige, 
Mileno Miklavčič knjižnica Litija

ČET 29.3. 18.00 Skupna pravljična urica: Glinčki, predstava in razstava knjižnica Šmartno

PeT
 30.3.

18.00 Razstava Risba in grafika, (Zveza likovnih društev Slovenije) izbor risb in grafik v 
projektu Zlata paleta 2012 knjižnica Šmartno

19.00 Potopis: Makedonija moj dom - ivana Mc Litija
SOB 31.3. 10.00 Otroška matineja: OjOj, BOLi, Lutkovno gledališče Tri kulturni center Litija

PON 2.4. 17.00 Socialno podjetništvo – okrogla miza Občina Litija,  
sejna soba 

NED 1.4. 19.00 kONCERT TREH ZBOROV – Zbor Sv. Nikolaja Litija, MePZ Odmev kamnik,  
Vokalna skupina Gallina kulturni center Litija

PON 2.4. 8.00–12.00 Mednarodni dan knjig za otroke: Andersenov dan za vrtce, predstavitev slikanic,  
ki so bile v izboru za nagrado Zlata hruška

knjižnica Litija, 
knjižnica Šmartno

TOR 3.4. 18.00–19.00 informativno- svetovalna pisarna Društva uP Mc Litija
SRE 4.4. 18.00 Svetovni dan etnologije – okrogla miza Mc Litija
ČET 5.4. 19.00 Delavnica za pripravo programov mladih Mc Litija
SOB 7.4. 16.00 Velikonočna ustvarjalna delavnica Mc Litija

TOR 10.4.
18.00 Pravljična ura knjižnica Litija
19.00 Literarni večer: igor Gošte, avtor pesniške zbirke Svetla tema in knjig Sledi korakov, Obara knjižnica Litija

ČET 12.4.
18.00 Pravljična ura knjižnica Litija
19.00 Slavnostna akademija ob 60-letnici mesta Litija kulturni center Litija
19.00 u3, razstava krožka keramika knjižnica Šmartno

PeT 13.4.
19.00 Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Litija kulturni center Litija
19.00 Dežka – razstava ilustracij iz istoimenske slikanice – Laura Ličer Mc Litija

SOB 14.4.

10.00 Otroška matineja: MEDENkA  - Sten Vilar in Damjana Golavšek kulturni center Litija
16.00 kuharska delavnica – južna BO! Mc Litija

18.00 »Pozdrav pomladi« (srečanje pevskih zborov) Dvorana zadružnega 
doma v jevnici

TOR 17.4. 19.00 Boštjan Hribar: Potopis »V deželi riža, ponaredkov in neskončnih množic-kitajska« knjižnica Litija

SRE 18.4.
Plesna revija kulturni center Litija 

17.00 predavanje LEDViCE PRi SLADkORNi BOLEZNi prim. dr. Adamlje ZD LiTijA

ČET 19.4.
10.00 u3: 60 let mesta -  Litija nekoč (srečanje starih Litijanov) kulturni center Litija
18.00 Nizozemska – potopis z Mašo Soršak Mc Litija

PeT 20.4. 19.00 Festival pesmi borbe in upora kulturni center Litija
SOB 21.4. 16.00 Dan za spremembe Mc Litija

TOR 24.4.
18.00 Pravljična ura knjižnica Litija
19.00 jože Sevljak: predstavitev pesniške zbirke Pesmi jeze in upora knjižnica Litija

ČET 26.4. 18.00 Pravljična ura knjižnica Šmartno
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

mocijo branja nasploh, podarili T-majico s pomenljivimi in privlačnimi 
ilustracijami ter slogani (motivi Gabrijela Vrhovca); na hrbtni strani bi se 
promovirali podporniki akcije. 
upamo na čim širši odziv donatorjev, ki bi podprli naše poslanstvo - na-
mreč: s spodbujanjem branja v družbi ustvarjati okoliščine, v kate-
rih bodo tako otroci kot odrasli našli boljše možnosti za svoj uspeh 
in srečo.  Andreja ŠTuHEC
Nov delovni čas knjižnice Vače
Od 1. marca ima knjižnica na Vačah spremenjen delovni čas: 
Ponedeljek: 16:00  19:00  
Sreda: 11:00  15:00 Vabljeni! 

Pia Lucija Primožič, Lara jamšek in 
Nina jamšek. Lara krafogel pa je 
Petrine pesmi brala. Petra je moj-
strica v nizanju besed, zato kmalu 
nasvidenje ob naslednji zbirki. Ne-
kaj foto utrinkov s prireditve.

Aleksandra MAVRETiČ

ZA BRALNO ZNAČKO 
''BRALNA MAJ'ČKA''

ker je zaključke bralnih značk za 
predšolsko in šolsko mladino - v 
smislu nagrajevanja sodelujočih - 
vse težje izpeljati, smo se odločili 
zaprositi za pomoč sponzorje in 
donatorje.
Otrokom bi v spodbudo za nadalj-
nje branje, hkrati pa tudi za pro-
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA 
PREGLOVA PRIZNANJA

23.1.2012 je potekalo na osnovni šoli Litija šolsko tek-
movanje iz kemije. udeležilo se ga je 24 učencev 8. in 9. 
razreda. Dosegli so 8 bronastih priznanj.
Ti učenci so Eva Lavrenčič iz 9.c razreda, Domen Se-
devčič iz 9.b razreda, Nina Baš iz 8.a razreda, Miha 

Skender iz 8.b razreda, Nadja Strle iz 8.b razreda, Tamara Pajer iz 8.a 
razreda, Patricija Smolnikar iz 8.b razreda, Matej Ulčar iz 8.a razreda.
Eva Lavrenčič, Nina Baš, Miha Skender in Nadja Strle so se uvrstili tudi 
na državno tekmovanje iz znanja kemije za srebrna in zlata Preglova pri-
znanja. ČESTiTkE VSEM!  Mentorica: Renata kRALj

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
V četrtek, 26. 1. 2012, je v Ljubljani na Osnovni šoli dr. Mirana jarca 
potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Eva Lavrenčič in 
Aljaž Strmljan sta osvojila srebrno priznanje. ČESTiTkE OBEMA!

Mojca FRiDL, prof.

TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
V petek, 3. marca, so se učenci OŠ Litija udele-
žili regijskega tekmovanja osnovnih šol v kuha-
nju »TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO«. 
Tekmovanja so se udeležili trije učenci: Gabrijel 
Voje, Zarja Mandelj in Neža Stopar Kopriv
nikar. Strokovna komisija je skrbno ocenjevala, 
kako so mali kuharji pripravljali štajersko kislo 
juho in pohorsko omleto. komisija je bila nad 
pripravljenimi jedmi navdušena in učencem 
os novne šole Litija podelila ZLATO priznanje.  
ČESTiTkE!   Mojca RAkOVEC

MAX DIMEC DOSEGEL SREBRNO PRIZNANJE  
PRI NEMŠČINI

učenec Max Dimec 9.b, je dosegel izjemen rezultat na državnem tek-
movanju iz znanja nemščine, saj je med učenci, ki se učijo nemščino 
kot 1. tuji jezik, dosegel srebrno priznanje. Edini v občini Litija se lahko 
pohvali s tem rezultatom, gre tudi za drugi najboljši rezultat v Zasavju. 
Mentorica je Florina Erbeli. iSkRENE ČESTiTkE!  Florina ERBELi. 

GREMO NA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
Z veseljem sporočamo, da je naša učenka Nika Hauptman na regijskem 
tekmovanju iz znanja angleškega jezika, ki je potekalo 1. 2. 2012 v Trbo-
vljah, dosegla četrti najboljši rezultat med 34 tekmovalci. Odličen rezul-
tat ji prinaša srebrno priznanje in kot edini predstavnici v litijskem 
okolišu tudi uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 20. 3. 2012.
ČESTiTAMO!  mag.Vesna kOSMAČ, prof.

NEŽA MUSAR PREJELA MEDNARODNO PRIZNANJE  
ZA MLADE PESNIKE

Že drugo leto zapored je Osnovna šola Litija sodelovala na mednaro-
dnem natečaju za mlade pesnike, ki poteka na gradu Devin pri Trstu. Na 
natečaj je bilo poslano pet pesmi mladih pesnikov Osnovne šole Litija, 
vsak je sodeloval z dvema pesmima, z eno v kategoriji posameznikov in z 
drugo kot skupinsko delo Osnovne šole Litija. Natečaj je eden največjih 
mednarodnih literarnih natečajev za mlade. Poslano je bilo deset pesmi 
v slovenščini in deset prevodov v angleščini. Predpisana tematika pesmi 
je bila Ogledalo ali Maske. V kategoriji posameznih pesnikov je učen-
ka 6. razreda Osnovne šole Litija, Neža Musar, s pesmijo Svet v Ma-
skah / Ilmondo in mascheradellarealtà/ TheWold in Masks (pesem v  
nadaljevanju) prejela mednarodno priznanje za mlade pesnike v  
starosti 11 let.
Njena mentorica je učiteljica slovenščine irena Vrhovec, vse pesmi pa je 
oblikovala in prevedla Gabrijela Hauptman, mentorica natečaja, ki je tudi 
prejemnica priznanja.
To je izredno priznanje za mlado pesnico Nežo, zato ji vsi iskreno 
čestitamo in želimo, da nadaljuje svojo umetniško pot. Prav tako pa 
je to priznanje za Osnovno šolo Litija, ki že nekaj časa nosi prestižni 
naslov Kulturna šola; in takšna priznanja ga samo utrjujejo. Mednarod-
no priznanje bo prejela 25. marca 2012 na gradu Devin pri Trstu.
učenci, ki so sodelovali na natečaju pa so: Neža Musar, 6. razred, Petra 
jantol, 9. razred, Lara krafogel, 9. razred, Eva Trelec, 9. razred, Tilen 
Virant, 9. razred.

ŽIVLJENJE JE VRTILJAK, NIHČE MED NAMI NI ENAK.
Srečanje z go. Jašarević
V decembru so v OŠ Litija zbirali denar za avto, ki je prilagojen zdravst-
venemu stanju enega od učencev, ki ima hudo mišično bolezen ti. mišič-
no nevropatijo. V ta namen so zbrali enormno vsoto denarja, ki so jo 
naka zali na račun odprt pri Društvu distofikov za to družino. Zbiranje 
sredstev še vedno poteka, zato bi bila družina zelo hvaležna za dodatna 
sredstva. 
ker so si na šoli želeli izvedeti kaj več o tej bolezni, so v okviru šolske-
ga parlamenta organizirali srečanje z go. jašarević, ki se s podobnimi 
težavami spopada že mnogo let. V torek, 28.2.2012, so se predstavniki 
šolske skupnosti ter vsi učenci devetih razredov zbrali v šolski knjižnici. 
Odprto so se pogovarjali o težavah, znakih bolezni, vsakodnevnih opra-
vilih… Gospa jih je navdušila s svojo pozitivno energijo in prav takšnim 
odnosom do življenja. Vsi skupaj se zahvaljujejo ge. jašarević, da si je 
vzela čas.  Tamara ANTEŠEVić 9.c, Nina jAMŠEk 9.a

REGIJSKO SREČANJE RECITATORJEV
V Domžalah je 1. marca potekalo regijsko srečanje recitatorjev Sloveni-
je. Na njem je sodelovala tudi OŠ Litija. V programu, ki so ga naslovili  
S Pavčkom na potep, so 
sodelovali učenci: Aljaž Str-
mljan, Aljaž Povše, Besart 
Zeqiri, Miha Skender, Ama-
dej Voje, Mladen Zelenko-
vić, Gabrijel Vo je, Nadja Str-
le, Nika košir, Nina jamšek, 
urban Gospeti, Pia kos, 
Gašper Sterle, Zarja Man-
delj, Neja Dolar. Z izborom 
besedil in kreativnim pri - 
stopom so navduši li pu-
bliko in člane ko misije. Prejeli so srebrno plaketo in bili izbrani na dr-
žavno srečanje recitatorjev, ki bo 16. marca v Šentjakobskem gledališču  
v Ljubljani. Mentorice učencev so irena Vrhovec, jana Štojs in Mojca  
Fridl.

STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA  
V HRASTNIKU

kot že tradicionalno, se je tudi letos Stekloslikarska kolo-
nija odvijala na Osnovni šoli Hrastnik in sicer v petek, 17. 
februarja. Tokrat sta se ustvarjalnih delavnic v spremstvu 
mentorice Polone Baš jere, udeležila učenca Franci Fe-

štajn in Nejc Felkl. Na voljo sta imela več možnosti in sicer slikanje na ste-
kleno ploščo, slikanje na različne velikosti in oblike steklenic ter skodelic in 
oblikovanje mozaika iz steklenih in glinenih ploščic. učenca sta se odločila 
za poslikavo plošče, pri kateri sta najprej narisala motiv na papir in ga nato 
prerisala na stekleno podlago. Z enakim motivom sta potem okrasila še 
stekleno skodelico. Tehnika zahteva veliko natančnosti in smisla pri izbiri 
barv, pri čemer so se pokazale izkušnje, saj oba, tako Franci kot Nejc, že 
več let obiskujeta likovni krožek. Mentorji so si v času ustvarjanja učencev 
v knjižnici ogledali razstavo likovnega natečaja, na temo korupcija. 
Po zaključku in podelitvi pohval vsem udeležencem, so učenci postavili raz-
stavo nastalih del, kjer ustvarjalnosti in izvirnosti kar ni bilo konca. konec 
pa je bilo likovnega druženja in polni prijetnih vtisov, so zakorakali počitni-
cam naproti.  Polona BAŠ jERE

POSTAVITEV RAZSTAVE »IGRAJ SE Z MANO«
V četrtek, 1. 3. 2012, so učenci Podru-
žnice s prilagojenim programom v avli 
upravne enote Litija postavili mednaro-
dno likovno razstavo »igraj se z mano«, 
ki je januarja pričela potovati po Slove-
niji in bo dosegla kraje tudi izven njenih 
meja. učenci so obesili kar 70 likovnih 

del, ki so nastala v okviru mednarodnega likovnega natečaja, ki ga vsako 
leto v okviru festivala »igraj se z mano« razpiše Zavod za usposabljanje 
janeza Levca iz Ljubljane. Bistvo postavljanja razstave je v tem, da izdelke 
obešajo otroci in mladostniki sami na način in mesto, ki je njim najbolj 
všeč. Spremljevalni program z ustvarjalnimi delavnicami in pogostitvijo je 
pripravila učiteljica jana Švagan, pomagali so ji učenci iz oddelka PPVi3. 
Razstava bo na ogled vse do 16. marca 2012.  jana ŠVAGAN

SPECIALNA OLIMPIJADA – ALPSKO SMUČANJE
V četrtek, 16. 2. 2012, je na Arehu na Pohor-
ju potekalo državno tekmovanje v alpskem 
smučanju v okviru Specialne olimpijade Slo-
venije. udeležila se ga je učenka posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja Lana kuč 
in njena mentorica jana Švagan. Lana se je 
v prvem veleslalomskem teku odlično odre-
zala in pristala v prvi skupini med najboljši-
mi tekmovalkami. V drugem teku je imela 
nekaj smole, zaneslo jo je že pri prvih vratcih in padec je botroval temu, da 
je na koncu pristala na 6. mestu. Tudi vremenske razmere niso bile najbolj 
ugodne za smuko, saj je tako močno pihal veter, da je tekmovalce in njiho-
ve trenerje kar prestavljalo po smučišču.  jana ŠVAGAN

