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Občini Litija in ŠmartnO pri  
Litiji pOdpisaLi pOgOdbe za nadzOr, 

gradnjO in ObveŠčanje javnOsti  
za izgradnjO kanaLizacije in  
centraLne čistiLne naprave

7. maja, sta Franci Rokavec, župan občine Litija, in Milan Izlakar, župan občine Šmartno 
pri Litiji, podpisala pogodbe z izvajalci za nadzor, gradnjo in obveščanje javnosti za pro-

jekt »Izgradnja kanalizacije 
in centralne čistilne naprave 
Litija ter Šmartno pri Litiji« v 
sklopu skupine projektov »Od-
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju srednje Save - 
II. faza«. Načrtovana vrednost 
štiriletnega projekta – trajal 
bo do leta 2015 – je 16 mi-
lijonov evrov, iz Kohezijskega 
sklada EU  bo sofinanciran v 
višini 9 milijonov evrov, prora-
čuna Republike Slovenije 1,6 

milijonov in 5,4 milijonov evrov in proračunskih  sredstev  občine Litija in Šmarno pri 
Litiji. Na novinarski konferenci je kot podpisnik sodeloval tudi Janez Škrabec, direktor 
družbe RIKO, vodilni izvajalec gradbenih del.                                (nadaljevanje na 3. strani)
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vabi na ponovitev predstave
MAMO STE PA KAR ŽIVO POKOPALI

v sredo 30.5. ob 20. uri
v Kulturnem centru Litija.

taXi SlUŽba: 
litija in oKolica 

030 667 102

(nadaljevanje na zadnji strani)

KReSovanje in PRvoMajSKo 
SRečanje na SitaRjevcU

Prostovoljno gasilsko društvo Litija je na predvečer 1. maja – praznika dela, 
uspešno izvedlo tradicionalno kresovanje na Ježi, ki se ga je v prijetnem, to-
plem večeru udeležilo veliko število obiskovalcev. Poleg mogočnega kresa 
so lahko občudovali tudi mlaj, ki so ga člani gasilskega društva postavili že 
nekaj dni prej. Prav tako pa tudi letos ni izostalo tradicionalno prvomajsko 
srečanje na Sitarjevcu, z obveznim golažem za vse udeležence. Prostovolj-
ni gasilci so tudi letos celotni izkupiček navedenih prireditev namenili za 
nakup novega vozila z dvižno platformo, ki ga v Litiji pričakujemo v teh 
dneh. Občina Litija se iskreno zahvaljuje članom prostovoljnega gasilskega 
društva Litija za trd in pripravljenost nameniti veliko število prostovoljnih ur 
za organizacijo in izvedbo vseh navedenih prireditev.

čeStitKa zboRU Sv. niKolaja
Župan Občine Litija Franci Rokavec čestita ZBORU SV. NIKOLAJA za zlato priznanje,  
ki ga je dosegel na letošnjem tekmovanju v Mariboru – NAŠA PESEM 2012, ter še  

posebej zborovodkinji Heleni Fojkar Zupančič za prejem posebne nagrade  
za najboljšega dirigenta tekmovanja. 

v letošnjem šolskem letu 
2011/12 so učenci oŠ litija 

na tekmovanjih iz znanja  
osvojili kar 11 zlatiH 

PRiznanj in 14 SRebRniH 
PRiznanj.

eva Lavrenčič, 9.c je prejela 6 zlatih priznanj,
nadja strle, 8.b je prejela 2 zlati priznanji,
blaž zupančič, 7.a je prejel 2 zlati priznanji,

karmen ponebšek, 9.c je prejela  
1 zlato priznanje.

na izjemen uspeh učencev smo  
ponosni in jim iskreno čestitamo.

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.06.2012 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna AcO, 

c.D.K. 39, 1270 Litija.

V Občanu skoraj vsak mesec lahko beremo 
o uspehih naših sokrajanov, od športnikov 
in kulturnikov pa do izobraževalnih ustanov 
in podjetnikov. V tej številki je uspehov še 
posebej veliko in pokrivajo prav vsa po-
dročja. Za vse nas so lahko spodbuda, da 
vztrajen trud obrodi sadove.  
   Marko DJUKIć

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani !

Ob prazniku Občine Litija, Vam iskreno 
čestitam in vam želim, da bi se dobro 

počutili v naši  občini, ki leži v srcu 
Slovenije.  Vabim Vas na slavnostno 

akademijo, ki bo v soboto, 16.06.2012 
ob 20.00  uri v dvorani Kulturnega 

centra na Stavbah, prav tako pa  tudi 
na vse ostale prireditve ob občinskem 

prazniku. 
Župan Občine Litija 
 Franci ROKAVEc

PRiReDitve ob občinSKeM PRazniKU
dan datUm Ura dOgOdek kraj
ČET 24.05. 18.00 OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE MALA LILA Avla občine Litija
PET 25.05. 11.30 ULIČNA ČETVORKA Z NASTOPOM SKUPIN ARTENIGMA IN HIGH 5 Staro mestno jedro Litije
ČET 31.05. 13.00 SREČANJE USLUŽBENcEV OBČINSKIH UPRAV OBČINE SEVNIcA IN OBČINE LITIJA GEOSS- Sp.Slivna 

NED 3.06. od 8.30 
dalje POHOD OD cERKVIcE DO cERKVIcE Start pred župniščem na 

Polšniku
PON 4.06. 18.00 OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE EX TEMPORE LITIJA 2012 Avla občine Litija
SRE 6.06. 11.00 TISKOVNA KONFERENcA Mala sejna soba občine Litija
PET 8.06. 9.30 TAČKOV FESTIVAL - prireditev za najmlajše ob rojstnem dnevu Naceta Simončiča Kulturni center Litija

SOB 9.06. - SOB 16.06. LITIJA OPEN - TENIŠKI TURNIR SERIJE ITF FUTURES - MOŠKI Park teniškega kluba AS, Litija
NED 10.06. 16.00 DAN GEOSS - 30 letnica obeležja Geoss GEOSS- Sp.Slivna 
PON 11.06. 18.00 SLOVENSKI ROcK N ROLL V DRŽAVAH STROGIH REŽIMOV, Kristijan Adamlje - potopis Mladinski center Litija
TOR 12.06. 19.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 20 LETNIcI PLANINSKE SEKcIJE DU LITIJA Kulturni center Litija
ČET 14.06. 18.30 KONcERT GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO Dvorišče Mladinskega centra

PET 15.06. 18.00 PREVZEM KOMBINIRANEGA GASILSKEGA VOZILA Z DVIŽNO PLATFORMO -
gost minister za obrambo Aleš Hojs Športna dvorana Litija

PET 15.06. 18.00 TRADIcIONALNO SREČANJE ŽUPANOV OB IZVIRU SOPOTE Velika Preska

SOB 16.06. 18.00 POLETNA MUZEJSKA NOČ - predavanje z dokumentrnimi posnetki.
OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 1991 - z Rosvito Pesek "odprta vrata muzeja" Kulturni center Litija

SOB 16.06. 19.30 PODPIS PISMA O NAMERI UREDITVE PROSTOROV MESTNEGA MUZEJA LITIJA Kulturni center Litija

SOB 16.06. 20.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN OB DNEVU  
DRŽAVNOSTI, gost evropski poslanec dr.Milan Zver Kulturni center Litija