ZIMSKI ŠPORTNI DAN V KANDRŠAH 
učenke in učenci ter učitelji OŠ Litija, Podružnice s prila-
gojenim programom, so petek 2. marca preživeli na sne-
gu. Na smučišču in sankališču v kandršah so se naužili 
sankanja, nekateri smučanja, vsi pa tudi krajšega spre-
hoda v okolici smučišča. Hladne jutranje temperature so 
omogočile prijetno sankanje in smučanje, čez dan pa je 
sonce zrak kar močno ogrelo, tako da so se martinčkali 
in sušili na soncu. Vsi zadovoljni so se vrnili v šolo z željo, 
da prihodnje leto zimski športni dan preživijo na enako 
prijeten način.  Vili GuČEk

osnovna šola Litija

Podružnica s prilagojenim programom

1. DRUŽINSKI NASTOP V GLASBENI ŠOLI  
LITIJAŠMARTNO

Delovna skupina za razvoj 
Glasbene šole Litija-Šmartno 
je lani podala idejo za uvedbo 
družinskih nastopov. in to se 
je uresničilo. V letošnjem šol-

skem letu smo prvič izvedli družinski 
nastop. 
Naš namen je bil izzvati boljše zanima-
nje učencev in staršev, obenem pa jih 
navdušiti za skupno delo. Nastopili sta 
ga. Saša Tomc in hčerka Nika, katera 
tretje leto uspešno obiskuje pouk kla-
virja. 
Posebnost te točke je bila v tem, da 
ga. Saša Tomc nikoli ni obiskovala 
glasbene šole in nikdar ni igrala klavir-
ja. Odlično sta odigrali slovensko ljudsko skladbo Na Gorenjskem v 
priredbi Darinke Bernetič.

prof. mag. Olena NOVOSEL

Glasbena šola litija - Šmartno
ASTRONOMSKO OPAZOVANJE

V petek 2. 3. 2012 je osnovna šola Litija 
skupaj z Osnovno šolo Gabrovka orga-
nizirala javno astronomsko opazovanje 
na Dolah pri lovskem do mu. Vreme nam 
je bilo kar naklo njeno, saj smo lahko 
opazovali prvi Lunin krajec ter planete 
Venero, Mars in jupiter. Za opazovanje 
Merkurja in Saturna pa nam je malo  
ponagajalo vreme, ker se je pooblačilo. 
udeleženci so lahko opazovali skozi tele-
skopa, daljnogled, za opazovanje Lune pa smo uporabili tudi kamero in 
sliko opazovali na zaslonu računalnika.  Robert BuČEk, Miklavž ŠEF

Zbrala in uredila Petra PAVLicA

USPEHI NAŠIH MLADIH GLASBENIKOV
učenci Glasbene šole Litija-Šmartno so se v začetku letošnjega leta 
s svojimi vrstniki iz drugih glasbenih šol pomerili na dveh pomembnih 
tekmovanjih. 
21. in 22. januarja 2012 je Glasbena šola Avsenik v Begunjah organizi-
rala že 6. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik. 
Našo šolo so zastopali trije mladi glasbeniki, pripravil pa jih je njihov 
učitelj harmonike Dušan Drobnič. V kategoriji A, kjer tekmujejo učenci 
v starosti do 12 let, sta se predstavila LuDVik GOLNAR in LOVRO PER-
ME. Ludvik je prejel bronasto priznanje, Lovro pa si je z igranjem za-

služil srebrno priznanje. GABRijEL 
VOjE se je predstavil v kategoriji B, 
kjer tekmujejo mladi harmonikarji 
v starosti od 12 do 15 let in osvojil 
srebrno priznanje.
Vsako leto so v mesecu februarju 
izbirna regijska tekmovanja mla-
dih glasbenikov Republike Sloveni-
je, na njih se predstavijo najboljši 
učenci glasbenih šol iz posame-
znih slovenskih regij, udeleženci, 
ki prejmejo več kot 90 točk in zlato 

priznanje, pa se uvrstijo na državno tekmovanje.
V letošnjem februarju so učenci tekmovali v disciplinah: violina, viola, 
violončelo, kontrabas, kitara, harfa, orgle, citre, komorne skupine s 
pihali in solfeggio. Regijska tekmovanja so potekala v sedmih sloven-
skih regijah in sicer: Ljubljana, okolica Ljubljane in Zasavje, Maribor 
in Pomurje, celjsko in koroško območje, Dolenjska, Gorenjska in Pri-
morska.
V Glasbeni šoli Litija-Šmartno smo na regijsko tekmovanje prijavili tek-
movalko EMO HOSTNik, ki se pod mentorstvom prof. Tilna Bajca uči 
orgle. Naša šola glede na regionalne delitve sodi med glasbene šole 
okolice Ljubljane in Zasavja, ker pa omenjena regija ni imela nobenega 
tekmovalca v disciplini orgle, je naša učenka tekmovala na regijskem 
tekmovanju gorenjske regije.
Prepričljiva izvedba tekmovalnega programa ji je prinesla zlato prizna-
nje v kategoriji i. c, ki zajema mlade glasbenike v starosti 14 in 15 let 
(učenci nižje glasbene šole). Tako se bo Ema kot ena izmed sedmih 
izbranih tekmovalcev iz cele Slovenije pomerila še v državnem okviru 
21. marca 2012 v Ljubljani.
V tednu, ki je zaključil mesec februar in začel mesec marec, so na 
glasbenih šolah, ki izvajajo srednješolski program, potekali sprejemni 
preizkusi za vpis v šolskem letu 2012/2013. 
Pod mentorstvom profesoric Olene Novosel, Veronike Hauptman in Po-
lonce Demšar sta zahtevni preizkus opravila dva naša mlada pianista 
jANjA ŠuŠTARŠiČ in uRBAN SLAPNiČAR. 
Vsi našteti uspehi ponovno pričajo o kvalitetnem in visoko profesio-
nalnem delu, ki Glasbeno šolo Litija-Šmartno povsem enakopravno 
postavlja ob bok drugim, morda celo večjim slovenskim glasbenim 
šolam. Ob tem naj se tudi vsem, ki pri svojem delu z učenci ne štejejo 
dodatnih vaj in ur, ponovno najlepše zahvalim.

Ravnateljica janja GALiČiČ, univ. dipl. muzik.

KULTURNI PRAZNIK V GŠ LITIJA – ŠMARTNO 
V ponedeljek, 6. febraurja 2012, je v glasbeni šoli potekala prireditev, 
posvečena slovenskim ustvarjalcem. 
Čeprav je ta dan poznan kot Prešernov dan, je pravzaprav to dan vseh 

kulturnikov, pesnikov, glas-
benikov – vseh, ki se na tak 
ali drugačen način ukvarjajo 
in ustvarjajo kulturo. 
V enournem programu se 
je zvrstilo 19 točk, nastopili 
pa so učenci naše glasbene 
šole. Nastop je vodila in po-
vezovala naša profesorica 
klavirja gospa Olena Novo-
sel. Po vsaki glasbeni točki 

je prebrala po eno krajšo slovensko pesem različnih avtorjev. Poudarila 
je, da smo lahko ponosni na naše bogato pesniško dediščino, še zlasti 
pa na prvaka med njimi, dr. Franceta Prešerna. 
in čeprav je slovesnki rod maloštevilen, nikakor ne zaostaja za drugimi 
evropskimi narodi. Tako kot slavijo npr. italijani svojega Danteja, Rusi 
Puškina ali Angleži Shakespeara, smo tudi mi, Slovenci, lahko odkrito 
ponosni na svojega Prešerna. Le ta je s svojo iskrenostjo, ljubeznijo do 
domovine in blagoglasnostjo postavil naš jezik ob bok velikanov. Ob tej 
priložnosti se ponovno spomnimo, da so prav kulturniki tisti, ki poma-
gajo ljudem preživeti tudi v najbolj težkih in temačnih trenutkih. So kot 
svetilniki – ki nam kažejo pot v lepšo in boljšo prihodnost. 
Zavedajmo se torej svojih korenin, lepot svoje dežele ter izročila pre-
teklosti. Saj, kot je dejal že znani grški filozof Aristotel, narod, ki ne 
spoštuje svoje preteklosti, tudi nima prihodnosti.  Borut AVSEC
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Osnovna šola Gradec
MOJE PROSTOVOLJNO DELO

V OŠ Gradec že nekaj let poteka projekt Generacije 
generacijam. učenci obiskujemo stanovalce Doma 
Tisje, ob različnih priložnostih jih tudi povabimo na 
šolo, da nas obogatijo s svojimi zgodbami, izkušnjami 
in znanjem. 

V okviru tega projekta se devetošolci – prostovoljci srečujemo z učenci v 
oddelku podaljšanega bivanja. jaz sem vsako sredo prisotna pri prvošol-
cih in učiteljici Barbari Toš. Takšno prostovoljno delo je v obojestransko 
zadovoljstvo. Otroci me imajo radi, jaz pa ob tovrstnem druženju podrob-
neje spoznavam delo z otroki in raziskujem svoja poklicna nagnjenja.
Želim si, da bi tudi v prihodnje, ko bom zapustila osnovno šolo, v OŠ 
Gradec še naprej skrbeli za srečevanja različnih generacij.

učenka 9. razreda Dunja kRAjNC

PUST V OŠ GRADEC
Razveselili smo se truda letošnjih organi-
zatorjev pustnega karnevala v Litiji. ker se 
nam v tem čudnem času, prenasičenem z 
vsem »slabim« zdijo trenutki veselja in sme-
ha še kako pomembni, smo se na naši šoli 
z veseljem odzvali povabilu k sodelovanju na 
karnevalu, saj je pust res tisti najbolj nor-
čavi čas, ko si bodisi nadenemo maske, ali 
pa jih vsaj takrat odvržemo. kakorkoli, pust 
je čas za veselje, norčavost, smeh in krofe! 
Tudi zato, ker vemo, kako pomembno je ohra-
njati kulturno dediščino in prenašati ne le sti-
ske in skrbi ter odgovornosti med mlade ljudi, 
temveč jih spodbujati in jim pokazati tudi tisto, kar bogati naše življenje 
in včasih tudi prav čisto nič ne stane, se nas je peščica učiteljev lotila 
oblikovanja karnevalske skupine, kamor so se z veseljem vključili tudi 
učenci. Z našo »sončno elektrarno« smo lovili sončne žarke in odganjali 
meglo, bili smo torej »na lovu za soncem«, ki pa se nam je tisto popol-
dne razdajalo v vsem svojem razkošju – o megli pa ne duha ne sluha☺. 
Organizacija karnevala zasluži pohvale, pa še vreme je bilo kot na-
risano na nebo in skupaj smo preživeli čudovito sobotno popoldne. 
Želimo si, da bi pust res spet zaživel kot je bil nekoč … hmmm mi že 
imamo načrte za prihodnjič, pa vi?  Mentorica Aleksandra kRNC

TRIKRATEN USPEH NA 1. SLOVENSKI GLASBENI 
OLIMPIJADI V LJUBLJANI

V soboto, 3.3.2012, so se učenci Luka 
Končar (7.a), Neža Verdonik (9.b) in Ju-
lija Stopar (9.a) udeležili državnega tek-
movanja 1.slovenska glasbena olimpijada 
v Ljubljani. Tekmovanje je potekalo v treh 
delih: slušni in pisni test, a vista petje/
igranje in petje pesmi ter predstavitev in 

izvedba lastne skladbe, ki so jo tekmovalci napisali pred tekmovanjem, kr-
stna izvedba skladbe pa je bila v tretjem delu tekmovanja. Luka se je kot 
skladatelj predstavil s skladbo Rajanje za dve trobenti, Neža je za skladbo 
Goodmorninglittle angel za klavir prejela mnogo pohval in čestitk občinstva, 
julija pa se je predstavila s skladbo za klavirski trio (klavir, violina, violon-
čelo) Sončni zahod. Pri praizvedbah so sodelovali tudi Žiga Tori (trobenta) v 
duetu z Luko ter jerica keršnik (violina) in Vita kralj (violončelo) v triu z juli-
jo. izvedbam lahko prisluhnete tudi na spletni strani šole www.osgradec.si. 
V skupnem seštevku točk iz vseh treh delov tekmovanja sta med 37 tek-
movalci Luka in Neža dosegla srebrni priznanji (7. in 12. mesto), julija pa 
je dosegla edino zlato priznanje tekmovanja in bo Slovenijo zastopala na 
1. mednarodni glasbeni olimpijadi, ki bo od 25. do 29. aprila 2012 v Talinu 
(Estonija). iskrene čestitke vsem trem tekmovalcem!  Mentorica Ana TORi

PREDAVANJE HIPERAKTIVNI SANJAČI V ŠOLI
Verjetno ste že slišali za otroke, ki so hiperaktivni, s primanjkljajem po-
zornosti, ki imajo slabo koncentracijo in so sanjači. Takšne otroke se 
pogosto opisuje kot trmaste, nepokorne, lene ali poredne. kot razlago 
se jim pogosto pripisuje sindrom ADHD (deficit pozornosti/hiperaktivne 
motnje). Po drugi strani so to otroci, ki znajo zablesteti in presenetiti s 
svojimi zmožnostmi.
Danes se na lastnosti, kot so nepozornost, hiperaktivnost in impulziv-
nost, gleda kot na nekaj negativnega, nekaj kar je treba prikriti. No, neka-
teri ljudje so zahvaljujoč tem lastnostim kreativni, radovedni, imajo bujno 
domišljijo, občutljivi, strastni … Vendar pa okolje, v katerem se nahajajo, 
za njih ni motivirajoče, zato ostanejo nerazumljeni in vse tiste pozitivne 
lastnosti ne pridejo do izraza. Razlog nerazumevanja in neizkoriščanja 
njihovih možnosti leži v nezadostno izobraženem okolju, kar pripelje do 
napačnih pričakovanj.
Prav zaradi želje, da bi takšno vrzel zapolnili, smo 6. marca na šoli izvedli 
predavanje o hiperaktivnih sanjačih. V goste smo povabili Marka Fereka, 
ki je zaradi svojih lastnosti skozi šolanje doživel veliko neuspeha in kritik. 
V določenem obdobju je slučajno spoznal, da so težave kot so nepozor-
nost, sanjarjenje in hiperaktivnost, ki jih je imel, v resnici velika prednost 
ter se odločil širši javnosti pokazati te lastnosti v celoti in vse pozitivno 
kar izhaja iz njih.
Njegovo predavanje je bilo osebna izpoved podkrepljena s primeri iz nje-
govega življenja in nadvse poučno za vse prisotne učitelje in starše, zato 
je bil toplo sprejet in je odgovarjal na zastavljena vprašanja poslušalcev.
Tako učitelji kot straši smo dobili več dobrih namigov glede dela s hiperak-
tivnimi sanjači, predvsem pa spodbujati zaželena, pozitivna obnašanja in 
jim omogočati, da pomagajo drugim pri dejavnostih, kjer so sami dobri.
Marko Ferek deluje v skupini Buđenje, ki izobražuje in dviguje nivo ozave-
ščenosti o hiperaktivnih sanjačih in DHD-ju, več o tem si lahko preberete 
na www.budjenje.hr in www.hyperactivedreamers.com.

Vrtec litija
PUSTNI TOREK V VRTCU

Pust je čas, ki se ga najbolj veselijo otroci, saj se na 
ta dan lahko našemijo v maškare. Običaj izhaja iz 
pradavnine, ko so naši predniki verovali, da bodo na 
ta način pregnali zimo in priklicali pomlad. 
Pustni torek v 
vrtcu Medvedek 

je bil pisan, razigran in poln smeha. 
Otroci so se spremenili v pikapoloni-
ce, princeske, škrate, vile, indijance, 
leve, klovne, čarovnice in različne 
junake risank. Pravljični junaki so jim 
omogočili potovanje v svet domišljije. V igralnicah smo plesali in peli, 
nato se toplo oblekli in odpravili na sprehod po ulicah Litije. Starejši so 
šli v center Litije, mlajši pa po ulicah Graške Dobrave. Ob spremljavi har-
monikarja urbana smo privabili poglede mimoidočih in se tudi posladkali 
z bonboni. V vrtcu so nas po sprehodu čakali flancati in počitek. 
Beseda pust izhaja iz besedne zveze »meso pust«, torej iz časa posta. 
Verjetno gre za izraz identičen italijanskemu »carne leva«, kar prav tako 
pomeni pusti meso. iz tega je tudi nastala beseda carnebale oziroma 
slovensko karneval - se pravi pustno rajanje. 

Milena BRATkOViČ, vodja enote Medvedek

GIBALNO DRUŽENJE V ŠPORTNI DVORANI
Sestavni del predšolske vzgoje je tudi športna vzgoja, ki poleg igre po-
udarja tudi različne oblike dejavnosti, kot so vadbena ura, izleti, športni 

dopoldnevi ...
Vadbeno uro smo pred kratkim v našem 
vrtcu organizirali tako, da so se otrokom 
pridružili tudi starši v športni dvorani Gi-
mnazije Litija.
V današnjem času imajo starši za pre-
življanje prostega časa s svojimi otroki 
manj časa kot bi si želeli. Vedno bolj 

prevladuje sedeč način življenja, starši pa ob vseh vsakodnevnih obve-
znostih težko najdejo čas, ki bi ga s svojimi otroci preživeli aktivno.
Ravno zato je vključevanje staršev v gibalne dejavnosti v vrtcu odličen 
način, da združimo otroke in starše v športnem duhu in pripravimo po-
zitivno izkušnjo za obe generaciji. Starši si želijo sproščenih oblik med-
sebojnega sodelovanja - in gibalno druženje to prav gotovo je. Otrok se 
ob staršu počuti varnega in pomembnega, zato z veseljem sodeluje in 
uspešno izvaja tudi vaje, ki jih brez pomoči staršev ne bi zmogel. Mnoge 
dejavnosti lahko starši izvajajo skupaj z otrokom, tako da se ob vadbi 
sprostijo tudi sami.
Trikotnik otrok-vrtec- starši na otroka vpliva zelo pozitivno, saj se združita 
oba njemu poznana svetova in spet je bogatejši za novo izkušnjo. Ponov-
no smo združili prijetno s koristnim.

Marjana PuŠNik, vodja enote Najdihojca

PUSTNO RAJANJE V GD HOTIČ
kot mnogokrat poprej smo tudi letos imeli pustno rajanje za vse otro-
ke iz krajevne skupnosti Hotič. Rajanje je potekalo v gasilskem domu. 
Prepustili smo se domišljiji in si nadeli pustne maske. Tokrat nas je obi-
skala Pika nogavička s Fickotom in nam s svojimi vragolijami popestrila 
zabavo. S plesom in petjem smo preganjali zimo in klicali pomlad. kako 
uspešni smo bili, pa bomo videli v naslednjih dneh.

Andreja MAHkOVEC, pom. vzgojiteljice

NA OBISKU PRI GOZDNIH VILAH
Gozd, kraj tisočerih dejavnosti, lepih in zanimivih stvari, prijeten v vseh 
letnih časih …
Na četrtkovo dopoldne smo se takoj po zajtrku odpravili v gozd. Z nav-
dušenjem je nastala tudi skica poti, ki je vodila pot od vrtca do gozda in 
naprej do jase.  
Z nami je šel gospod jaka Šubic. Pot do jase je bila naporna, a smo jo 
zmogli vsi otroci, najmlajši s pomočjo odraslih. Med potjo smo opazovali 
prve cvetlice, telohe in trobentice.
kmalu smo prispeli na jaso, kjer so spale 
vile. Plesali smo vilinski ples, nekateri otro-
ci so jih celo videli. Otroci so čutili naravo, 
bili so sproščeni, navdušeni, polni pozitivne 
energije. Opazili so najmanjšo sled, palico, 
kamen, drevesno skorjo, cvetlico, žival, 
opazovali polžka, pikapolonico; imeli veliko 
idej za nove igre in dogodivščine v naravi. 
Veseli, a utrujeni smo se vrnili v naš vrtec. Gospod jaka je bil z nami zelo 
zadovoljen, povedal nam je, da smo zelo čuteči. uživali smo. 
Naslednje dni smo prebirali njegovo knjigo z naslovom »Škratove pripo-
vedi« in v njej našli zanimive risbe. Otroci so pričeli s posnemanjem le 
teh z gosjimi peresi in tušem in s tem razvijali predpisalne sposobnosti in 
spretnosti. Bili so pravi mali umetniki. 

Mirjam ANDREjČiČ, vodja enote Kekec

VPIS V VRTEC LITIJA
Spoštovani starši, še do konca marca v našem vrtcu poteka vpis v vrtec 
za naslednje šolsko leto. Vlogo za vpis in vse ostale informacije za vpis 
dobite na spletni strani vrtca www.vrtec-litija.si. Vabljeni!

Liljana PLASkAN, ravnateljica

DELAVNICA ZA STARŠE IN OTROKE, »PRVI ZAČETKI 
OPISMENJEVANJA«

V petek, 17. 2. 2012, smo pripravile delavnico za starše in otroke. To je bil 
zaključek mesečnih, načrtnih dejavnosti v povezavi z začetnim opisme-
njevanjem v oddelku Pikapolonic. udeležilo se ga je lepo število staršev. 
Po začetnem pozdravu in pogovor so otroci v množici napisanih imen 
poiskali listek s svojim imenom. Sledilo je pet različnih kotičkov. Listek z 
imenom so otroci nosili seboj, ker so si po opravljeni nalogi na listek dali 
štampiljko. V kotički so bile didaktične igre, ki smo jih izdelale vzgojitelji-
ce (igra za grafomotoriko, igra za dolge in kratke besede, igra za začetne 
glasove). Otroci so skupaj s svojimi starši sestavili svojo zimsko zgodbi-
co. Na didaktičnem listu so risali sebe in svojemu imenu poiskali prave 
črke, ki so bile napisane pod imenom. Da so opravili vse naloge po kotič-

kih, jim je vzelo dobro uro časa. uro, ki 
je bila v polni meri posvečena otroku. 
Starši so imeli možnost spoznati igre in 
dejavnosti, s katerimi razvijajo otrokovo 
začetno opismenjevanje, ki se jih bodo 
lahko posluževali tudi doma. Skratka 
preživeli smo prijetno urico druženja, ki 
otrokom zelo veliko pomeni.

Marinka LENART

osnovna šola Gabrovka-Dole
FEBRUAR, MESEC UMETNOSTI IN  
KULTURE  PRI PIKAPOLONICAH

Odrasli oblikujemo bogato in raznovrstno glasbeno, 
likovno, plesno, gledališko okolje z različnimi spodbu-
dami, ki otroku omogočajo doživljanje sebe in drugih, 
okolice in umetnosti. Pestri, zabavni, zanimivi, pre-
senetljivi viri izzivajo otrokovo željo po ustvarjanju in 
udejanjanju. kakovostno, estetsko in umetniško oko-
lje sooblikuje otrokov razvoj estetskega vrednotenja 

in osebnega okusa. ustvarjamo prijazno vzdušje medsebojnega zaupa-
nja, s čimer otroka spodbujamo k odprtosti 
in želji po izražanju.
V oddelku Pikapolonic smo se v mesecu fe-
bruarju srečali z različnimi umetniškimi po-
dročji. Začelo se je že s kulturnim praznikom 
in Francetom Prešernom. Vsak dan smo bili 
bolj navdušeni nad umetniškimi dejavnost-
mi. Plesali smo »Tchaikovsky Labodje jeze-
ro«, sestavili svoj orkester z malimi instrumenti, imeli svojega dirigenta, 
ustvarjali slike v različnih tehnikah, oblikovali baročne okvirje, kiparili. 
Naredili smo svojo galerijo ter nanjo povabili prijatelje sosednjih skupin, 
ravnatelja, starše. Spoznavali različne umetnike, naše, tuje, predvsem 
pa otroške. 
Na obisk smo povabili dva naša umetnika iz Gabrovke. Glasbeno ume-
tnico Anito Medvešek, ki nas je razveselila s svojim igranjem na različne 
instrumente, petjem in dirigiranjem.  Obiskal nas je tudi likovni umetnik 
Sašo Grčar, tudi naš nekdanji krajan. Pokazal nam je nekaj svojih slik in 
pred nami ustvarjal slike, ki smo jih lahko nato z barvami, ki jih je prine-
sel seboj, pobarvali. Obema smo zelo hvaležni, da sta z nami delila svoja 
bogata znanja in popestrila naše dejavnosti.  Marinka LENART

PRVI ZAČETKI NA SMUČEH IN ZIMSKO VESELJE 
Prav težko smo čakali sneg, smo že malo trepetali, da 
ostanemo brez. Pa smo ga dočakali. Poleg tega tudi 

hud mraz. iz naše hi-
ške smo vzeli bagre, 
lopatke, samokolnice 
ter prevažali in kopali 
sneg, kot bi imeli mivko. Poiskali smo 
bobe in se vozili z njimi.
Skupina sedmih otrok se nas je pre-
izkusila tudi na smučeh. Opravili smo 
kar petdnevni tečaj. 

Za male smučarje Pikapolonice Marinka LENART

DRUŽINSKO SANKANJE NA DOLAH
Na lepo, sončno, lahko bi rekli že po-
mladno popoldne, smo se z manjšo 
skupino staršev in otrok, odpeljali na 
smučišče na Dole, kjer smo izvedli 
družinsko sankanje. uživali smo v 
hitrem spustu po strmini. Na neka-
terih delih proge je bil sneg zelo trd 
in hitrosti so bile res velike. Vmes se 
nam je prilegel manjši počitek, da 
smo spili topel čaj z medom ter malo 
pojedli. V zaključnem delu smo izvedli še tekmovalno igro »kdo bo med 
vožnjo pobral več obročev«. Otroci so vzeli to zelo resno. Zagrizenost 
po pobranem čim večjem številu obročev je bila velika. Zadovoljni smo 
zaključili popoldansko druženje, da smo naredili nekaj za otroke in zase. 
 Marinka LENART

PUST, PUST, ŠIROKIH UST
Tako kot vsako leto, otroci ne strp-
no pričakujejo pust in o njem ve-
selo pripovedujejo. Nanj smo se 
pripravljali kar dalj časa. Prebirali 
smo zgodbe in pripovedke, spo-
znavali masko kurent in prepevali 
pustne pesmi. Letos smo se spet 
odločili, da si bomo izdelali sku-
pinsko masko.

Vzgojiteljici, Doroteja in jasna

DELAVNICE RK
V četrtek, 9. februarja 2012, sta učence 1. razreda na Podružnični šoli 
Hotič obiskali Tanja Hauptman in Dani Sveršina iz Rk Litija. Prostovoljka 
Tanja Hauptman je pripravila delavnice, s katerimi želijo najmlajše se-
znaniti z delovanjem mednarodne humanitarne organizacije Rdeči križ. 
učenci so se z njo pogovarjali o zdravem načinu življenja, o varnosti v 
prometu, pri čemer so si ogledali tudi risanko Medvedek ušatek, pri-
kazali so varno prečkanje ceste, spoznavali prvo pomoč – kaj storiti ob 
manjših urezninah, odrgninah in kako reagirati ob lažjih poškodbah na 
šolskem igrišču. Že na samem začetku pa jim je gdč. Tanja prestavila 
samo organizacijo Rdeči križ – njenega ustanovitelja, komu in kako po-
magajo, kdo je prostovoljec in kaj je krvodajalstvo.
Naši prvošolčki so bili nad obiskom zelo navdušeni, tako se veselimo 
morebitnega sodelovanja tudi v prihodnje. 

Razredna učiteljica Maruša kRNC

NOVICE POŠ HOTIČ



UTRINKI S 16. POHODA 
FRANCA ŠTRUSA

Zadnjo soboto v februarju je PD Litija organizi-
ralo že 16. spominski planinski pohod Franca 
Štrusa. Pohoda se je v prijetnem sončnem vre-
menu udeležilo okoli 120 pohodnikov. Pohod je 
posvečen spominu na priljubljenega litijskega 

planinskega vodnika Franca Štrusa, ki je samo dva meseca pred svojo 
smrtjo od Senožeti do ihana vodil svoj zadnji izlet pri planinski sekciji 
Društva upokojencev Litija. 
Simbol pohoda so zvončki. Razveseljevali so nas na vseh dosedanjih po-
hodih in tako je bilo tudi tokrat, zvončkom pa so se pridružile tudi prve 
trobentice in spomladanski podlesek. Letošnji pohod je potekal v izredno 
prijetnem, sončnem vremenu. Med potjo so se odpirali lepi razgledi na 
kamniške Alpe, daleč na severu pa tudi na Triglav.
Pohod sovpada s slovesnostjo na Oklem, ki jo organizirata borčevski or-
ganizaciji iz Domžal in ihana v spomin na 57 padlih borcev kamniško 
zasavskega odreda.  Borut VukOViČ 

Začetek pohoda je tokrat potekal kar po 
cesti iz Senožeti do Velike vasi, saj nam je 
lastnik hiše v Senožetih branil, da bi šli po 
gozdni poti, po kateri smo hodili na vseh 
prejšnjih pohodih. Neprijetno presenečenje 
ni moglo pokvariti dobre volje udeležencem 
pohoda in tudi ne vodji pohoda Marjanu 
Jugu (prvi z leve).

Vseh dosedanjih pohodov se je 
udeležilo 11 planink in planincev, med 
njimi so bili tudi Almira Jelnikar, Vinko 

Jamnik, Viktor Čebela, ki je prvih deset 
let pohod tudi vodil in Andrej  

Namestnik (od leve proti desni). 

Vsa leta se pohodov udeležujejo 
tudi najbližji sorodniki Franca 
Štrusa. Tokrat so bili z nami Nataša 
Vrhovec, Tina Štrus, Demi Vrhovec 
ter Miha in Iztok Štrus.

Prvi 
počitek si 
pohodniki 

privoščijo pri rojstni  hiši Jurije Vege v Zagorici. 
Gospodar je vsem postregel s čajem.

Največ pohodnikov je bilo iz 
domačega planinskega dru-
štva, drugi najbolj številni pa 
so bili letos prav gotovo člani 
PD Zagorje pod vodstvom 
Franca Fajfarja.