SOB 16.06. 9-20.00 PRIREDITEV; GABROVKA TU SEM DOMA - ANTONOV POHOD in POTIcIADA GD Gabrovka 
PET 22.06. 18.00 OTVORITEV PREDSTAVITVENEGA PROSTORA ZA OGLARJENJE Oglarska domačija Brinjevec, Dole
TOR 26.06. 18.00 Otvoritev fotografske razstave EX TEMPORE LITIJA 2012 Avla občine Litija
SRE 27.06. 19.00 VPIS UČENcEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV Osnovna šola Gabrovka
NED 1.07. 16.00 NASTOP GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO - v spomin dirigenu carlosu Kleiberju Konjšica - pred cerkvijo 

neDelja  
3. jUnij 2012 
16. PoHoD

oD ceRKvice Do 
ceRKvice na PolŠniKU

gOstje: moški zbor  
radomlje, Folklorna  

skupina senovo,  
mešani pevski zbor  

notranjska  
iz Logatca.

zaključek z ansamblom 
zasavci

  (Več na 13. strani)
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pOrOčiLO ksp Litija, d.O.O.  
O spremLjanjU zdravstvene  

UstreznOsti pitne vOde v LetU 2011
Na sistemih javne oskrbe s pitno vodo, s katerimi upravlja Javno podjetje Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., je vzpostavljen notranji nadzor 
nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode na osnovah sistema HcccP in skla-
dno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS,št.19/04,s spremembami: v na-
daljevanju Pravilnik). Odvzem vzorcev pitne vode je, v letu 2011, izvajal Zavod 
za zdravstveno varstvo Ljubljana, na osnovi pogodbe sklenjene med javnim 
podjetjem in zavodom. Število rednih pregledov in število odvzetih vzorcev 
vode za nadaljnje preiskave, za posamezni javni sistem oskrbe s pitno vodo, 
je odvisno od količine dnevno porabljene vode. Poročilo v skrajšani obliki po-
dajamo po posmeznih sistemih za oskrbo s pitno vodo. Poročilo v daljši obliki 
pa je dostopno na spletni strani www.ksp-litija.si

1. javni sistem za OskrbO s pitnO vOdO Litija – ŠmartnO
Na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Litija – Šmartno, ki s pitno vodo oskr-
buje prebivalce mesta Litija, naselja Šmartno, ter naselja Breg, Tenetiše in 
Zgornji Log, je bilo v okviru notranjega nadzora v letu 2011 opraviljeno 12 
rednih pregledov pri čemer je bilo odvzetih 48 vzorcev vode za mikrobiološke 
preiskave in 4 vzorci vode za fizikalno – kemijske preiskave in sicer od tega 
1 vzorec na razširjeno fizikalno kemijsko preiskavo (na 131 parametrov). Vsi 
vzorci pitne vode, odvzeti na izlivkah uporabnikov, so bili glede na preiskane 
mikrobiološke parametre zdravstveno ustrezni oziroma skladni s Pravilnikom. 
Vzorci vode odvzeti za fizikalno – kemijske preiskave so bili glede na obseg in 
rezultate izvršenih preiskav skladni z zahtevami Pravilnika, oziroma rezultati 
niso presegali mejnih dovoljenih koncentracij. 
Poleg notranjega nadzora pa se izvaja nadzor nad pitno vodo tudi v okviru 
državnega monitoringa. Na sistemu oskrbe s pitno vodo Litija – Šmartno je 
bilo v okviru državnega monitoringa odvzetih 14 vzorcev vode za mikrobiolo-
ška preskušanja in 14 vzorcev vode za osnovna fizikalno kemijska preskuša-
nja. V okviru državnega monitoringa, v letu 2011, so vsi rezultati opravljenih 
mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj, odvzetih vzorcev pitne vode, 
izkazovali skladnost s Pravilnikom.
V postopku priprave vode upravljavec vodo, v sistemu za oskrbo s pitno vodo 
Litija – Šmartno, razkužuje in sicer s plinskim klorom. Priporočena koncentracija 
prostega preostalega klora v pitni vodi, pri uporabnikih, je med 0,3 in 0,5 mg/l. 
Vsebnost prostega preostalega klora upravljavec v okviru notranjega nadzora 
meri na iztoku iz vodohrana z avtomatskim merilcem klora, kar omogoča večji 
nadzor in odpravo morebitnih pomajkljivosti v najkrajšem možnem času. Vseb-
nost prostega preostalega klora pa redno merimo tudi z ročnim merilcem klora 
in rezultati merjenj na izlivkah uporabnikov se gibljejo med 0,20 in 0,40 mg/l 
prostega preostalega klora.
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja Litija – Šmartno je bila glede 
na ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemij-
skih preskušanj v letu 2011, zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom.
2. javni sistem za OskrbO s pitnO vOdO kresnice – kresniŠki vrH
Na sistemu javne oskrbe s pitno vodo kresnice – kresniški vrh so bili v letu 
2011 v okviru notranjega nadzora opravljeni trije pregledi, pri čemer je bilo 
odvzeto 10 vzorcev vode za mikrobiološke preiskave in vsi preiskani vzorci 
so bili skladni s Pravilnikomi, tako kot tudi 2 odvzeta vzorca vode za fizikalno 
kemijska preskušanja.
V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 5 vzorcev vode za mikrobiolo-
ška preskušanja in 5 vzorcev vode za osnovan fizikalno kemijska preskušanja. 
Rezultati preiskanih vzorvec vode so izkazovali skladnost s Pravilnikom.
Dezinfekcija pitne vode se opravlja v vodohranu pri cerkvi v Kresnicah in sicer 
z natrijevim hipokloritom. Vsebnost prostega preostalega klora redno meri-
mo z ročnim merilcem klora in rezultati merjenj na izlivkah uporabnikov se 
gibljejo med 0,20 in 0,40 mg/l prostega preostalega klora. Vspostavljen pa 
je tudi daljniski nadzor nad delovanjem, klorirne naprave.

3. javni sistem za OskrbO s pitnO vOdO gOLiŠče
Na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Golišče se voda pripravlja in sicer se 
s pomočjo filtrov odstranjujeta železo in mangan. Dezinfekcija pripravljene 
vode zaenkrat še ni potrebna.
V okviru notranjega nadzora sta bila opravljena dva pregleda pri čemer so bili 
odvzeti 4 vzorci vode za mikrobiološke preiskave in vsi so izkazovali skladnost s 
Pravilnikom, tako kot tudi 2 vzorca odvzeta za fizikalno kemijska preskušanja.
V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta 2 vzorca vode za mikrobiolo-
ška prskušanja in 2 vzorca za osnovno fizikalno kemijsko preskušanje in oba 
sta izkazovala skladnost s Pravilnikom.

4. javni sistem za OskrbO s pitnO vOdO maLa gOba
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja mala goba, s pitno vodo oskr-
buje naselja Mala goba, Velika goba in Preženjske njive. Dezinfekcija pitne 
vode se na tem sistemu ne opravlja. V okviru naotranjega nadzora so bili 
odvzeti 3 vzorci vode za mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec za osnovna 
fizikalno kemijska preskušanja. Glede na ugotovitve in v danem obsegu opra-
vljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj v letu 2011, je bila 
pitna voda zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom.