PLANINCI VABIJO 
24.3.2012 Velika Planina planinska sekcija Du
24.3.2012 Šmohor družinski izlet
24.3.2012 Mala Mojstrovka sekcija Litija
25.3.2012  čistilna akcija na  vse sekcije in odsek za 
 planinskih poteh varstvo narave
31.3.2012 Pohod po obronkih 
 Jablaniške doline  planinska sekcija Du
31.3.2012 Slovenska istra  sekcija Litija
9.4.2012 pohod okoli Slivne planinska sekcija Du
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PRVENSTVO OBČINE  
LITIJA V SMUČANJU 

DOLE 2012 
V soboto 25. februarja je sonce nagra-
dilo vse, ki so se odločili za nastop na 

občinskem prvenstvu občine Litija v slalomu in veleslalomu na smučišču 
Dole. Zimsko idilo so zaokrožile nižje jutranje temperature, že po 10-ti uri 
pa se je živo srebro dvignilo 
do visokih 12 stopinj Celzija. 
Na prisojnih legah so se obi-
skovalci nastavljali sončnim 
žarkom kar v kratkih rokavih.
Proge so bile odlično utrjene 
in pripravljene za tekmoval-
ce, da pa je bilo vzdušje res 
pravo in tekmovalno, pa so 
poskrbeli letošnji gostje jure košir, Rene Mlekuž in Gregor Erbežnik. 
Na tekmo je bilo prijavljenih 65 tekmovalcev iz cele občine, ki so bili 

razvrščeni v 13 starostnih skupin. 
Zaradi popestritve dogodka, smo se 
odločili, da izpeljemo tekmovanje v 
slalomu za moške skupine, v velesla-
lomu pa za ženske ter predšolske in 
šolske skupine. 
Rezultati so na koncu pokazali, da so 
občinski prvaki občine Litija v slalo-
mu za l. 2012 postali:

• Starejši člani letnik 1972-1981  Sitar Rajko Litija
• Mlajši gospodje letnik 1962-1971  Mihelčič Gregor iz jevnice
• Starejši gospodje letnik 1952-1961  igor Medved iz Gabrovke
• Veterani letnik 1949 in starejši  Vertot Ciril iz Dol pri Litiji
Občinski prvaki- nje občine Litija v veleslalomu za l. 2012 so postali: 
• Cicibani letnik 2005 in mlajši  Razpotnik jure
• Cicibanke letnik 2005 in mlajše  Zala Mihelčič iz jevnice
• Mlajše deklice letnik 2001- 2004  Logar Lara iz Dol pri Litiji
• Mlajši dečki letnik 2001- 2004  Prijatelj David iz Dol pri Litiji
• Starejše deklice letnik 1997- 2000  Mihaela Željko iz Dol pri Litiji
• Starejši dečki letnik 1997- 2000  Peter kmetič iz Dol pri Litiji
• Članice letnik 1983 – 1996  Sabina kotar iz Dol pri Litiji
• Starejše članice letnik 1967- 1981  Božič Manja iz Dol pri Litiji
•  Starejše gospe letnik 1966 in starejše  Majda Mak Logar iz Dol pri Litiji
Ob tej priložnosti gre zahvala celotni ekipi, ki je pripravila in utrdila pro-
ge ter izvedla tekmovanje. Zahvala gre tudi medicinskemu osebju, pred-
vsem Slavcu Dragiču in Tanji, ki nam vsako leto za to priložnost priskočita 
na pomoč in seveda PGD Dole, ki skrbi za red pri parkiranju.
Na koncu še zahvala vsem, ki ste v tej smučarski sezoni obiskali smu-
čišče Dole, upamo da smo vam izpolnili vsaj delček vaših pričakovanj. 
Vsekakor pa vabljeni še v prihodnje.  ŠD Dole

ODPRTA RAZSTAVA AKVARELOV 
VAJENICE V KNJIŽNICI ŠMARTNO
V počastitev praznika žensk je bila 8. marca v soorga-
nizaciji litijske knjižnice odprta likovna razstava akvare-

lov VAjENiCE. Tečaj slikanja akvarelov poteka od oktobra 2011. udeleženci 
so spoznali risbo, proporce, perspektive, nasebne in odsebne sence, risbi 
dodali vodo in tako preko lavirane risbe prešli k akvarelu. Bel papir je že 
barva in s pomočjo vode naredimo barvne lužice. Pri najtemnejših barvah 
mora biti struktura papirja še vedno vidna. V barvnih lužicah so lahko pre-
livi, zmehčani robovi ali pa so lužice med seboj odmaknjene. Znati je treba 
predvideti učinek polsuhega prekrivanja in zaključno risbo s čopičem.
Mentor Pavel Smolej meni, da je treba ob vsaki razstavi likovno poučiti 
tudi publiko. Povedal je, da je slikanje akvarelov zahtevno, saj je najprej 
potrebna dobra risba (nič hudega, če se svinčnik še malo vidi na sliki), nato 
pa hitro slikanje z več čopiči hkrati, z dobro umešanimi barvami in veliko 
vode. Preden se dotaknemo papirja s čopičem mora biti rešitev v glavi go-
tova, kajti popravljanja pri akvarelu ni. Ocenil je tudi slike vsake udeleženke 
posebej, opozoril na kaj morajo biti še pozorne in pohvalil dobro. 
Prireditev je vodila direktorica knjižnice Litija Andreja Štuhec, pesmi je bra-
la Aleksandra Mavretič. Glasbeni program je prispevala GŠ Litija – Šmar-
tno, nastopili pa so: pevka Glorija Voje, Amadej Voje z violino, Gabrijel Voje 
s harmoniko (mentorji: Polonca Demšar, David Petrič, Dušan Drobnič), jera 
in Dora Dacar - violina, Neža Dacar – violončelo (mentorja: David Petrič, 
Samo Dervišić).
Akvarelne VAjENiCE so razstavile: Nubia Anžel, Nadja Hosner Učakar, 
Joža Ocepek, Sonja Perme, Tina Rozina, Hajdeja Praprotnik in Andreja 
Štuhec.
Razstavo si lahko ogledate v Knjižnici Šmartno še do 26. marca, nato pa 
bodo razstavljene v knjižnici Litija.

Razstava ZLATA PALETA prvič v Šmartnem
Društvo LiLA je prevzelo organizacijo razstave Zlata paleta Zveze likovnih 
društev Slovenije v tehniki RISBA in GRAFIKA. izbor slik je bil opravljen 3. 
marca v Megličevem ateljeju v Šmartnem. Prispelo je 70 del ljubiteljskih 
slikarjev iz slovenskih društev, 
za razstavo pa je bilo izbranih 
45 slik.
Med izbranimi slikami za raz-
stavo je tudi 8 del članov 
društva LiLA. To so: Karmen 
Conta, Marjeta Agrež Mla-
kar, Marko Begič, Jelka Po-
lak, Darja Bernik, Gabrijela 
Hauptman, Anita Vozelj in 
Danijela Kunc.
Člani LiLA so na Zlati paleti prejeli že številna priznanja, certifikate in tudi 
najvišjo nagrado »Zlato 
paleto«, zato z veseljem pričakujejo odprtje zastave RiSBA in Grafika, ki bo 
v knjižnici Šmartno v petek, 30. marca 2012 ob 18. uri.

Predsednica LiLA: joža ocePeK

ZANIMIVOSTI V IZOBRAŽEVALNEM  
CENTRU GEOSS

Tudi v dneh, ko se zima počasi posla-
vlja in se prebuja pomlad, na izobra-
ževalnem centru Geoss s polno paro 
nadaljujemo z izvajanjem projekta 
Dvig ravni pismenosti. udeležba v teh 
programih je brezplačna, saj program 
sofinancira Ministrstvo za šolstvo in 
šport iz evropskih sredstev.
V januarju in februarju se je dogajalo 
predvsem naslednje:

  udeleženke v programu Izzivi podeželja so sodelovale na delavnici 
polstenja volne, ki temelji na ohranjanju tradicionalnih znanj in ročnih 
spret nosti. učile so se izdelovanja darilne embalaže in umetnosti lepo-
pisja- kaligrafije. Svoje najbližje bodo od-
slej lahko razveseljevale z domiselnimi in 
unikatno izdelanimi darili. Morda pa bodo 
pridobljena znanja kateri izmed udeleženk 
pripomogla tudi pri izboljšanju finančnega 
stanja…. Ogledale so si tudi primer dobre 
prakse predelave sadja kot dopolnilne 
dejavnosti na ekološki kmetiji Erjavec v 
ivančni Gorici. urile so se v znanjih in veščinah za osebnostno rast 
na vseh področjih življenja, med drugim osnove govorništva in javnega 
nastopanja.
  V februarju smo začeli tudi s programom Razgibajmo življenje z uče-

njem. V program, ki ga letos izvajamo prvič, so se z izjemnim veseljem 
vključili člani Medobčinskega društva invalidov občin Litije in Šmartna. 
udeleženci pridobivajo temeljna znanja in spretnosti za lažje obvlado-
vanje različnih situacij v vsakdanjem življenju. Najprej so se učili kali-
grafije, nadaljevali pa bodo s temami in dejavnostmi, ki jim bodo poma-
gale, da ob zaključku druženja nova znanja in seveda svoje življenjske 
izkušnje ubesedijo v svojem društvenem glasilu, ki bo izšlo prvič… Tudi 
računalniško oblikovali ga bodo sami. 
  Še vedno potekajo tečaji v okviru programa Računalniška pismenost za 

odrasle. udeležujejo se ga odrasli, ki računalnika še niso uporabljali, si 
pa to želijo. Manjše skupine tečajnikov se srečujejo dvakrat tedensko, 
skupno 30 ur. V dobri družbi in s pomočjo prijaznih in potrpežljivih pre-
davateljev pridobivajo nova znanja, ki jim pomagajo tako v zasebnem 
kot v poklicnem življenju. 

Če so vas zgornje vrstice in fotografije navdušile in bi se v prihod
nosti tudi sami želeli pridružiti kateremu od programov, se nam 
javite. Prijave in dodatne informacije vam bomo posredovali po te-
lefonu 01/8980570 ali 031/755359 oziroma preko epošte info@
ic-geoss.si.  Klavdija MALi

KAJ SE JE DOGAJALO NA PODROČJU  
SREDNJE ŠOLE ZA ODRASLE?

Odrasli udeleženci srednješolskih programov so bili tudi v januarju in 
februarju zelo delovni. Zavedajo se, da so z vsakim opravljenim izpitom 
bližje svojemu cilju, to pa jih tudi motivira, da na poti, ki ni prav lahka, 
vztrajajo. 
  Strojni tehniki, ekonomski tehniki ter vzgojitelji in vzgojiteljice predšol-

skih otrok so se skupaj izpopolnjevali v angleščini.
Njihove poti so se nato ločile, začeli so obiskovati vsak svoje strokovne 
predmete. 
  Bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih otrok so tisti, ki so se ver-

jetno najbolj zabavali, čakale so jih namreč urice potenja pri plesno-
gibalni vzgoji. Tudi sicer je bil mesec februar zanje prelomen. Nekateri 
prvič, drugi kot vsak dan, so pričeli z delom v vrtcu, tokrat v okviru 
njihove obvezne prakse. Odločili so se za opravljanje prakse v zanje 
najbližjem vrtcu, za večino je to Vrtec Litija, s katerim v letošnjem šol-
skem letu zgledno sodelujemo.
  Strojni tehniki so se učili gradnje hidravljičnih krmilij in osnov propor-

cialne hidravlike. Spoznavali so tudi osnovne pojme o robotiki pri pred-
metu Robotizacija montažnih linij.
  Tudi udeleženci v programu ekonomski tehnik so imeli opravka z enim 

zanje pomembnejših strokovnih predmetov - Finančnim poslovanjem.
Po zaključku predavanj iz posameznega predmeta je čas za prikaz na-

učenega. Pri nekaterih predmetih 
ustno, drugje pisno; nekje v obliki 
seminarske naloge, spet drugje 
pa v obliki testa, ki je, kot še ve-
dno ugotavljamo, odraslim najbolj 
všeč.  klavdija MALi

Bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice 
predšolskih otrok pri Plesno-gi-
balni vzgoji.

KAJ SE JE DOGAJALO NA VIŠJI ŠOLI?
  Študenti v programu Ekonomist so se skupaj s predavateljem Markom 

Peršinom urili v informatiki in računalništvu ter se seznanjali z osnovni-
mi pojmi, politiko in pomenom ekonomije.
  V programu Organizator socialne mreže so naši študenti spoznavali 

značilnosti socialne države. Predavatelj Bojan Pucelj, univ.dipl. psiho-
log ter supervizor transakcijske analize je znal študentom na izredno 
zanimiv način približati omenjeno področje, v povezavi z osebnimi poli-
tičnimi in socialnimi pravicami posameznika v družbi. 

8. marca smo dobili novih 6 diplomantk – organizatork socialne mreže. 
Teme diplomskih nalog so se dotaknile konkretnih problemov našega 
lokalnega okolja in ponudile marsikatero rešitev problema. Naj jih samo 
navedemo, ogledate pa si jih lahko v knjižnici Litija:
Vloga medicinske sestre v intenzivni terapiji in težave starejših v medo-
sebni komunikaciji;
Vpliv socialne mreže na demenco;
(Ne)zaposlenost starejših – izziv ali 
breme podjetja?
konflikti na delovnem mestu;
Potrebe po medgeneracijskem dru-
ženju;
Vpliv misli na starostnike.
  Bodoči inženirji strojništva pa so 

se v januarju in februarju skupaj 
s predavateljem Marjanom jele-
nom, univ.dipl. inž. strojništva, trudili na področju osvajanja novih znanj 
iz mehanike.

ivana ŠiNkOVEC, ravnateljica

LETNI OBČNI ZBOR DPMLIŠ
Zopet je leto naokoli in člani Društva podeželske mla-
dine Litija in Šmartno smo se zbrali na letnem občnem 
zboru v Bistroju Valvazor v petek, 17. februarja 2012. 
udeležilo se ga je 34 članov. Pridružili so se nam tudi 
gostje iz Društva študentov zootehnike, DPM Moravče, 

DPM Sončnica Ljubljana in regijski predstavnik pri Zvezi slovenske po-
deželske mladine (ZSPM) Anton jamnik. Po pozdravnih govorih so bila 
podana poročila upravnega in nadzornega odbora ter finančno poročilo 
o delu v preteklem letu. ker se je mandat dosedanjega vodstva DPMLiŠ 
iztekel, smo izvolili novo vodstvo za naslednji dve leti. Za predsednika 
je bil izvoljen Borut Slapničar, za podpredsednika Peter Dobravec, za 
tajnico Petra Firm, za blagajnika pa Miha Biaggio. Ostali člani upravne-
ga odbora so postali Peter Savšek, Aleš Šinkovec, Toni Tomšič, klemen 
knez in Martin Tori. V nadzorni odbor so bili izvoljeni Franci Firm, jožica 
Stipič in Saša Biaggio, 
v disciplinsko komisijo 
pa urška Vehovec, ja-
nez Yartz, joži Tomšič, 
Martin Dobravec in To-
maž Golob.
Po končanih volitvah 
je novoizvoljeni pred-
sednik Borut Slapničar 
predstavil plan dela za 
leto 2012. V prvi polo-
vici leta se društva namerava udeležiti 24. Pohoda po nagelj na Limbar-
sko goro, regijskega in državnega kviza »Mladi in kmetijstvo 2012« ter 
regijskih in državnih kmečkih iger. Organizacija regijskih kmečkih iger 
po lanskoletni zmagi zopet pripada nam. V drugi polovici leta bomo so-
delovali na kmečkem prazniku v Moravčah, se predstavili na kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji Radgoni, odpravili se bomo na paintball in se 
udeležili pohoda Od Litije do Čateža. Organizirali bomo tudi strokovno 
ekskurzijo in predavanje. Tekom leta se bodo zvrstile še številne aktivno-
sti v okviru ZSPM, v katero je društvo včlanjeno, vključevali pa se bomo 
še v aktivnosti lokalnih društev in preostalih društev znotraj ZSPM, saj se 
trudimo povezovati vse mlade, predvsem tiste s podeželja. Če se nam 
želite pridružiti ali o nas izvedeti kaj več, se obrnite na predsednika Boru-
ta Slapničarja (031 202 818) ali pa nam pišite na naš elektronski naslov 
dpm.lis@gmail.com.  Petra FiRM, tajnica DPMLiŠ

TUDI LETOS SMO SE UČILI 
SMUČAT!

Športno društvo Dole pri Litiji je v času zimskih šol-
skih počitnic, na Smučišču Dole pri Litiji, organizira-
lo ŠOLO SMUČANJA ZA OTROKE.

10-urnega tečaja smučanja se je udeležilo 36 otrok, od malih začetnikov 
smučanja, do starejših, ki so svoje znanje nadgradili. Najmlajše sta vodili 
dve učiteljici smučanja, malo večje pa je vodil učitelj smučanja. Po koncu 
termina so otroci pokazali pridobljeno znanje in za uspešno opravljen 
tečaj prijeli priznanje.
Športno društvo Dole pri Litiji je tako uspešno izvedlo že 3. šolo  
smučanja za otroke na Smučišču Dole pri Litiji. S temi aktivnostmi  

želi mo nadaljeva-
ti tudi v naslednji 
sezoni, saj je po-
membno, da se 
otroci naučijo čim 
boljše in varno 
smučati ter obe-
nem družiti in uži-
vati na snegu.

Nina kOTAR, 
ŠD Dole pri Litiji

Avtorice razstave Vajenice in mentor (av-
tor slike Lojze Flisek)Zadovoljstvo in veselje po zago-

voru diplomskega dela je težko 
opisati.
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

PUSTOVANJE
V torek, 17. februarja 2012, smo se člani Društva 
upokojencev Litija (bilo nas je 95) v popoldanskem 
času odpravili na pustovanje.
Na vrhu temeniške doline smo litijski upokojenci 
lepo pustovali. Zato smo tudi tokrat naše druženje 
začeli in končali v tem prijetnem okolju, ob zabav-

nem programu in dobri postrežbi.
Po lepem sprejemu ter živi glasbi, plesu in petju je čas zelo hitro minil. 
Pravo vzdušje temu druženju pa so dale »maškare«, ki so s svojimi vra-
golijami spravile v smeh 
prav vse udeležence. Po-
sebna komisija je izmed 
vseh izbrala tri najbolj 
izvirne in duhovite ter jih 
nagradila s praktičnimi 
darili primernimi za pu-
stni čas.
Tudi ostale »maškare« 
so bile deležne tolažilnih 
toda praktičnih nagrad.
Plesišče je bilo vedno 
polno veselih in zado-
voljnih plesalcev. Tisti, ki pa se na plesišču niso pogosto pojavljali, pa 
niso le opazovali drugih, temveč ob prijetni glasbi tudi glasno peli. 
Bilo je enkratno, nikomur se ni mudilo domov, zato smo tja od koder 
smo prišli prispeli šele naslednji dan.  karlo LeMuT

ZBOR ČLANOV
V četrtek, 29. marca 2012 ob 16. uri, bo v veliki sejni sobi Občine Litija 
redni letni zbor članov Društva upokojencev Litija.
Po obravnavi poročila o delu in finančnega poročila za leto 2011 ter 
obravnavi programa dela in finančnega načrta društva za leto 2012 
bodo izvedene tudi volitve novega predsednika Du Litija.
upravni odbor društva je na svoji 12. seji dne, 28.02.2012, izvedel pri-
prave za prej omenjeni letni članski zbor in posebno pozornost namenil 
tudi obveščanju svojih članov z namenom, da se v čim večjem številu 
udeležijo tega zbora.
Ob tej priliki bodo na zboru, na predlog komisije za organizacijsko ka-
drovska vprašanja in priznanja našega društva, podeljena društvena 
priznanja za dolgoletno in uspešno delo v društvu.
Vljudno vabljeni!  karlo LeMuT

USTVARJALNE DELAVNICE 
Na spletni strani na-
šega društva in ogla-
sni deski je objavljen 
razpis za sodelovanje 
v ustvarjalnih delav-
nicah, ki v tem času 
potekajo pri Društvu 
upokojencev Litija.
V obdobju od 1. marca 
do 19.aprila 2012 bodo 
izvedene štiri ustvarjal-
ne delavnice. in to:
-  izdelava namenskih 

daril, 1. in 6. marca,
- likovna delavnica (izdelava posebnih voščilnic), 9. in 16. marca,
-  zeliščna delavnica (spoznavanje in uporaba zdravilnih rastlin), 26. 

marca in 5.aprila in
-  delavnica risanja (na papir, steklo in steklene predmete), 12. in 19. 

aprila 2012.
Vse delavnice bodo potekale zgoraj navedene dni od 16. do 18. ure v 
prostorih Du Litija na jerebovi ulici 3.
Posamezno delavnico bo vodila strokovno usposobljena oseba, saj že-
limo, ob prijetnem druženju zagotoviti udeležencem nova spoznanja in 
znanja, ki bi prispevala k dvigu kvalitete njihovega življenja.
Tudi v jeseni življenja je čas, ko lahko uresničimo svoje »sanje« po 
ustvarjanju, po spoznavanju novega, kar nas lahko obogati in osreči.
Pridružite se nam! karlo LeMuT

SREČALI SMO SE OB PRAVLJICAH
V mesecu februarju 
in marcu 2012 smo 
člani Društva upoko-
jencev Litija, bilo nas 
je šest in to; Ljudmila 
in Marjan Rogelj, Ma-
rija in karlo Lemut ter 
Mili Penčur in Francka 
Mittoni, obiskali vrtec 
Medvedek na Bevkovi 
ulici v Litiji.
V kar 9. skupinah smo 
predstavili naslednje 
pravljice: Repa velikan-
ka, Mojca Pokraculja, Lonček kuhaj, Sovica Oka, Zaljubljeni zvonček, 
Muca copatarica, Staro drevo ter Mestna in poljska miš. kot druga pra-
vljica je bila v vseh skupinah predstavljena »S komerkoli pa ne smem«, 
o tem kako oditi iz vrtca varno in z osebo, ki jo poznamo.
Otroci v posamezni skupini so budno spremljali pripovedovanje pra-
vljice in ob tem tudi opazovali demonstratorja, ki je predstavil slike, 
like, lutke ali na primer »sovo«, spraševali in na koncu zelo ustvarjalno 
in zavzeto barvali predložene slikice in izpolnjevali liste s podatki in 
vprašanji o pravljici. Seveda, vse primerno njihovi starosti.
Mislim, da smo bili zadovoljni oboji. Mi, ki smo mladim nekaj povedali 
in oni, ki so sodelovali in ustvarjali.  Marija LeMuT

NAPOVEDNik 
- četrtek, 29. marec 2012 ob 16. uri, redni letni zbor članov Du Litija
- sobota, 31. marca 2012 ob 8. uri, bo jABLANŠki POHOD
- ponedeljek, 9. april 2012 ob 8. uri, bo POHOD OkOLi SLiVNE
-  petek, 13. april 2012, bo izlet v VOjAŠki MuZEj PiVkA in POLHOV 

GRADEC
-  sobota, 14. april 2012 ob 6. uri - avtobus, bo pohod GOLAVA–HOM-

REŠkA PLANiNA
- sobota, 21. april 2012 ob 6. uri - avtobus, bo pohod PRiMORSkA
-  sreda, 25. april 2012, izlet SLOVENSkE GORiCE in PRLEkijO

kotiček ureja: karlo LeMuT

LETNI OBČNI ZBOR
Letni občni zbor Društva diabetikov Litija je pote-
kal 6. 3. 2012 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi ob-
čine Litija. Poslovili smo se od dolgoletne predse-
dnice ge. Božidare Marije Zupančič, soglasno pa 
potrdili novo predsednico ge. Rudolfo Pogačar.

PREDAVANJE: 18. 4. 2012 ob 17.00 v 
ZD Litija na temo: LEDViCE PRi SLAD-
kORNi BOLEZNi – primarij dr. Anton 
Adamlje.
SREČANJE ZASAVSKIH DIABETIKOV:
Srečanje zasavskih diabetikov bo letos 
potekalo v Hrastniku in sicer v soboto 
21.4. 2012. Več informacij sledi!
KOPANJE V LAŠKEM:
kopanje v Termah Laško z organiziranim prevozom bo v torek, 10.4. 
2012. Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15.00 uri, po-
čakate lahko tudi v Šmartnem pred spomenikom na ustju. Cena za tri 
urno kopanje v starem delu zdravilišča Laško je 7,00 EUR, v novem delu 
Thermana pa je 8,50 EUR. Cena prevoza je 6,00 EUR.
TELOVADBA: Telovadimo vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v 
Športni dvorani Litija. Prijave zbiramo v društveni pisarni.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO:
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in 
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. V kolikor 
bo skupina večja, jo bomo razdelili na dva termina. Cena je 2 EUR na 
udeležbo. 
POHODI
31.3. SOBOTA - Pohod po obronkih jablaniške  
 doline. Vljudno vabljeni
  5.4. Čolnišče – jablana – Sv. Gora ivan Lamovšek
12.4. Hotič - Sela Božo Čertalič
19.4. Zidani most - Gore Alojz Hauptman
26.4. Šmarna gora ivan LAMOVŠEk
Verjamemo, da se za vsakega najde aktivnost. Vljudno vabljeni.
                 irena ViDec, FOTO: Tilen Tršelič

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV
kljub uspešnemu zaključku našega projekta »Z 
edukacijo za socialno vključevanje invalidov v življe-
nje«, katerega namen je bil izobraževanje, nudenje 
pravno – informativne ter psihosocialne pomoči 
(opora in pomoč pri iskanju oz. izgubi zaposlitve 
ter pomoč pri iskanju in uveljavljanju svojih pravic) 

delavcem invalidom v Aktivu delovnih invalidov MDi Litija-Šmartno, na-
daljujemo s posameznimi aktivnostmi. 
Naš cilj je okrepiti delovanje aktiva v društvu ter uvedba novih aktiv-
nosti s katerimi bomo dopolnili naše obstoječe programe. Pri tem pa 
strmimo k temu, da bi skupaj v sodelovanju z dosedanjimi strokovnimi 
sodelavci in posameznimi institucijami, še naprej tako dobro sodelo-
vali.
kajti le podpora invalidom ter ohranjanje zaposlovanja lahko prispeva k 
izboljšanju socialnega položaja invalidov, kakor tudi njihovim svojcem. 
kako pomembna je ta podpora in ohranjanje zaposlovanja, smo pred-
stavili na zaključnem posvetu »Aktivni delovni invalidi«, kjer smo skozi 
prispevke predstavnikov delodajalcev, delovnih invalidov, institucij oz. 
strokovnjakov s področja zaposlovanja ter invalidskega varstva, osvetli-
li »problematiko« zaposlovanja invalidov. 
Z informiranjem delodajalcev, predstavitvijo primerov dobrih praks, 
smo želeli prispevati k novim oz. boljšim možnostim in priložnostim za 
izboljšanje, ohranjanje socialne vključenosti ter zaposljivosti ranljivej-
ših skupin na trgu dela. Zato se bomo še naprej skupaj trudili uresni-
čevati te cilje.
Tako v letošnjem letu nadaljujemo z ohranjanjem zdravja invalidov skozi 
rekreacijo, in sicer s fiziofit vadbo za invalide. Pod strokovnim vodstvom 
fizioterapevtke udeleženci skrbijo za ohranjanje in pridobivanje moči 
ter kondicije celega telesa in z vajami krepijo mišično ravnovesje, iz-
boljšujejo držo in ravnotežje ipd.
Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, vabljeni v našo družbo. Fiziofit vadba 
poteka vsak ponedeljek od 10. do 11. ure, na Tenis parku As v Litiji.
V mesecu marcu smo zaključili z osnovnim (začetnim) tečajem angle-
škega jezika, v okviru katerega so se udeleženci naučili temelje obrav-
nave osnovnega izražanja, razumevanja besedil, opisovanja vsakdanjih 
stvari ipd. Vsi udeleženci so tečaj uspešno zaključili ter prijeli tudi po-
trdila o uspešno opravljenem tečaju. Vsi, ki bi si želeli svoje znanje 
angleškega jezika še izboljšati, bomo ob zadostnem številu zaintere-
siranih pripravili tudi nadaljevalni tečaj angleškega jezika. Vse infor-
macije lahko dobite v društveni pisarni ali po telefonu 01/89-81-284, 
031/676-768.
Poleg individualnega svetovanja, bodo tudi v letošnjem letu potekali 
sestanki aktiva delovnih invalidov, v okviru katerih bodo obravnava-
ne teme in razprave namenjene spremljanju sprememb zakonodaje, 
iskanju rešitev pri uveljavljanju pravic na področju zaposlovanja ter de-
javnostih aktiva.V kolikor potrebujete pomoč ali informacije, vam je v 
času uradnih ur v društvu še vedno na voljo tudi svetovalka.

DVODNEVNI IZLET NA MADŽARSKO
Obveščamo vas, da so prosta mesta za dvodnevni izlet na Madžarsko 
dne 15. in 16. maja, že v celoti zasedena. Zaradi velikega zanimanja, 
bomo organizirali dodatni izlet, vendar le če bo prijavljenih dovolj ude-
ležencev. Prijave sprejemamo do zasedenosti avtobusa.