5. javni sistem za OskrbO s pitnO vOdO kOnjŠica
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja konjšica, s pitno vodo oskrbuje na-
selja Konjšica in Ravne. Dezinfekcija pitne vode se na tem sistemu ne opravlja. V 
okviru naotranjega nadzora so bili odvzeti 3 vzorci vode za mikrobiološka presku-
šanja in 1 vzorec za osnovna fizikalno kemijska preskušanja. Glede na ugotovitve 
in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj v 
letu 2011, je bila pitna voda zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom.

6. javni sitem za OskrbO s pitnO vOdO vače
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja Vače, s pitno vodo oskrbuje nase-
lja Vače, Klenik in Potok (del) in Ržišče (del). Dezinfekcija pitne vode se na tem 
sistemu ne opravlja. V okviru notranjega nadzora so bili opravljeni 3 pregledi pri 
čemer je bilo odvzetih 11 vzorcev vode za mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec 
za fizikalno kemijska preskušanja, ki je izkazoval skladnost s Pravilnikom. 
Rezultati mikrobioloških preskušanj treh vzorcev vode odvzetih 04.03.2011 so iz-
kazovali skladnost s Pravilnikom, rezultai odvzetih vzorcev, dne 07.09.2011, pa so 
izkazovali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. V vseh vzorcih vode so 
bile prisotne koliformne bakterije v številu od 21 do 32 in posledično smo uvedli 
preventivni ukrep prekuhavanja, čeprav koliformne bakterije v manjšem številu ne 
predsatavljajo resnejšega tveganja za zdravje ljudi. Po izvedenih ukrepih, čiščenje 
in dezinfekcija vodohranov in cevovodov smo, 26.10.2011, izvedli ponovno vzorče-
nje in rezultati mikrobioloških preskušanj vzorcev vode so izkazovali skladnost pi-
tne vode z zahtevami Pravilnika. Ukrep prekuhavanja smo posledično preklicali.

7. javni sistem za OskrbO s pitnO vOdO OkrOg – čateŠka gOra
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja Okrog – čateška gora, s pitno 
vodo oskrbuje naselja Okrog, Križišče, Čateško goro in Gabrsko goro. Dezinfekcija 
pitne vode se na tem sistemu ne opravlja. V okviru notranjega nadzora so bili od-
vzeti 3 vzorci vode za mikrobiološka preskušanja. Glede na ugotovitve in v danem 
obsegu opravljenih mikrobioloških in osnovnih fizikalno kemijskih preskušanj v 
letu 2011, je bila pitna voda zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom

8. javni sistem za OskrbO s pitnO vOdO ribče
Javni sistem za oskrbo s pitno vodo Ribče je bil prenesen v upravljanje jav-
nemu podjetju z oktobrom 2011. Vodovodni sistem Ribče se napaja iz zajetja 
Zapodje. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskrbujejo uporabniki v 
naseljih Zapodje, Jesenje, Vernek in Ribče. Dezinfekcija vode na tem sistemu 
se izvaja z UV napravo, nameščeno na zajetju Zapodje.
V letu 2011 je bil na vodovodnem sistemu Ribče opravljen en pregled, pri čemer je 
bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, 
da so bili odvzeti vzorci vode v vodohranih in na uporabi skladni z zahtevami Pravil-
nika, medtem ko vzorec odvzet na zajetju ni bil skladen zaradi prisotnosti kolifor-
mnih bakterij. Torej, tudi ta izvid, potrjuje potrebo po redni dezinfekciji pitne vode. 
Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2011 na sistemu javne oskr-
be s pitno vodo Ribče odvzet 1 vzorcev pitne vode za nadaljnja preskuša-
nja – razširjena kemijska preiskava (na 131 parametrov). Rezultati fizikalno 
kemijskega preskušanja so pokazali, da je vzorec pitne vode, glede na obseg 
opravljenih preskušanj, ustrezal zahtevam Pravilnika.

Javno podjetje KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.

PoRočilo o SPRejetiH SKlePiH in oDločitvaH 
na 12. redni seji Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 18.4.2012 ob 17.00 uri  

v veliki sejni sobi Občine Litija, jerebova ulica 14, Litija.
Obravnavane so bile naslednje teme:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi izobraževal-
nega centra  geoss d.o.o.- skrajšani postopek
Osnovna dejavnost Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., Litija je izobraže-
vanje odraslih. Družba se ukvarja predvsem z izvajanjem formalnega izo-
braževanja na področju srednješolskega in višješolskega strokovnega izo-
braževanja.  Ker v zadnjih letih družba zaznava vedno manjše število vpisov,   
vidi  možnost svojega nadaljnjega obstoja in razvoja v prijavah na  državne 
in evropske javne razpise. Večina razpisov z vsebinami delovanja družbe  je 
naravnanih na javne ustanove oziroma neprofitne organizacije, kar je razlog, 
da je potrebno s  prej navedenim dopolniti ustanovitveni akt. Poleg tega se 
akt dopolni še z novimi dejavnostmi.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2011 – 
prvo branje
Občinski svet je sprejel zaključno poročilo za preteklo leto, v katerem je 
občina imela 12,6 mio € prihodkov. Porabila je 14,3 mio €.
V letu 2011 je bila sprememba stanja občinske bilance negativna, saj občino 
bremeni za 2,5 mio že prejetih namenskih prihodkov, za katere investicije 
še niso bile izvedene (sanacija poškodb zaradi gradnje daljnovoda, okoljske 
dajatve za odpadke in novo čistilno napravo ter namenski prihodki za sta-
novanjsko izgradnjo).
V občinsko blagajno največ prispevajo prihodki od davkov (80%), sredstva 
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa 0,5%.  Na 
strani odhodkov je največ stroškov občine pri predšolski vzgoji in osnovno-
šolsko izobraževanju  (38% občinskih prihodkov - največji izdatek predsta-
vlja nova šola na Vačah, zgrajena leta 2010 in poplačana leta 2011). Drugo 
največje področje predstavljajo stroški za občinske ceste v višini 20% ob-
činskih prihodkov , na tretjem mestu pa so prostor in komunalne dejavnosti 
(15% občinskih prihodkov - največji izdatek predstavlja v letu 2010 zgrajen 
in v letu 2011 poplačan vodovod Ribče).

Odlok o občinskih cestah v Občini Litija – prvo branje
Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Litija  je pripravljen upoštevajoč 
veljavno zakonodajo, predvsem novega Zakona o cestah.

spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Litija 
– prvo branje 
Občinski svet občine Litija je sprejel trenutno veljavni poslovnik na 21. redni 
seji Občinskega sveta občine Litija dne 20. 1. 2005. Poglavitnejše spre-
membe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Litija se nanašajo 
na novo organizacijo prejemanja gradiva za seje občinskega sveta, ki po no-
vem potekajo v elektronski obliki, v novem poslovniku so določbe ki urejajo 
odločanje svetnika v primeru nasprotja interesov. Dopolnitev poslovnika z 
določbami, ki urejajo izločitev zaradi pristranosti urejamo iz razlogov, ker 
smo predlog za dopolnitev poslovnika navedli kot enega od ukrepov pri tve-
ganju – neupoštevanje nasprotja interesov, v Načrtu integritete občine Litija 
z dne 2. 6. 2011, ki je bil pripravljen na podlagi 47. člena Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) in je bil posredovan Komisiji za preprečevanje korupcije. V nada-
ljevanju novi poslovnik ureja še imenovanje podžupanov zaradi  uskladitve z  
Zakonom o lokalni samoupravi in dodatno, da se določbe poslovnika smisel-
no uporabljajo  tudi za delo delovnih teles občinskega sveta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za 
območje grbin- prvo branje
Na območju LN Grbin velja Odlok o lokacijskem načrtu Grbin (Uradni list 
RS, št. 119/05) ( v nadaljevanju LN Grbin). Pobuda za spremembo obsto-
ječega lokacijskega načrta je bila dana  s strani investitorjev. Občina Litija 
mora  v postopku  sprememb in dopolnitev prostorskega akta, omogočiti 
sodelovanje in seznanitev javnosti z dopolnjenim osnutkom v okviru javne 
razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo jav-
no obravnavo. Javna razgrnitev osnutka odloka je potekala od 26.04.2012 
do 25.05.2012. Javna obravnava pa je bila organizirana dne 16.05.2012 ob 
17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

pravilnik o vpisu učencev v zlato knjigo in knjigo najboljših dosežkov 
v Občini Litija – skrajšani postopek
Pravilnik o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Obči-
ni Litija pri vpisu v Zlato knjigo upošteva dejstvo o neocenjevanju splošnega 
učnega uspeha in o  povprečju doseženem minimalnem seštevku številčnih 
ocen in sicer 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda.  Pri vpiso-
vanju v Knjigo Najboljših dosežkov pravilnik natančneje razčlenjuje kriterije 
za vpis v Knjigo najboljših dosežkov in natančneje opredeljuje pravila glede 
organizacije prireditve in podelitve priznanj in nagrad ob vpisu učencev v 
Knjigo najboljših dosežkov.

predlog za spremembo območij statističnih regij za prihodnje pro-
gramsko obdobje
Občinski svet Občine Litija je sprejel sklep, da  soglaša z začetkom postopka 
za prehod Občine Litija iz Osrednjeslovenske regije v Zasavsko statistično 
regijo in prehod Občine Litija iz zahodne kohezijske regije v vzhodno kohezij-
sko regijo in pooblašča župana, da skupaj s sodelavci občinske uprave prič-
ne postopek za pridobivanje potrebnih soglasij, na osnovi katerih bo vlada 
RS odločala o spremembi območja statističnih regij in pričela s postopkom 
pri Eurostatu za spremembo območij kohezijskih regij.

informacija o delu jp ksp Litija d.o.o. na področju gjs za leto 2011
Občinski svet Občine Litija  se je seznanil z informacijo o delu  Gospodarske 
javne službe, ki je razdeljena na oskrbo z vodo, odvajanje komunalnih odpa-
dnih in padavinskih voda ter čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, pogrebno in pokopališko dejavnost, 
vzdrževanje in varstvo lokalnih cest, javnih poti, ulic in krajevnih središč, 
javne razsvetljave, nabavno funkcijo in javna naročila.

predlog sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v letu 2012
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. predlaga sub-
vencioniranje cene uporabnikom storitev gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo, saj trenutni prihodki, na podlagi veljavnih cen, ne pokrivajo 
stroškov izvajanja te javne službe.  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
določa, da lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne 
javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastruktu-
re, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški iz-
vajalca in javnih dajatev, pri čemer lahko subvencionira ceno uporabe javne 
infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavno-
sti. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture lahko znaša največ 
do 50% cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik javne infrastrukture. 
Proračun Občine Litija do letos ni subvencioniral cene te storitve, niti ni iz-
vajalec del javne službe občino za subvencijo zaprosil. Občinski svet Občine 
Litija je na navedeni osnovi sprejel sklep, da se javna služba oskrbe s pitno 
vodo v letu 2012 subvencionira v skupni višini 106.915,00 €. Sredstva so 
zagotovljena v veljavnem proračunu občine.

poročilo o delu medobčinskega inšpektorata občin Litija, dol pri Lju-
bljani, ivančna gorica, Litija in Šmartno pri Litiji
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medob-
činski inšpektorat in redarstvo občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija 
in Šmartno pri Litiji«, so župani občin ustanoviteljic sprejeli tudi Dogovor 
o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic 
»Medobčinskega inšpektorata in redarstva« (v nadaljevanju: dogovor). S tem 
dogovorom so podrobneje določene pravice in obveznosti občin ustanovi-
teljic do organa skupne uprave, načrtovanje in način dela, način poročanja, 
način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog 
za skupno upravo in ostala dela, ki so pomembna za nemoteno delo organa 
skupne občinske uprave.
Dogovor v 9. členu določa, da je inšpektorat in redarstvo dolžan izdelati 
letno poročilo o delu skupnega organa občinske uprave, katero mora med 
drugimi tudi vsebovati jasen prikaz dela v posamezni občini ustanoviteljici. 
Aktivnosti in ukrepi Medobčinskega inšpektorata in redarstva so razvidne 
iz poročila o delu.

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija
Občinski program varnosti Občine Litija je bil sprejet dne 26.3.2009, na 25. 
redni seji Občinskega sveta Občine Litija, v katerem so opredeljena izho-
dišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev Občine 
Litija. Določila 1. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu opre-
deljujejo občinski svet, kot občinski organ, ki na predlog župana sprejme 
občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v 
občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. Vsako 
leto je potrebno v skladu z določili 3. odstavka, 6. člena Zakona o občin-
skem redarstvu oceniti izvajanje nalog, ki so bile v programu zapisane. 
To pomeni, da ne gre zgolj za oceno  uresničevanja zapisanih nalog, nalo-
ženih občinskim redarjem,  temveč tudi  ažuriranje programa in sprejem 
novih usmeritev za naslednje enoletno obdobje. Program varnosti je potreb-
no obnoviti z novo oceno varnostnih razmer, novimi usmeritvami in novimi 
konkretnejšimi vsebinami glede vrste in obsega nalog občinskih redarjev.

premoženjsko pravne zadeve
V okviru razširitve letnega načrta razpolaganja je Občinski svet občine Litija 
potrdil predlog, da se letnemu načrtu razpolaganja doda sedem nepremič-
nin, ki se nahajajo v Gabrovki,  Litiji, in Kresnicah.
V okviru razširitve letnega načrta pridobivanja je Občinski svet občine Litija 
potrdil predlog, da se letnemu načrtu pridobivanja doda šest nepremičnin. 
Nepremičnina, ki se nahaja v Gabrovki se pridobiva za potrebe izgradnje ozi-
roma povezave vodovoda Gabrovka-Tihaboj, nepremičnina, ki se nahaja na 
Vačah se pridobiva za potrebe ureditve lastništva dela kategorizirane lokalne 
javne poti JP 708220  (Vače  - novo naselje - odsek 708221), nepremičnine, 
ki se nahajajo v Kresnicah, pa se pridobivajo za potrebe ureditve lastništva 
zemljišč pri Večnamenski dvorani in nogometnem igrišču v Kresnicah.

informacija o delu litijskega muzeja 
Litijski mestni muzej  danes deluje kot organizacijska enota Javnega zavoda 
za kulturo Litija, je uraden član Skupnosti muzejev Slovenije in kljub finanč-
ni, prostorski in kadrovski podhranjenosti izvaja aktivnosti s tega področja 
ter se vključuje v promocijske projekte na državni ravni (npr. Pedagoški 
programi v muzejih Slovenije, Poletna muzejska noč, Vodnik po slovenskih 
muzejih itd.)
Podrobneje je  delo litijskem muzeju ter današnje normative in standarde na 
področju muzejske dejavnosti  predstavila direktorica in kustodinja Javnega 
zavoda za kulturo Helena Hauptman.