Tina CiRAR

DEJAVNO KULTURNO ŠPORTNO  
DRUŠTVO RIBČE

kŠD Ribče nadaljuje 
s svojimi aktivnostmi. 
Tako je v začetku fe-
bruarja v kulturnem 
domu v Ribčah pote-
kal 1. Aljažev turnir v 
namiznem tenisu. ime 
je turnir dobil po mla-
dem članu društva, ki 
trenira namizni tenis 

in je dal pobudo, da bi se lotili organizacije tekmovanja tega priljublje-
nega športa. V kŠD Ribče smo mu prisluhnili in za sodelovanje prosili 
njegovega trenerja Davida Orešnika iz NTS Mengeš, ki deluje v okviru 
ŠD Partizan iz Mengša. Prijavljenih tekmovalcev je bilo 55, prišli pa so 
iz jevnice, Senožeti, Vač in Litije, največ tekmovalcev pa je bilo domači-
nov. igralci so imeli na voljo štiri igralne mize v obeh dvoranah. Trenutno 
imamo v kŠD dve mizi za namizni tenis, ker pa smo za kvalitetno izvedbo 
turnirja potrebovali še dodatno opremo, je na pomoč prijazno priskočilo 
že omenjeno društvo iz Mengša. Tekmovanje je potekalo v dveh katego-
rijah, mešano pod 15 let in mešano nad 15 let. V kategoriji do 15 let je 
pokal za prvo mesto prejel Matija Prosenc, v kategoriji nad 15 let pa je 
zmagovalec postal Robi kokalj. Ob dobri organizaciji in marljivih rokah 
članov društva, je turnir uspešno prestal svoj krst. Tudi zaradi pozitivnih 
odzivov bo društvo s turnirjem v prihodnje nadaljevalo, želja je namreč, 
da bi športna prireditev postala tradicionalna. 
isti dan je v prostorih kulturnega doma potekalo tudi izobraževanje gasil-
cev iz vse Slovenije na temo tehnično reševanje iz tovornih vozil. V obeh 
dvoranah je bilo tako ves dan zelo živahno. 
kŠD pa se je v pustnem času dotaknilo tudi aktualne teme, povezane z 
našim krajem in ustanovilo podjetje Eko Guma d.o.o., katerega namen 
je poskrbeti za ekološko predelavo gum ter okolju prijazno predelati tudi 
druge vrste odpadkov, predvsem nevarnih. kako naj bi podjetje delovalo, 
so prikazali na pustnem karnevalu v Litiji. 
REZULTATI 1. ALJAŽEVEGA TURNIRJA V NT: 
MEŠANO DO 15 LET: MEŠANO NAD 15 LET:
1. PROSENC MATijA  1. kOkALj ROBi
2. NikOLiČ MARk  2. PROSENC CiRiL
3.-4. PROSENC uRŠkA 3.-4. DEŽELAk VLADO
3.-4. GOSPETi MATiC 3.-4. PROSENC TOMAŽ

Romana kOCjANČiČ

TUDI LETOS BOMO PRAZNOVALI  
DAN ZASTAVE

V lanskem letu je naše društvo praznovalo dvajset let delovanja. Z ve-
likimi napori smo zbirali denar za izvedbo naših programov. Največji 
strošek je predstavljala udeležba na 24. kongresu FiAV–Svetovno zdru-
ženje zastavoslovcev v Washingtonu. Naše društvo »Heraldica Slove-
nica« je bilo sprejeto v to zvezo že 23. avgusta 1993 na kongresu v 
Zürichu in sicer kot prva država iz vzhodne Evrope. 
Na kongresu v Washingtonu leta 2011 je predsednik strokovnega sveta 
dr.Tadej jakopič, predstavil referat o zgodovinskem razvoju naše zasta-
ve od 12. stoletja naprej pod naslovom: »Dvajseta obletnica pod slo-
vensko zastavo«. V referat je vključil video posnetek z lanske prireditve 
ob Dnevu zastave, ki je bila v zemljepisnem središču Slovenije GEOSS. 
Predstavitev Slovenije je bila sprejeta z velikim navdušenjem in dele-
žna mnogih pohval. Na kongresu smo se spoznali tudi z funkcionarjem 
NAVA (Severno ameriškega združenja zastavoslovcev) gospodom Pe-
trom Ansoff- om iz Annadalle (ZDA), ki v čast Slovenije izobeša tudi 
našo zastavo. (na fotografiji)
Vsako leto naše društvo organizira proslavo PRAZNikA SLOVENSkE 
ZASTAVE pri spomeniku Slovenskega rodoljuba v Sp. Slivni pri Vačah - 
GEOSS. Proslave Dneva zastave prirejamo vsako leto prvo nedeljo po 
7. aprilu v spomin na prvo izobešanje slovenske zastave 7. aprila 1848. 
Letošnja proslava že drugič pade na velikonočno nedeljo, to je na dan 
veselja in upanja. Vse tiste Slovence, ki ljubijo svojo domovino, prosi-
mo, da nam v teh težkih kriznih časih 
pomagajo, tudi v bodoče obdržati te 
slovesnosti na GEOSS-u. Brez finanč-
ne pomoči v bodoče na tem mestu ne 
bomo več zmogli nadaljevati naših tra-
dicionalnih proslav v čast slovenske 
zastave. krajevne skupnosti ob poti na 
GEOSS prosimo, da na dan proslave 8. 
aprila izobesijo državne zastave. 

Peter Ansoff iz mesta Annandale 
(ZDA) vsako leto 25. junija izobeša 

slovensko zastavo. Kaj pa mi?    

KORK JEVNICA JE ORGANIZIRAL SREČANJE
Na svetu si, da gledaš SONCE,

Na svetu si, da greš za SONCEM.
Na svetu si, da sam si SONCE

in da s sveta odganjaš  SENCE.
To so besede našega velikega pesnika Toneta Pavčka, 
ki sta ga vodila večni optimizem in ljubezen do življe-

nja. in te besede so bile tudi rdeča nit našega druženja v nedeljo, 26. 
februarja popoldne, v dvorani v jevnici, kjer smo se zbrali člani krajevne 

organizacije Rdečega križa jevnica, sta-
rejši in krvodajalci. 
Za uvod v prijetno druženje je mešani 
pevski zbor Mihe Vahna zapel tri pesmi. 
Zbrane je nagovorila predsednica kORk 
jevnica karmen Godec in na kratko pov-
zela dosedanje delo organizacije in pred-
stavila naloge, ki nas čakajo do konca 

leta. Poudarila je predvsem skrb za socialno ogrožene.
Mlada umetnica Anja Novak je ob spremljavi kitarista Matije jelnikarja pred-
stavila pesmi očeta in sina, Marka in Toneta Pavčka. Plesalec plesne šole 
urška iz Domžal Luka Ostrež nam je zaplesal zanimivo plesno točko v stilu 
jazz baleta, plesalki Mojca Simerl in Manja Ostrež pa sta zaplesali živahni 
hip-hop. V programu je sodeloval tudi har-
monikar Aljaž Ostrež, član harmonikarske-
ga orkestra Pustotnik, na koncu pa je ko-
maj sedemletna Nina Wolf zapela pesem 
Med iskrenimi ljudmi. Skozi program nas 
je vodila Lucija kotar. Vsem nastopajočim 
se še enkrat iskreno zahvaljujemo za so-
delovanje.
Po končanem kulturnem programu smo 
se v prijetnem vzdušju družili še naprej.
Zahvaljujemo se tudi našim sponzorjem, ki so sodelovali pri organizaciji 
prireditve. To so Cvetličarna jože Gričar, Pekarna Friškovec, Slaščičar-
stvo Martina kastelic, Vera Godec, Prostovoljno gasilsko društvo jevnica 
in Mladinsko društvo jevnica.  jk



SODELOVANJE OBČINE IN DRUŠTEV  
V OBČINI LITIJA JE OBRODILO SADOVE 

Dokaz dobrega sodelova-
nja občine Litija in litijskih 
društev je otvoritev preno-
vljenih prostor Ukmarjeve 
vile v Litiji, kjer so dobila 
svoj prostor številna dru-
štva in organizacije, med 
drugim tudi Stičišče NVO 
osrednje Slovenije. V okvi-
ru dogodka, ki je potekal 

9.3. 2012, je bil podpisan sporazum o sodelovanju Občine Litija 
in nevladnih organizacij iz območja občine.
Vsa stičišča, ki podpiramo delovanje društev v 12 regijah po Slove-
niji si prizadevamo, da se po občinah vzpostavi približno enak nivo 
sodelovanja društev z lokalno 
skupnostjo, zato spodbujamo k 
podpisu sporazuma med društvi 
in občinami. Občina Litija je prva 
občina v Osrednjeslovenski regiji, 
ki je pristopila k podpisu. S spo-
razumom si tako lahko obetamo 
še boljše medsebojno sodelova-
nje, saj je podpisan dokument 
namenjen razvoju medsebojne-
ga, učinkovitega in enakopravne-
ga sodelovanje pri izboljšanju kvalitete življenja občank in občanov 
in predstavlja splošen okvir za krepitev sodelovanja med občino in 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju občine. Župan je 
ob podpisu izrazil zadovoljstvo in željo, da se sodelovanje nadalju-

je po zastavljeni poti. Na 
današnji dan je k podpi-
su pristopilo 10 litijskih 
društev, ostala društva pa 
lahko k podpisu pristopijo 
tudi kasneje. Podpišejo 
ga lahko na Stičišču NVO 
osrednje Slovenije na Po-
noviški 12 v Litiji, arhiviral 
pa se bo tudi na Občini 
Litija.  Tjaša Bajc, Stičišče 
NVO osrednje Slovenije

12 OBVESTILAMarec 2012

ul. Mire Pregelj 4, LiTijA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•   VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

•  POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•   ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
•  IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
•  IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
•  PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

•  NIZANJE OGRLIC

FILMSKA GLASBA S TAMBURICAMI
kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji bo v soboto, 
24. marca 2012ob 19. uri, v Športni dvorani Pungrt v Šmartnem izvedlo 
koncert filmske glasbe. Dogodek bodo posvetili 120-letnici tambura-
štva v Šmartnem in deseti obletnici vodenja orkestra Helene Vidic. 
Tamburaši, ki se jim bodo pridružili tudi odlični solisti, bodo premierno 
zaigrali znane melodije iz filmov Austin Powers, Pearl Habrour, Pulp 
Fiction, Doktor Živago, Boter, Marš na Drinu, Vesna, Prisluhni školjki, 
kekec, Cvetje v jeseni ter mnogih drugih. 

Tokratni koncert bo še po-
sebej pomemben, saj v le - 
tošnjem letu mineva že de-
seto leto, odkar orkester 
umetniško in dirigentsko 
vodi Helena Vidic, akadem-
ska glasbenica, komponist-
ka in profesorica glasbe, 
obetavna skladateljica, do-
ma iz Šmartnega pri Litiji. 
V delo s šmarskimi tambu-
raši vlaga veliko truda, zna-
nja in potrpežljivosti, poleg 
tega pa piše tudi priredbe 
in avtorske skladbe.
V letu 2012 bo minilo tudi 

120 let od ustanovitve prve tamburaške skupine v Šmartnem pri Litiji. 
V zadnjih devetindvajsetih letih delovanja je skupina tamburašev prera-
sla v enega številčno največjih in najuspešnejših orkestrov v Sloveniji. 

Vljudno vabljeni, vstop je prost!

POLICIJA OBVEŠČA?
Na podlagi odredbe izdane od OS v Ljubljani so policisti 
16.1.2012 na območju uE Litija in uE Ljubljana opravili 
preiskavo stanovanja. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, 
da je osumljeni  dvajsetletni A.j., v stanovanjskem objek-
tu na območju Litije izdelal prostor posebno prirejen za gojenje prepoveda-
ne droge, konoplja rastlina, v katerem je raslo okoli 100 rastlin. Zaseženi 
so mu bili tudi predmeti, kateri so se uporabljali kot pripomočki pri gojenju 
rastlin (ventilatorji, transformatorji, luči, grelci, gnojila, kemikalije). 
Med preiskavo stanovanja na območju Ljubljane pa je bilo zaseženih še več 
nabojev različnega kalibra, vojaški bajonet in avtomatska puška, Zoper osu-
mljenega je bila na ODT v Ljubljani podana kazenska ovadba.
V mesecu marcu bodo policisti poostreno nadzirali voznike, ki uporabljajo 
mobilne telefone med vožnjo. Poostren nadzor je del širšega poostrenega 

nadzora, ki bo potekal na območju celotne države.
V prihajajočih toplejših dnevih bo na cestah vedno 
več kolesarjev in voznikov motornih koles, zato po-
licisti opozarjajo vse udeležence v cestnem prome-
tu, da so pozorni na šibkejše udeležence v cestnem 
prometu. Prav tako policisti opozarjajo vse kolesar-

je in voznike motornih koles, da v čim večji meri spoštujejo cestno prome-
tne predpise in prilagodijo hitrost vožnje svojim sposobnostim.
Prav tako vse občane naprošamo da v svojih vozilih ne puščajo vrednejših 
predmetov, saj s tem po nepotrebnem privabljajo vlomilce.

vRTEC MALA CvETKA

vPis v vrtec mala cvetKa za ŠolsKo 
leto 2012-2013

bo potekal od 26. marca do 31. maja, vsak dan  
od 9.00 do 10.00 in od 12.30 do 13.30.

Vpisnica je na voljo v vrtcu in na novi spletni strani vrtca: http://www.
malacvetka.si, na kateri najdete tudi druge informacije o vrtcu, si ogle-
date prostore ter dejavnosti otrok. 
Vrtec Mala cvetka je sofinanciran s strani občine Litija in drugih občin, 
iz katerih prihajajo otroci, ki so vključeni v vrtec. 
V vrtcu sta dva oddelka otrok, en oddelek prve starostne skupine in en 
oddelek druge starostne skupine. 
Starše, ki bi si s svojimi otroki želeli vrtec ogledati, vabimo na dan 
odprtih vrat, ki bo v soboto, 14. 4. s pričetkom ob 9.00. Če nas na 
navedeni datum ne morete obiskati, pa bi vseeno želeli z nami preživeti 
nekaj prijetnih uric, vas prosimo, da nam to sporočite na tel. 031 271 
920 in skušali se bomo prilagoditi vašim željam. Dodatne informacije 
na: http://www.malacvetka.si, e.naslovu: vrtec.malacvetka@gmail.com, 
in tel. št. 031 271 920. Lepo vabljeni, da nas obiščete!
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LOKOSTRELSKI KLUB JEVNICA USPEŠNO 
NASTOPIL NA DVORANSKEM DRŽAVNEM 

PRVENSTVU 
V času, ko so smučarski navdušenci spremljali svetovno prvenstvo v 
smučarskih skokih, smo privrženci in navdušenci lokostrelskega športa 
spremljali lokostrelce na zaključni dvoranski dvodnevni tekmi v dvorani 
Šenčur na 21. državnem dvoranskem prvenstvu (Fitaindoor), ki se je od-
vijalo v soboto 25. in nedeljo 26. februarja 2012. 

V soboto 25. februarja 
je ekipa kadetov gole-
ga loka v sestavi Rus-
jan Anže, Divjak Oskar 
in Rusjan jaka dosegla 
odlično prvo mesto. 
Posamično so Loko-
strelski klub jevnico 
zastopali v kategoriji 
mlajših in slogu golega 
loka Gradišek jure, ki 
je osvojil osmo mesto, 
v kategoriji dečkov in 
slogu golega loka Rus-
jan Anže, ki je dosegel 
odlično drugo mesto, 
Divjak oskar, ki je do-

segel četrto mesto in jaka Rusjan z doseženim petim mestom. V katego-
riji deklic golega loka je tekmovala Rusjan iva in dosegla drugo mesto.
V kategoriji članov dolgega loka je klub zastopal krisper Anton in dose-
gel štirinajsto mesto, v kategoriji članic pa krisper Darja, ki je dosegla 
odlično tretje mesto.
Nedeljski del državnega prvenstva je bil namenjen absolutnim dvobojem 
posameznih slogov od osmin finala dalje. Naša tekmovalka Darja kri-
sper je v dvobojih odlično pometla z nasprotnicami vse do finala, kjer je 
izgubila dvoboj z nekajkratno državno prvakinjo Natlačen Vando (MiNS 
Postojna) in s osvojeno srebrno medaljo zaokrožila klubski uspeh na le-
tošnjem državnem prvenstvu.
Na državnem prvenstvu je tekmovalo 295 tekmovalcev iz 31 klubov.
VSEM TEkMOVALCEM iSkRENO ČESTiTAMO ZA uSPEHE !
Lokostrelski klub jevnica  Vojko uPeLJ

Pripravljalni del sezone je za nami in v ospredje že 
prihajajo prvenstvene tekme. Trenerji oblikujejo prvo 
enajsterico in v igro umeščajo igralne situacije. Odi-
grane so tudi pripravljalne tekme, ki pokažejo dobre in 
slabe stvari, ki jih je do prvenstva potrebno odpraviti.
Nk jevnica je organiziral že tradicionalne samoplačlji-

ve zimske priprave v hotelu SOL GARDEN iSTRA v umagu. Priprav se je 
udeležilo blizu 100 članov, članic, mladink, veteranov, predstavnikov kluba 
in tudi nekaj simpatizerjev. V umagu smo preživeli štiri sončne in tople 
dni, ki smo jih maksimalno izkoristili za treninge, prijateljske tekme in tudi 
druženje ter se na koncu zadovoljni vrnili domov. uO Nk jevnica se zato 
zahvaljuje vsem udeležencem za res vzorno predstavljanje našega kluba še 
posebej pa gospodični Saši Pucelj, ki je to organizacijsko izpeljala.