kadrovske zadeve
Občinski svet Občine Litija je za  predstavnike ustanovitelja v Svetu javnega 
zavoda osnovna šola Gradec imenoval  Marka Zajca, Graška cesta 50, Liti-
ja, Natašo Hofer, Loška ulica 9, Litija in Jožeta Hostnika, cesta komandan-
ta Staneta 16, Litija. Prav tako je podal soglasje k izplačilu redne delovne 
uspešnosti za leto 2011 v višini doseženih % vrednosti meril za ugotavljanje 
višine dela plače za delovno uspešnost in sicer: Tatjana Gombač (Osnovna 
šola Gradec) v višini 83 % meril, vendar ugotavlja, da se ne glede na podano 
soglasje, del plače za redno delovno uspešnost v skladu z Zakonom o inter-
ventnih ukrepih za leto 2011 ne izplača.  
Občinski svet Občine Litija  podaja pozitivno mnenje k imenovanju Liljane 
Plaskan za direktorico Vrtca Litija.

Seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja svetnikov, 
odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa gradiva za seje občinskega sveta si 
lahko ogledate na spletni strani www. litija.si.

blaGoSlov
noveGa 

voDneGa vozila
HoveRcRaFt 

V nedeljo 13.5.2012  smo gasilci praznovali god 
našega zavetnika sv. Florjana. Za litijske gasilce 
je bilo to praznovanje še toliko bolj slovesno, saj 
je župnik poleg prenovljenih prostorov v cerkvi, 
blagoslovil tudi naše novo vozilo na zračni bla-
zini t.i. hovercraft, katerega smo v našem dru-
štvu dobili decembra lani. Ker se prejšnji čoln 
na propelerski pogon ni obnesel, bodisi zaradi 
nizkega vodostaja reke Save bodisi zaradi slabe 
vidljivosti in ovir v vodi v času poplav, smo ga 
zamenjali za to reševalno vozilo, ki je namenje-
no reševanju na težko dostopnih terenih kot so 
voda, močvirja, led, ipd.

              PGD Litija, Primož KOKOVIcA
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1 in 108/09, in 108/09, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-c) in 16. Statuta Občine 
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06) župan Občine Litija objavlja

javnO naznaniLO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje gr-
bin (Uradni list rs, št. 119/05)

I.
Občina Litija z javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost, da 
se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o  lokacijskem načrtu za območje grbin (Uradni 
list rs, št. 119/05), ki ga je izdelalo podjetje Arhitektura d.o.o.., Mala 
Čolnarska 9a, 1000 Ljubljana.

II.
Ureditveno območje LN Grbin se nahaja južno od Partizanske ceste ter 
vzhodno od zdravstvenega doma  Litija in vključuje naslednje parcele št. 
1018/1 del, 389/7, 389/8, 389/5, 389/6, 389/9, 389/10, 323/77, 
323/30, 323/31, 323/32, 323/33, 323/34, 323/35, 323/78, 
323/76, 323/44, 323/45, 323/46, 323/47, 323/48, 323/49, 
323/50, 323/51, 323/52, 323/53, 323/36, 323/37, 323/38, 
323/39, 323/40, 323/41, 323/42, 323/43, 323/79, 323/80, 
323/66, 323/62, 323/59, 323/54, 323/55, 323/56, 323/57, 
323/109, 323/61, 323/63, 323/72, 323/110, 323/111, 323/112, 
323/85, 323/83, 323/71, 323/22 in 323/70, vse k.o. Litija.   

III. 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  lokacijskem 
načrtu za območje Grbin bo javno razgrnjen v prostorih Občine Liti-
ja, avla hodnik ii. nadstropje, jerebova ulica 14, Litija. Javna razgr-
nitev bo potekala od 26.04.2012 do 25.05.2012. V času javne razgr-
nitve bo javna obravnava dne 16.05.2012 ob 17.00 uri v veliki sejni 
sobi Občine Litija, jerebova ulica 14, 1270 Litija.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek. Pripombe in predlogi se 
lahko do vključno 25.05.2012 podajo pisno na mestu javne razgrnitve 
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov 
Občina Litija, Oddelek za infrastrukturo in prostor, Jerebova ulica 14, 
Litija ali na elektronski naslov: občina.litija@litija.si.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pri-
pombe in predlogi. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na 
javni obravnavi.

V.
Občina Litija bo proučila podane pripombe in predloge podane v okviru 
javne razgrnite in javne obravnave in do njih zavzela stališča, ter  z 
njimi seznanila javnost preko spletnih strani občine. 
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in 
priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh po-
datkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da 
se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, 
morajo to posebej navesti. 

Župan Občine Litija:  
Franci ROKAVEc                                                                                                                                         

zaHvaLa
V naši pestri in prepleteni sodobni družbi so skrb in sočutje za druge, 
strpnost in razumevanje vrlina, pomagati ljudem pa je življensko po-
slanstvo vsakega zdravnika.
priznanje moja ginekologinja 2012   me je  izredno ganilo: »To prizna-
nje ni le zahvala in nagrada za moj trud, temveč za delo celotne ekipe 
in vseh sodelavcev Zdravstvenega doma Litija. Za dobro delovno okolje 
je namreč pomemben čisto vsak njegov člen.   
predvsem pa bi se za priznanje iskreno zahvalila pacientkam iz 
Litije in Šmartna pri Litiji ter mojim najbližjim, pa tudi reviji viva 
za organizacijo akcije moj zdravnik.«  Kežar JOŽEFA, dr.med

Odziv na čLanek mestna  
skUpnOst Litija za 60 Let 

brez nesnage in smeti
Številni člani civilne iniciative Litija (cI) so se odzvali na članek g. Bori-
sa Doblekarja, koordinatorja čistilne akcije za MSL in podpredsednika 
MSL v aprilski številki glasila Občan. S samo akcijo sicer ni nič narobe, 
vendar je članek o poteku akcije v enem delu zavajajoč in celo žaljiv 
do članov cI Litija.
Pisec članka cI namreč v enem samem stavku enači s tistimi »pack-
oni«, ki svinjajo vse naokrog in se čistilnih akcij tudi ne udeležujejo.
cI Litija tudi ne prejema in ni nikoli prejemala nobenih občinskih ali 
drugih javnih sredstev, kot zmotno navaja pisec članka. Člani cI de-
lujemo prostovoljno in zastonj. Po svojih najboljših močeh se trudimo 
izboljšati naš kraj na vseh nivojih, vsi se obnašamo ekološko in  na 
to opozarjamo tudi druge. Res je, da se člani cI čistilne akcije  nismo  
udeležili organizirano in skupaj, kar pa ne pomeni, DA SE AKcIJE NI-
SMO UDELEŽILI. Člani cI smo pomagali čistiti v okviru raznih skupin, 
društev … vsak v svojem okolju, daleč od medijske pozornosti, ker le-
ta za nas ni pomembna in merodajna. Zase lahko povem, da sem se 
čistilne akcije v imenu cI in svojem lastnem imenu udeležila skupaj s 
člani NK Litija, kjer smo v prijetnem in sproščenem vzdušju temeljito 
očistili okolico obeh nogometnih igrišč neštetih plastenk, pločevink in 
druge nesnage. 
Od g. Borisa Doblekarja kot koordinatorja akcije bi pričakovali, da bo 
obiskal in si ogledal vse skupine prostovoljnih čistilcev v mestu, ne 
samo tiste bolj znane, bolj na očeh in medijsko pokrite. Tako se ne bi 
zgodilo, da bi v medijih objavljal zavajajoče, nepreverjene in neresnič-
ne informacije.
Člani cI Litije zahtevamo od pisca članka, da v naslednji številki Obča-
na objavi popravek članka in se članom cI Litija tudi javno opraviči!

Predsednica: Mateja ŠTEFERL
PS: Dopis je bil 30.4.2012 poslan po elektronski pošti g. Borisu Doble-
karju in v vednost tudi predsedniku MSL g. Gvidu Kresu.

(nadaljevanje s 1. strani) 

Do leta 2015, ko se bo projekt zaključil, sta v sklopu projekta »Odva-
janje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje save - ii. Faza« 
poleg izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Litija – Šmartno pred-
videni še izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zagorje ob 
Savi ter izgradnja centralne čistilne naprave v občini Radeče. S tem 
bo urejena komunalna infrastruktura in omogočena priključitev naj-
manj 95 odstotkov obremenitve posamezne predmetne aglomeracije 
na sistem odvajanja in čiščenja, ki se končuje s sodobnimi čistilnimi 
napravami, ki omogočajo optimalno čiščenje in s tem manjše obreme-
njevanje okolja. 
Projekt je uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Varstvo 
okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod, ki ga je sprejela vlada RS.

Občni zbOr OO sLs Litija
Na rednem letnem občnem zboru članstva 
občinske organizacije SLS Litija smo člani 
spregovorili o delu v preteklem obdobju in 
tudi o načrtih za v bodoče. 

Kot v preteklih letih smo se tudi tega udeležili v velikem številu. Na 
splošno smo zadovoljni z delom v preteklem obdobju. Težko je v ta-
kšnih gospodarskih okoliščinah v kakršnih se nahaja svet in Evropa, 
predvsem pa Slovenija, ustreči vsem željam in realizirati vse načrte, ki 
smo si jih zadali.
V Litiji prehitro pozabljamo na dosežke preteklih let in nič drugače 
ni med našim članstvom. Vsi bi radi, da se problemi njihovega okolja 
takoj rešijo, pozabljamo pa da je potrebno strmeti k enakomernemu 
razvoju in investiranju na območju cele občine in takšna srečanja so 
tudi priložnost, da se osveži kratkoročen spomin in poda informacije za 
trenuten čas in za delo v bodoče.
Ocenjujemo, da svetniki SLS resno in odgovorno opravljajo svoje delo 
tako v OS kot v svetih KS in MS. Rezultat takšnega dela pa se zrcali v 
poročilu Župana Francija Rokavca.
Izhajajoč iz tega ocenjujemo, da so naši svetniki skupaj z ostalimi sve-
tniki občinskega sveta in županom prevzeli veliko odgovornost, saj so 
pred nami naporna leta, pa ne samo zaradi krize, ampak tudi zaradi 
veliko začrtanih nalog. socialno varstveni center (SVc) je dobil svo-
jo višino, ureditev in opremljanje bosta končana do konca leta 2012. 
center bo eden prvih v Sloveniji takšnega okvira za medgeneracijsko 
sožitje. druga velika investicija je Osnovna šola Litija. Občina je 
bila uspešna na razpisih in dobila zagotovilo, da projekt ostane tudi 
v delnem financiranju države. tretji veliki projekt je čiščenje odpa-
dnih voda, v katerem sodeluje tudi sosednja Občina Šmartno pri Litiji. 
Izbran je izvajalec, manjkajo še trije sklopi priprav, predvidoma bi se 
dela pričela sredi prihodnjega leta. investicije pa potekajo po celo-
tni občini: daljnovoda Krško – Beričevo in Beričevo – Trbovlje, litijski 
kanal za plinovod, dvižna platforma za gasilce, večnamenski prostori v 
Gabrovki in na Dolah in še več kot 50 manjših investicij. 
Prisotni so tudi soglasno sprejeli program OO SLS Litija, ki se ujema z 
omenjenimi projekti in jih v SLS-u popolnoma podpiramo. Program pa 
vsebuje tudi dodatne točke in sicer:
v investicijskem delu:
-  problematika prometa pri ZD Litija na Šmarski cesti z izvedbo kro-

žnega prometa
in političnem delu:
-  priprava za uspešen nastop na volitvah v Kmetijsko- gozdarsko- zbor-

nico s podporo društvu SKZ - Slovenske kmečke zveze in kandidatu 
Janezu Beji

-  priprava za uspešen nastop na volitvah za Državni svet (če ne bo 
ukinjen)

-  preseliti delo IO OO SLS in RO OO SLS Litija na krajevno raven.

Tajništvo OO SLS Litija

seja rO sLs Litija 
Po sklepu in programu sprejetem na le-
tošnjem občnem zboru OO SLS Litija, da 
se v bodoče preseli sklic sej IO SLS in RO 
SLS na krajevno raven je bila v četrtek 

10. maja 2012  sklicana seja OO SLS Litija na Dolah pri Litiji. Namen 
takšnega dela je, da se naše vodstvo seznani s stanjem na območju 
cele občine. Tako bomo organizirali naše sestanke po vseh krajevnih 
odborih SLS-a. Gostitelj in organizator tokratne seje je bil KO SLS Dole 
pri Litiji in njihov svetnik g. Jesenšek Anton. 

Opozorjeni smo na problematiko posodabljanja in vzdrževanja občin-
skih cest, asfaltiranjem državne ceste do Radeč, oskrbo s pitno vodo, 
reševanje POŠ Dole pri Litiji. Vsi ti problemi so stalnica in jih občinska 
uprava rešuje v skladu s finančnimi možnostmi. Objavljen je javni raz-
pis za zbiranje ponudb za nadaljevanje rekonstrukcije lokalne ceste 
proti Šentrupertu in sicer do meje z občino Šentrupert. Dela naj bi bila 
dokončana do jeseni leta 2012, prav tako se že nadaljuje modernizacija  
državne ceste po dolini Sopote do odcepa za Borovak, obenem pa se 
še v tem letu nadaljuje projektiranje modernizacije preostalega  dela 
makadamske ceste.
Prav tako  se rešuje problematika prostorske stiske v POŠ Dole pri Li-
tiji, saj je občinska uprava naročila izdelavo  projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in spremembo 
namembnosti POŠ Dole z dozidavo dvigala.
Najbolj pereč problem je postalo delovanje poštnega urada Dole pri 
Litiji. Zaradi racionalizacije poslovanja Pošta Slovenije namerava ali 
spremeniti delovni čas več manjših poštnih poslovalnic v celi Sloveniji 
in tudi na območju občine Litija. Ena  izmed teh poslovalnic  je tudi  na 
Dolah. Trenutna rešitev, ki se ponuja s strani vodstva Pošte Slovenija 
za krajane Dol ni sprejemljiva in na to smo bili na tem sestanku tudi 
opozorjeni.
V OO SLS Litija se zavedamo, da v skladu z zastopanostjo v OS Litija 
nosimo tudi največjo odgovornost za reševanje te in tudi drugih proble-
matik, zato bomo storili vse kar je potrebno za uspešno rešitev.