OBVEŠČAMO vse ljubiteljice nogometa, da so v sodelovanju z Nk Litija tre-
ningi ženskih selekcij na nogometnem igrišču Litija. Treningi so vsak torek 
in petek od 15:30 do 16:45. VABLjENE V DRuŽBO ŽNk jEVNiCA!
ŽOGA + DELO = ZADOVOLjSTVO, ZDRAVjE in uSPEH

za Nk jevnica Marjan MeDVeD - Medo

Po zimskem premoru se bo aprila že po tradiciji 
začelo tekmovanje spomladanskega dela OLMN 
na travi. Da bi se ekipe čim bolje fizično in psihič-
no pripravile 
na nadalje-
vanje, so se 

akterji posameznih moštev ude-
leževali obilo zimskih aktivnosti v 
sklopu Športnih društev v posame-
znih delih naših občin (smučanje, 
drsanje, plavanje, turnirji v malem 
nogometu, rekreacija v športnih 
objektih…), kar gre zahvala članom 
oziroma entuzijastom, ki so pripra-
vili ter omogočili vse te dejavnosti.
Vodstvo lige bo za nadaljevanje 
tekmovanja pripravilo in na uradni 
spletni strani (www.olmn.si) objavi-
lo tudi nekaj uskladitev oz. dopolnil 
pravilnikov, kar bo omogočilo še 
bolj transparentno delovanje lige.
O izenačenosti in s tem atraktiv-
nosti lige priča pogled na lestvice 
vseh treh lig. Boj za osvojitev pr-
vaka OLMN v članski in veteranski 
kategoriji ter napredovanja v prvo 
ligo bo do konca negotov. Vsa sre-
čanja pa se igrajo tudi ob prilago-
dljivih terminih, kar omogoča mno-
žičen obisk navijačem posameznih 
ekip. V določenih okrajih sodelujo-
čih občin tekme spremlja tudi več 
sto gledalcev, kar je dokaz, da smo 
pripravili uspešno strategijo razvo-
ja tega športa.
Vodja tekmovanja s predsedstvom 
pa ob koncu vsakega tekmovalne-
ga obdobja pripravi še zaključni 
turnir med moštvi, ki nastopajo v 
OLMN in najboljšim podeli zaslu-
žene pokale ter priznanja. Športni 
pozdrav!

Za OLMN Mito kOS

POKAL ŠMARTNO – LITIJA 2012
Taekwondo klub Šmartno – Litija je v soboto, 10. 3. 
2012, organiziral že tradicionalni, letos šesti, Pokal 
Šmartno – Litija. Na tekmovanju so sodelovali 203 borci 
iz 22 klubov in sicer iz Slovenije, sosednje Hrvaške, ita-
lije, pa tudi iz Bosne ter kosova.

Predstavniki domačega kluba, bilo jih je kar 33, so se odrezali nad priča-
kovanji, saj so skupno osvojili 3. mesto, imeli pa smo tudi najboljšo borko 
in najboljšega borca. Ta laskavi naziv sta osvojila Sara Rozina, in sicer med 
kadetinjami A, ter domen Pirc med kadeti A. 
Prava senzacija dneva je bila borba domačega trenerja, Francija Širclja, ki 
je po 12. letih ponovno stopil v ring in se proti nasprotniku iz Bosne, boril 
več kot odlično. Prav tako je po dolgih letih premora, po dveh odličnih in 
atraktivnih borbah, na drugem mestu pristal tudi že naš malo starejši član 
Denis Adamlje.
Lahko se tudi pohvalimo, da smo bili prvi v Sloveniji, ki smo za najmlajše 
organizirali kiCk, to je hitrostno tekmovanje v brcanju na vrečo. 
Našo borbeno soboto smo zaključili uspešno, prav takega mnenja so bili 
ostali domači ter tuji klubi in niso skrivali navdušenja nad prelepo dvorano 
ter organizacijo tekmovanja. Zahvaljujemo se občini Šmartno pri Litiji ter 
županu, Milanu izlakarju, za otvoritev tekmovanja in vsem drugim, ki so 
kakorkoli pripomogli k naši organizaciji tekmovanja. Obljubimo, da se bo 
naša tradicija nadaljevala in da se naslednje leto v začetku marca vidimo 
v še večjem številu. 
REZULTATI-BORBE:
1. mesto: Domen Pirc, Sara Rozina, Sandra jerič; 2. mesto: D e n i s 
Adam lje, Lovro Perme, Matic Šircelj, Tadej Pirc, Nika Šircelj, Timotej Bučar, 
Rudi kepa, Gaja Bajc, Franci Šircelj; 3. mesto: Rok Slapničar, Anže Repina, 
ivonne Doblekar kreuzer, Patricija Matoz, Luka Bajc, Žak Eberlinc, Aleksan-
dra Rozina, David Bilbija, Žan Hodžič 
TEkMOVALi SO ŠE: Luka Tratar, jan kepa, Žan Žak Eberlinc, janez jerič, 
Luka križaj
REZULTATI-KICK:
2. mesto: jurij Širok, Lana Smiljanič, Gaj križaj; 3. mesto: Bron Rančigaj 
Mirtič, Domen kovač Tavčar
SODELOVALi SO ŠE: Adin Velič, Maj Verhovnik Marovšek

ODLIČNI REZULTATI SE  
NADALJUJEJO

V mesecu februarju, sta moški ekipi Litije odigrali  
3 kroge in ženska ekipa Litije 2 kroga državnega liga-
škega prvenstva:

13. krog: 1. ekipa – moški: Litija – Calcit 7:1, 2. ekipa – moški: Litija 
– Ruše 6:2; 14. krog: 1. ekipa – moški: Radenska – Litija 2:6, 2. ekipa 
– moški: Ceršak – Litija 5:3; 15.krog: 1. ekipa – moški: Litija – Sinet 
6:2, 2. ekipa – moški: Litija – Šoštanj 6:2.
Ženska ekipa je 10. in 11. krog tekmovala doma. Premagale so najprej 
ekipo kočevja s 6:2 in nato še ekipo izole z rezultatom 7:1.
Poudariti velja, da so ekipe Litije v osmih tekmah dosegle kar sedem 
zmag, med katerimi izstopajo predvsem skupna števila podrtih kegljev 
1. moške in ženske ekipe.
Podrobnejše rezultate lahko preberete na spletni strani kluba: www.
kklitija2001.si

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLADINKE  
IN MLADINCE

Tekmovanje je bilo 25. in 26. februarja 2012. Mladinci so tekmovali v Cer-
knici in Zagorju, mladinke pa v Hrastniku in Šoštanju.
klemen ivančič je s 1136. podrtimi keglji zasedel 12. mesto, njegov brat To-
maž 27. mesto (1089), Rok Markelc 63. mesto (989) in kristjan Ponebšek 
65. mesto s 957. podrtimi keglji.
Poudariti je potrebno, da so vsi Litijani komaj prešli v kategorijo u18.
Mladinke pa so dosegle naslednje uvrstitve: 13. mesto Veronika ivančič 
1066 podrtih kegljev, 17. mesto Valerija kokalj (1055) in 38. mesto Maruša 
kokalj 537 podrtih kegljev, ki pa je nastopila samo na kegljišču v Hrastniku.

TINA GODEC V POLFINALU
Tina Godec je igralka, ki je tokrat najbolj razveselila v Te-
nis klubu AS Litija. Z odlično igro na Odprtem prvenstvu 

do 14 let, se je po zmagah nad kar dvema nosilkama uvrstila v polfinale 
in osvojila pokal za 3.mesto. Tina Godec je že nekajkrat z igrami doka-
zala, da je le še vprašanje časa, kdaj 
se bo povzpela na stopničke in tokrat 
ji je to zanesljivo uspelo. Poleg poka-
la je seveda osvojila zajeten kupček 
novih točk za lestvico do 14 let, kjer 
se bo približala samemu vrhu.
Grega Kokalj se je odlično odrezal 
na močnem evropskem turnirju 1. 
kategorije v francoskem St. Geneviju, 
kjer se je uvrstil med 16 najboljših in 
si z novimi točkami močno izboljšal 
mesto na evropski teniški lestvici, na 
kateri je še vedno najvišje uvrščeni 
slovenski tekmovalec do 14 let.
Nik Razboršek in Blaž Bizjak bosta 
poskušala osvojiti svoje prve ATP 
točke na Futures turnirjih na Hrva-
škem. 
Nastja Kolar pa se je odpravila na 
nekaj turnirjev v ZDA. Gre za precej močne turnirje, saj se v ZDA zaradi 
dveh najmočnejših turnirjev (indian Wels in Miami) mudijo vse najbolj-
še igralke sveta, vendar Nastja upa, da bo vseeno domov prinesla nove 
WTA točke. V ZDA bo kar štiri tedne, nastop pa je omogočil njen novi 
sponzor Studio Moderna s programom Dormeo Ocataspirng.
Znova je postalo napeto tudi v Rekreativni ligi AS, kjer so se tekme v 
zadnjih krogih odvijale tako, da je boj za prvaka še vedno odprt. Poleg 
ligaškega tekmovanja je Tenis klub AS Litija v soboto 10.03.2012 or-
ganiziral 1. turnir mučenikov v konkurenci moških dvojic. Nastopilo 
je 16 parov, zmagoslavni pokal pa sta dvignila v zrak Uranič Denis 
in Smrkolj Damijan. Drugo mesto je pripadlo Sirše Izidorju in Oce-
pek Davidu, tretje mesto pa so si razdelili par Novak Primož in Cirar 
Zdravko ter par Rozina Srečo in Marjan Pajer.
In še povabilo :
Tenis klub AS LITIJA obvešča, da bo v mesecu aprilu odprt vpis za 
nove otroke v teniško šolo AS. Vpisovali bomo otroke med 6. in 
10. letom, treningi pa bodo predvidoma ob torkih, sredah ali če-
trtkih popoldne. Cena za vadbo 1x tedensko znaša 50,00 eur/me-
sec, 2x tedensko pa 65,00 eur/mesec. Prijavite se lahko osebno 
v Tenis centru AS Litija ali po mailu; as.aping@siol.net. Ob prijavi 
navedite ime, priimek, rojstni datum, naslov in kontakt otroka – 
bodočega tekmovalca (telefon ali mail).

Delo selekcij Nk Litija je v zimskem času potekalo v športnih 
dvoranah, ki smo jih imeli na razpolago. V mesecu februarju 
2012 smo se iz dvoran preselili na zunanje igrišče. kljub 
zasneženi podlagi in nizkim temperaturam, je bila začetna 
udeležba na treningih nad pričakovanji. V tem času so vse 
selekcije izvedle tudi nekaj pripravljalnih tekem tako doma 

kot v gosteh. To je dokaz, da je Nk Litija na pravi poti do ciljev, ki smo si jih 
zadali v prihajajočem spomladanskem delu prvenstva in v prihodnosti. 
Treningi se dnevno izvajajo na prenovljenem pomožnem igrišču, ki nam 
omogoča kvalitetno delo z vsemi selekcijami. S to novo pridobitvijo bomo 
ohranili glavno igrišče v stanju, ki zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo 
tekem v spomladanskem delu prvenstva. 
Nov izziv in velika pridobitev v sodelovanju z Nk jevnica, je izvajanje trenin-
gov deklic (u14), ki se odvijajo dvakrat tedensko na igrišču Nk Litija. Vsa 
dekleta, ki imate rade nogomet vabimo, da se nam pridružite. Poskusite 
novo pustolovščino.
Po dolgih letih, si je Nk Litija s pomočjo sofinanciranja dobavitelja, staršev, 
članov in trenerjev pridobil osebno športno opremo, ki jo igralci in trener-
ji potrebujejo za izvajanje treningov in tekem. S tem bodo naši igralci in 
trenerji zagotavljali še večjo razpoznavnost Nk Litija. Vsem vključenim v 
samem procesu sofinanciranja in pridobitve osebne športne opreme, se 
iskreno zahvaljujemo. Športni pozdrav!  upravni odbor Nk Litija

tenis klub AS

Stojijo od leve proti desni: Krisper Darja, Rusjan 
Iva, Divjak Oskar, Krisper Anton, Rusjan Jaka. Kleči-
ta od leve proti desni: Rusjan Anže, Gradišek Jure

PRVA liga

Ekipa Št. 
tekem Točke

1. CiFRA -kELME 11 27
2. FrapeBar&Saletr 11 26
3. ŠD Zgornji Log 11 24
4. ŠD Sava 11 24
5. Omahen trans. 11 19
6. jang bojs 11 18
7. ŠD janče 1 11 16
8. ŠD Polšnik 1 11 14
9. Robin Mk 11 10
10. Yuteam 11 9
11. ŠD Prežganje 11 7
12. ŠD Šmartno 
      S. jereb 11 0

DRUGA liga

Ekipa
Št. 

tekem
Točke

1. kŠDV.Štanga 11 25
2. Nk Dolina 11 22
3. ŠD Dole 11 22
4. ŠD Situla Vače 11 21
5. Log utd 11 19
6. Gostilna juvan 11 18
7. Sobrace 11 17
8. jesenje 11 13
9. ŠD Polšnik 2 11 12
10. Liberga 11 11
11. FC jance utd 11 10
12. ŠD janče 2 11 3

VETERANSKA liga

Ekipa
Št. 

tekem
Točke

1. ŠD Dolina 7 21
2. ZL veterani 7 15
3. ŠD Polšnik Vet 8 15
4. ČDTZ 7 12
5. Prežganje 8 12
6. kandidati 6 7
7. ŠD Hotič 7 6
8. ŠD Sava Vet 8 6
9. ŠD jance Vet 8 4



Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu  upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil 

naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

ALEKSANDER PEKLAR
03.11.1927 – 07.03.2011

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

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo
večno ostal.

ZAHVALA
27. februarja 2012 je v 84. letu starosti po dolgotrajni bolezni za 

vedno zaspala naša draga mami, babica in prababica

ANI SKUBEC
16.05.1928 – 27.02.2012  
iz Ponoviške ceste 9, Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znan  cem za darovano cvetje, sveče, Svete maše ter ustna in pisna so-
žalja. Hvala g. župniku za pogrebni obred, pevcem za sočutno zapete 
pesmi, trobentaču za odigrano Tišino in službi Komunale Litija. Posebna 
zahvala govornici Sonji Urbaniji-Zidar za ganljive besede slovesa.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Rado, hčerke Ivanka, Joži, Mimi in Dani z družinami  
ter vnuki in pravnuki

Odšla si tja, kjer ni solza, trpljenja in gorja,
ostala nam le tvoja je milina,
v srcih naših bolečina.
Nihče ne ve, kako boli,
ker tebe, draga mami,
več med nami ni.

ZAHVALA

OLGA DOLGANOČ
1942 – 2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje,  

sveče in izrekali sožalja.

Hvala tudi gospodu župniku, pevcem, trobentaču in govorniku.

Hči Karmen z Robertom in vnukinja Daša

Rad si imel življenje,
boril si se,
a zmanjkalo ti je moči
in tiho, mirno zaprl si oči.