Predsednik OO SLS Litija
Gvido KRES

od leve proti desni: Franci Rokavec, župan občine Litija, Milan Izla-
kar, župan občine Šmartno pri Litiji, Janez Škrabec, direktor družbe 
RIKO

Odziv na zahtevo cI po opravičevanju!

pOpravek, beri »pOjasniLO« 
»smetarskega« čLanka iz    

                     apriLskega Občana
Tokrat moram žal, namesto kakšnega pametnega in uporabnega pri-
spevka pisati nekaj, kar ni v moji navadi, vendar so me v to prisili »čla-
ni« beri Mateja Štefrl iz civilne iniciative. Od mene zahteva opravičilo 
in popravek za moj prispevek o čistilni akciji v mestu Litija in občini, 
ki je bil v zadnji številki Občana. V članku sem na kratko opisal kako 
je potekala letošnja čistilna akcija in se ob tem v imenu MS Litija, kot 
koordinator zahvalil vsem posameznikom in organiziranim skupinam za 
udeležbo in doprinos za čistejšo naravo in mesta samega. Med drugim 
sem zapisal, da je ta akcija žal potrebna zaradi »packonov«, ki onesna-
žujejo okolje in da verjetno prav teh, kar je dejstvo, ni bilo na čistilni 
akciji. Dodal sem, da se na akcijo niso prijavila nekatera društva in 
ustanove, ki so prejemniki proračunskega občinskega denarja in med 
drugim ni bila na akcijo prijavljena, ne v »Smetovno knjigo« na občini, 
ne na samem prijavnem mestu na dan akcije v Litiji tudi civilna inici-
ativa, kot organizacija. In to seveda še kako drži, čeprav zaradi vsega 
navedenega Mateja Štefrl zahteva od mene javno opravičilo. 
Sledijo pojasnila za boljše in pravilno razumevanje mojega t.i. »sporne-
ga« članka. V zahtevi za opravičilo se civilna iniciativa (v nadaljevanju 
cI) v članku vidi izenačeno s »packoni«. Če želi, se lahko tudi, vendar 
jaz je ne enačim in je nisem enačil v zapisanem, kar je več kot jasno 
razvidno iz samega članka. 
Potem, da je cI prejemnik občinskega denarja. V članku je jasno za-
pisano, da se niso akcije udeležila nekatera društva in ustanove, ki so 
med drugim tudi prejemniki občinskih sredstev prek raznih razpisov itd, 
in ne cI. In še enkrat, da bo jasno. cI ni prejemnik občinskih sredstev. 
Nadalje, da se cI ni udeležila same akcije. Dejstvo je da se cI ni prija-
vila na čistilno akcijo. Če so njeni posamezni člani, kot navajajo v od-
zivu na moj članek, sodelovali, ni nič narobe. celo pohvalno. V članku 
sem se zahvalil vsem društvom, ustanovam, organiziranim skupinam 
in tudi prav vsem posameznikom in s tem tudi posameznim članom 
cI, kjer koli so se pač pridružili akciji. Vsakega posebej žal zaradi pre-
obsežnega terena seveda nisem mogel videti. Zato pa smo imeli na 
terenu svoje zaupnike, ki so vodili, nadzirali in usklajevali samo akcijo 
in mi, kot koordinatorju sproti poročali o aktivnostih. Sem pa bil po 
končani prijavi skupin in posameznikov, tudi sam udeleženec akcije na 
terenu, posebej na Ježi, kjer je bilo eno največje in najbolj nevarno črno 
odlagališče. Dodajam, da tudi ob koncu akcije, kjer smo se zbrali na 
zasluženi malici nisem opazil nobenega od vidnih članov cI. 
Ne nazadnje bi pričakoval, da po vsem videnem in slišanem s strani cI, 
kako se zavzemajo za to in ono, bodo v »prvih bojnih vrstah«, ko se gre 
za skupno dobro, še posebej ko se gre za ohranjanje in varstva čiste 
narave. Vendar še enkrat, cI se ni prijavila na čistilno akcijo.

S spoštovanjem,
Boris DOBLEKAR, podpredsednik sveta MS Litija
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vRtnaRSKi KotičeK
Franc grošelj

priHaja čas tOče, vetra 
in LOmOv !
Prihaja obdobje pogostih toč in vetra, ki lahko na-
redita znatno škodo na našem vrtu, sadovnjaku in 
okrasnem rastlinju. Na vrtu tako lahko izgubimo 
pomemben vir hrane, v sadovnjaku in vinogradu 
pa sadje za jesen in morda še za prihodnje leto, 
uničeno okrasno rastlinje pa naredi naš dom oto-
žen in brez veselja.
Seveda ne moremo preprečiti, da bi se izognili 
vetru ali ga celo odpravili, niti toče ne moremo 
preprečiti. Zmanjšamo pa lahko škodo, ki iz teh 
pojavov izhaja.
Poglejmo si nekaj najpomembnejših poškodb na 
našem vrtu in sadovnjaku, ki izvirajo iz omenje-
nega.
1.  Veter polomi veje ali pa celotno rastlino, drevo, 

oziroma grm, močno poškoduje listje.
2.  Toča oklesti listje, polomi vejice in poškoduje 

plodove.

kako reševati naš vrt po takšni nezgodi?
Poškodovana debla, stolčeno listje, ki ima včasih 
samo še manj od polovice uporabne površine 
listja ali pa sploh nič, poškodovani plodovi, so 
idealno mesto za okužbe z različnimi rastlinski-
mi boleznimi, ki jih prenašajo insekti, veter ali 
pa mi. Zato je prvi korak preprečevanje okužb, 
kar dosežemo s škropljenjem s fungicidi (žveple-
nimi ali bakrenimi pripravki). Lahko pa sežemo 
po kombinaciji gnojila in njegovega fungicidnega 
delovanja. Na ta način ubijemo dve muhi na mah. 
Eno izmed takih sredstev je Regenerin, ki se je 
izkazal že v več znanih primerih. Velja poudari-
ti, da vsa gnojila ne delujejo na ta način. Dobro 
gnojilo mora namreč rešiti več problemov hkrati. 
Pospešiti mora celjenje ran, lomov na plodovih, 
listju in steblih, preprečiti mora okužbe in rastlini 
nuditi dodatno energijo, ki ji pomaga prebroditi 
obdobje poškodb in okužb. Regenerin rešuje vse 
te dileme.

Vinograd po toči. Tudi to lahko rešimo.

Toča je že naredila 
svoje. Rane na po-
škodovanih plodovih 
so se posušile, dobili 
pa smo manj kvalite-
ten plod.

Znanih je več primerov uspešnega reševanja vino-
gradov in drugih nasadov po uničenju, ki ga je pov-
zročila toča. 

Vrt po toči.

Toča in surfinije.