ZAHVALA
ob boleči izgubi očeta in dedka

ANTONA KAŠTIGAR
17.01.1934 – 18.02.2012

iz Selška

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala pevcem za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano žalostinko in 
gospodu župniku za opravljen mašni obred.
Hvala osebju Doma Tisje in pogrebcem ter vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

V domu je praznina,
v srcih naših bolečina,
spomin na tebe pa živi,
čeprav te več med nami ni.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, ata in stari ata

STANISLAV ŠTROS - starejši
1925 -2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem  
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala osebju  
Doma Tisje za nego in oskrbo, pevcem in gospodu župniku  

za poslovilni obred.

Vsi njegovi

Deseto leto že mineva 
od kar tebe več ni,
vendar v naših srcih
še vedno misel nate živi.
             (vnukinja Petra)

V SPOMIN

RESNIK ANTON
iz Tlake

1936 - 2002

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

 
 

Vsi njegovi najbližji

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče!
V svetlobi ob možu naj tvoje bo zdaj bivališče.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala!

ZAHVALA
V 91. letu se je od nas poslovila naša draga in skrbna mama

ANTONIJA KRAVOGEL
1921 – 2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena so-
žalja, darovano cvetje in sveče in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji 
poti. Hvala tudi trobentaču g. Namestniku, pevskemu zboru za zadnje 
pesmi in g. župniku Okolišu za opravljen obred. Hvala tudi osebju 
Doma Tisje za oskrbo.

Žalujoča hči Zvonka z možem  
in vnuka Evgen in Rok z družinama

Ljubil si delo,
zemljo in dom,
zdaj v miru počivaj,
naj bo v nebesih tvoj dom.

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, tasta, dedka  

in pradedka

JOŽETA ZAMANA
1936 – 2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in krajanom za izrečena 
sožalja, darovane sveče in Svete maše ter vsem, ki ste ga pospremili 
na zadnji poti. Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu za duhovno 
oskrbo, poslovilne besede in opravljen obred. Hvala šentviškim pevcem 
in gospodu Toniju Zavrlu za poslovilne besede. Hvala Zdravstvenemu 
domu Litija, Bolnišnici Trbovlje za oskrbo in podjetju KSP Litija za vso 
pomoč.

Žalujoči: žena Antonija, sinova Andrej in Tomaž z družinama  
in vsi sorodniki

ZAHVALA
10.2.2012 nas je v 61. letu starosti zapustil  

naš dragi prijatelj

JOŽE ŠTEFANČIČ
iz Jevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili  
na njegovi zadnji poti in ki ste nam kakorkoli pomagali  

ob boleči izgubi prijatelja.

Hribarjevi

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

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in dedi

PETER POLANC
07.03.1940 – 25.02.2012

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga  
v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala za  

izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Vsi njegovi
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V februarju so nas obiskali člani Društva diabetikov Litija z Mlado lipo. imeli smo koncert 
pevskega zbora »Ladko korošec« iz Zagorja ob Savi, nato pa so nas obiskali kurenti iz 
Dravskega polja, ki so pregnali zimo. Veselo pustovanje smo organizirali v Domu Tisje, za 
pustne kostume smo poskrbeli v kreativni skupini Trobentice, ki jo vodita gospa Mojca 
justin in gospa Lidija Slapničar Čož. Pustno rajanje je popestril prostovoljec, gospod 

Roman jakoš. V skladu s starimi običaji smo uspešno pregnali zimo, na Pepelnico pa so nas tudi letos obiskali 
užaloščeni pustni pogrebci iz jablaniške doline. Pomlad je tisti letni čas, ko smo polni novih moči, idej in na-
črtov, tako je tudi v Domu Tisje. Novost v domu so delavke zaposlene preko javnih del, ki opravljajo v domu 
družabništvo, spremljajo stanovalce pri dnevnih aktivnostih in znotraj doma. Delavke so razporejene po enotah 
doma, kjer se družijo s stanovalci, jih motivirajo za različne kreativne dejavnosti, skupaj z njimi berejo, pojejo, 
hodijo na sprehod in opravljajo še številne druge aktivnosti za čim boljše počutje stanovalcev, predvsem tistih, 
odvisnih od pomoči drugega. Vsak človek prinese v kolektiv novo energijo, nove zamisli, predvsem pa lahko po-
membno prispeva h kakovosti življenja stanovalcev v domu. Dom Tisje je tudi učna baza za študente Fakultete 
za zdravstvo, Višje šole za organizacijo socialne mreže ter Fakultete za socialno delo. Zanimive so primerjave, 
ki jih podajo študenti, ki se preizkusijo pri delu v bolnišnicah in v domovih za stare ljudi. Različni so koncepti 
dela. Naš koncept dela je takšen, da poizkušamo stanovalcem približati življenje v instituciji življenju, kot so 
ga bili ljudje navajeni doma, zato poudarjamo pomembnost gospodinjskih skupin, ki poustvarjajo stanovalcem 
nadomestno družino in dajo možnost izživeti vloge, kot so jih nekdaj živeli doma.
Napoved prireditev v marcu in aprilu:
29.3.2012 -  ob 13.00 uri bralna ura z višjo knjižničarko gospo Aleksandro Mavretič.
30.3.2012 - izdelovanje butaric ob bližajoči Cvetni nedelji ob  9.00 uri.
31.3.2012 -  nastop mešanega PZ DPD Svoboda Pragersko ob 10.00 uri v jedilnici.
16.4.2012 –  praznovanje rojstnih dni za slavljence v aprilu
16.4.2012 –  »Živeti z demenco« - predavanje strokovnih delavk za krajane kS Primskovo
Vsako soboto ob 13.30 uri Sv. maša v glavni jedilnici.
Skupine za samopomoč: v ponedeljek ob 13.30 uri, torek ob 14.00 uri, sreda ob 14.00 uri in vsak drugi četrtek 
ob 13.00 uri Leonida RAZPOTNik

dom tisje

mali oglasi
PRODAM stanovanje, na novo adaptirano, veliko 45m2, v Litiji, Trg na Stav-
bah 7. Telefon: 01/89-81-698
PRODAM rolerje, sivo-črne barve, št. 37-40. Cena po dogovoru. inf.: 
041/954-766
PRODAM kolo ROG MAX rumene barve, 16 prestav, 24 »colski« (kupim 
oz. zamenjam za večjega). Cena po dogovoru. inf.: 041/954-766
PRODAM šolsko torbo TARGET lila barve (nerabljena) in otroško kolesarsko 
čelado rumene barve. inf.: 041/954-766.
NUDIM POMOČ pri urejanju vrtov, obrezovanju, sekanju grmovja;  
ročna dela na kmetiji. Tel: 041 847 062.
KUPIM kmetijo ali kmetijsko zemljišče in gozd. 041/751-266
PRODAM počitniško kočo na Veliki planini, temeljito obnovljeno na izjemni 
lokaciji. 041/751-266
ZELO UGODNO PRODAM dvojček, 155 m2 bivalne površine na lepi lokaciji 
v Puščah pri Turjaku v 3.gf. Vse inštalacije  so že pripeljane do objekta. 
Možnost dograditve po vaših željah in kompenzacije z drugo nepremični-
no. To je zagotovo najugodnejša med ponudbami primerljivih nepremičnin v 
okolici. 041/751-266
ZELO UGODNO! Gozd, travnik in pašniki, ki so zaraščeni - interesantni zara-
di lesa, čebelarstva, koče... v k.o. Paneče, pod grebenom  med Lisco in ješiv-
cem. Na parceli je izvir vode ter ruševina objekta, prodam. 041/751-266
PRODAM zazidljivo parcelo v Zgornjem Hotiču. informacije na tel.  
01/89-89-130, Nuša.
PRODAM 3 sobno stanovanje v Šmartnem pri Litiji, neto povr. 73m2 + 27m2 
terase, stanovanju pripada še garaža, kurilnica in drvarnica. Cena: 80.000 €. 
kontaktna oseba: Darja Ostrež, tel.: 031/221-650.
PRODAMO dvoetanžno hišo v Litiji, v Gradcu ob Graški cesti. Pacela 700m2. 
Možen ogled. informacije: 041/872-784.

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.

Izžrebanci FEBRUARSKE križanke prejmejo knjigo LITIJSKI 
OBRAZI, avtorja Martina Brileja. Nagrade prispeva Tiskarna 

ACO, Cesta Dušna Kvedra 39, Litija, kjer nagrade tudi prejmete.
 

1. Herta KALŠEK, Tepe 50, Polšnik
2. Anamarija RUTAR, Loška ulica 9, Litija

3. Ana BALOH, Ul. solidarnosti 4, Litija

Težje besede:  ATLE, ARTROZA, OTTO, ARAVALI, 
CANON

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.4.2012 na naslov ure-
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 
knjižico kratkih proz in poezij - MOZAIK SPOMINOV. 
Nagrade prispeva literarna skupina DU Litija.

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA FOSFOR

SLOVENSKA 
DRUŽINA 

PESNIKOV, 
SKLADAT.

VAS  
NAD 

BOHINJEM

VELIKA J. 
AMERIŠKA 

KAČA

RUSKI  
TERENSKI 

AVTO  
(LADA)

IME 
PISATELJA 

LEVINA

SLOVENSKO 
KNEŽJE 
MESTO

ŠPORTNO 
MOŠTVO, 

TIM

MOČVIRSKI 
ČOPASTI 

PTIČ

VISOKO 
INDIJSKO 
GOROVJE

NEKDANJA 
ŽUPANJA 

LJUBLJANE 
(POTOČNIK)

JOŽE  
PUČNIK

ČEVLJARSKA 
NAVEZA

ITALIJANSKI  
PISATELJ 
FILOZOF 

(UMBERTO)

NOVO-
ZELAND SKA 

PAPIGA

ORANJE

ZNAMKA 
JAPONSKIH 

FOTO 
APARATOV

UMORJENA 
AMERIŠKA 
IGRALKA 

(SHARON)

JUDOVSKO 
MOŠKO  

IME

NORVEŠKI 
SMUČARSKI 
FUNKCIONAR 
(SKARDAL)

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA FRANCIJ

ČEVLJARSKA 
NIT

NANESENA 
STVAR

23. ČRKA 
ABECEDE

MALENKOST, 
NEUMNOST

PRIPOVEDNA 
PESEM

OPICA 
EKSPRESIV.

ŽUPNIK 
SLABŠALNO

UPODABLJA- 
JOČI UMETNIK

RALKA, 
RATKA

ORESTOVA 
SESTRA 
V GRŠKI 

MITOLOGIJI

NEMŠKI 
INŽENIR

OBRABA 
SKLEPOV

MAJHEN 
KOŠČEK 

LAVE

UMETNO 
SLADILO

PEVKA 
TIKARAM

IVAN  
POTRČ

SMUČARSKI 
SKAKALEC 
(PRIMOŽ)

GRŠKI  
OTOK

MODNA 
UMETNOST

IZDELOV. MILA

PRITOK 
VOLGE  

V  
RUSIJI

IGRALKA 
NIELSEN

GRŠKA ČRKA

SLOVENSKI 
ZGODOVINAR 

(BOŽO)
GRŠKI BOG 

VOJNE

STAREJŠI 
SLOVENSKI 
DRAMSKI 
IGRALEC

OBOROŽENA 
TATVINA

NAJDALJŠA 
REKA  

NA SVETU

SLOVENSKI 
UMETNIK 

DEBENJAK

IME VEČ 
RUSJANOVIH 

LETAL

POVRŠ. MERA

IME  
IGRALKE 
KODAR

EGON  
TOMC

PROSTOR  
ZA 

PRIDRŽANJE 
ZAPORNIKOV

MIK,  
DRAŽ

AVTO 
OZNAKA 

SARAJEVA

DRUGO  
IME ZA 
ZAPOR

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 136

oPravičilo
Pri ZAHVALI za JANEZ KOPRIVNIKAR

iz Litija, ul. 25. maja 7
je prišlo do neljube napake. Prizadetim se iskreno opravičujemo.

Pravilno se glasi:
Vsi njegovi žalujoči: žena jožica, sinova Dejan in Zoran z Miro,  

hčerka irena s Samom, vnuka Tea in Aleš s Sonjo.

Vabljeni v nove plesne tečaje in skupinske vadbe,  
ki se pričnejo v tednu od 26.3. 2012 dalje.

Plesno gibalne urice za najmlajše: 17.30-18.15; 18.15-19.00
Pilates: pon 20.00-21.00

Zumba: pon 21.00-22.00, tor in čet 20.00-21.00 
Solo salsa: čet 21.00-22.00

Salsa v paru in družabni plesi: pet 20.00-21.30

NOVO NOVO NOVO
Starši pozor! Nimate varstva za svojega otroka? Pridite  
in se zavrtite z nami in s svojim partnerjem, medtem,  

ko se bo vaš otrok zabaval skupaj z našo varuško. 
Kdaj? Vsako sredo 19.30-21.00 

Plesni tečaji bodo potekali v novi plesni dvorani  
na Ljubljanski c.18 v Litiji. 

PRIJAVE: 031 373 216 Aleksandra Košir s.p.

solaplesa.aleksandra@gmail.com

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne 
zmorete sami opraviti z vr-
tnimi opravili, s košnjo tra-
ve, z obrezovanjem grmov-
nic, obžagovanjem dreves, 
potrebujete pomoč močnih 
rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogo-
vorili se bomo kaj, kako in 
kje vam lahko pomagam.

Tomaž Brinovec, CDk 37, 
1270 Litija

PERASPERA AD ASTRA
/trnova je pot do zvezd/

Vse tvoje besede so izrečene. 
Vse tvoje zgodbe povedane. 
Vsi tvoji boji končani……
a vendar le……
od kod prihajamo in kam odhajamo, 
to večno neodgovorjeno vprašanje o življenju in smrti 
se z nami vrti v neskončnem krogu te zemlje in vesolja. 
ostaja le spomin, 
spomin na tvoj neizprosen brezkompromisen boj za življenje, 
spomin na tvoja vizionarska modrovanja o gospodarstvu in politiki. 
spomin na tvoje okorne zabavne rime, ki si jih pisal o nas in prijateljih 
spomin na tvojo največjo ljubezen »fabrko», Predilnico Litija, ki si ji dal dušo in 
srce 
a nam ostaja le drag prelep spomin, ki je zapisan v čas, na tebe, Franci prijatelj 
četrtkar in na trenutke, ki smo jih preživeli skupaj

Četrtkarji

LETOVANJE 
STAREJŠIH 

NA DEBELEM 
RTIČU

V Mladinsko zdravilišče in leto-
višče Rdečega križa Slovenije 
Debeli rtič je na brezplačno zdra-
viliško letovanje prispela skupina 
42 starejših iz socialno ogroženih 
okolij. iz Območnega združenja 
Rdečega križa Litija je letovalo 8 
udeležencev.

Tedensko brezplačno zdraviliško 
letovanje poleg polne oskrbe 
vključuje še zdravstveni program 
s pregledom pri zdravniku, pro-
gram fizioterapije, vodno vadbo, aerobiko, ustvarjalne delavnice, po-
hode v naravo in družabne večere s plesom.

Kd PiHalni orKester litija
VABI NA

Pomladni Koncert
z gosti, 

KI BO V PETEK, 13.04.2012 OB 19.URI  
V DVORANI KULTURNEGA CENTRA  

V LITIJI.



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

popravila in čiščenje
zobnih protez

PUstni Karneval  
v litiji 2012

FOTO UTRINKI