Iz slik je razvidno kaj toča naredi, pa naj bo v vino-
gradu, kjer smo ob pridelek ne samo za tekoče leto 
temveč tudi za naslednje leto ali dve. Mnogi pa so 
take vinograde sekali. Z ustreznim ravnanjem takoj 
po toči, pa rešimo vsaj prihodnji pridelek. Regenerin 
se je pri tem izkazal kot zelo dober pomočnik.

kako postopamo?
Takoj po toči oziroma po končanih padavinah, drev-
je, vinograd ali vrt poškropimo foliarno z raztopino 
Regenerina. Lahko mu dodamo tudi kakšen fungicid 
na kisli osnovi ali pa žveplo. S tem smo delovanje 
Regenerina še izboljšali. Škropimo 3 krat zapored 

v razmaku 4 dni. V kolikor je po-
škodba tako huda, da listja ni več 
izvedemo kombinacijo škropljenja 
in zalivanja, enako v razmaku 4 dni 
3x zapored, tako smo preprečili 
okužbe. Rane se bodo zaprle in po-
sušile, rastlina si bo nabrala moči 
in pričela ponovno odganjati. Pri-
merno je tudi dodatno gnojenje z 
Bioorganikom, ki bo ob naslednjem 

deževju razkrojen pronical 
v koreninski sistem rastlin 
in jim tako še dodatno po-
magal. Pomembno je le, 
da ne izgubljamo časa, da 
novi poganjki lahko olese-
nijo in tako preprečimo, da 
ne pozebejo v prihajajoči 
zimi. Naslednje leto tako ne 
bomo izgubili pridelka.
Pri vrtninah pa je potreb-
no oceniti, ali je reševanje 
vrtnin, ki pač hitreje rastejo kot drevje, sploh smi-
selno ali ni morda bolje uničene rastline populiti in 
nasaditi nove, seveda, če so sploh na razpolago. V 
kolikor smo se odločili za reševanje jih pošpricamo z 
enako mešanico Regenerina, kot smo opisali zgoraj. 
Primerno pa jih je tudi zaliti z 10 krat močnejšo raz-
topino kot je predvidena za foliarno obdelavo. Ra-
stline si bodo opomogle in pričele cveteti. Seveda 
se moramo za to potruditi. Primerno je tudi dodatno 
dognojevanje z Bioorganikom, ki pospešuje razvoj 
koreninskega sistema v obliki briket ali pa jih razto-
pimo v vodi in z njim zalivamo.

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

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

Pridite in praznujte z nami 6 leto našega obstoja, začutite dobro voljo in 
naj vas prevzame želja po prostovoljnem udejstvovanju.

javna tribUna – skUpaj na deLU 
V sredo 09.05. smo v Mladinskem centru Litija gostili javno tribuno 
Skupaj na delu. Zbralo se nas je 27 mladih, podjetnikov, javnih usluž-
bencev,  novinarjev in predstavnikov nevladnih organizacij. Pogovarjali 
smo se o izzivih mladih v lokalni skupnosti. Kot glavne teme mladih 
smo navedli zaposlovanje, nizko samopodobo in neodločnost ter po-
manjkljivo infrastrukturo na področju športa ter aktivno preživljanje 
prostega časa. 

bOLj aLi manj resnO O mc-jU
V preteklosti smo vas vabili v Mladinski center Litija na 

različna srečanja, izobraževanja, okrogle mize, debate,… Razvijali smo 
ustvarjalnost, ideje spreminjali v programe,… z novim znanjem delali 
za razvoj mladinskega dela,  prijetnejši danes in jutri mladih in celo-
tne lokalne skupnosti.  Na predvečer 6. rojstnega dneva Mladinskega 
centra Litija vas v četrtek, 24. maja 2012 ob 18. uri vabimo v Mc Litija 
na Ponoviško 12 na okroglo mizo mLadinski center sedaj in v 
priHOdnOsti.
Z nami bo tudi gostja KARMEN MURN, dolgoletna mladinska delav-
ka, raziskovalka mladinskega sektorja, soavtorica analize MLADINSKI 
cENTRI V SLOVENIJI (izšla lani) in direktorica Mladinskega centra Trbo-
vlje. Mc Litija bomo lahko primerjali z ostalimi centri po Sloveniji.
Imeli boste priložnost povedati svoje mnenje o delovanju Mc-ja v pre-
teklosti, sedanjosti, zlasti pa bomo veseli idej za prihodnost. Ta pred 
nas postavlja vedno nove izzive, ki se jim uspešni stalno prilagajamo.

mc-jev rOjstni dan in raj mLadOsti
6. rojstni dan bomo praznovali barvito kot še ne – v soboto, 26. maja 
bomo napolnili dvorišče pred Mc-jem s programom, ki je namenjen 
vsem generacijam. Ob 16h bomo začeli z Unikatijo, tržnico unikatnih 
izdelkov, ki smo jo že predstavili v prejšnjem Občanu, zopet se nam bo 
pridružila STOJNIcA VSE ZASTONJ, obenem pa bomo za mlajše organi-
zirali LOv na zakLad. 
Ob 18h bomo začeli z zabavnimi (piknik) igrami, ter v kuhinji pr' 
Majdi poskrbeli da ne bomo lačni, s pravim piknikOm »južnaBO!«. Na 
voljo bo tudi delavnica pOsLikave s kanO in še kaj. 
V večernih urah, natančneje ob 20h bomo otvorili RAZSTAVO Uroša 
Uštarja – tattOOji.
Osrednji dogodek pa bo raj mLadOsti ob 20. uri na dvorišču pred 
Mc-jem. Natopile bodo domače rock/jazz skupine Deck Janiels, Mc 
jazz orchestra, High 5, Artenigma, Take's Time, Tomaž Fojkar in bodite 
pripravljeni na še kakšno presenečenje. 

kLiŠe na ŠkisOvi tržnici 2012
Zopet smo jo dočakali – Škisovo tržnico 2012! Obilo 
veselja, sonca, glasbe, dobre hrane, osvežilne ter malo 
manj osvežilne pijače in več kot 25.000 obiskovalcev. 
Kliše je 9. maja na Letnem telovadišču Ilirija v Ljubljani 

že zgodaj zjutraj postavil svojo stojnico, ki je bila tudi tokrat v zna-
menju ekološke ozaveščenosti – z naslovom Zeleni otok sredi mesta. 
Klub litijskih in šmarskih študentov je svojo stojnico okrasil v stilu eko 

Gledališka skupina Iz-
redni teater, ki deluje v 
okviru društva Tombas, 
se je že drugič zapored 
uvrstila na regijski izbor 

za Linhartovo srečanje, vsakoletni osrednji dogodek na področju ljubi-
teljskega gledališča. Uspeh si lahko štejemo v čast, saj je Osrednjeslo-
venska regija največja in daleč najzahtevnejša po številu in kakovosti 
aktivnih gledaliških skupin, od katerih imajo številne dolgo tradicijo, 
medtem ko Izredni teater deluje šele štiri leta.
na regijskem srečanju, ki bo potekalo v grosupljem od 1. do 3. 
junija, bodo uprizorjene naslednje predstave:
- Mamo ste pa živo pokopali? (ŠKUD Tombas, Litija) 
- Vaje za tesnobo (KUD Fofite, Medvode), 
- Selitev (OTH KUD Pirniče), 
- Za narodov blagor (Šentjakobsko gledališče, Ljubljana),
- Kripl z Inishmaana (Šentjakobsko gledališče, Ljubljana). 

Tanja LES

kmetije – Kmetija pr' Klišet'. Na njej so aktivisti obiskovalcem ponu-
jali različne vrste »doma« pridelane hrane – od sira, zaseke, mleka, 
ter tradicionalno odlično bovlo iz svežega kmečkega sadja. Stojnica 
je bila opremljena tudi z domačimi živalmi (seveda ne pravimi), ki pa 
so do konca dneva nesrečno ena za drugo izginile s stojnice. Aktivisti 
so bili tako kot vsako leto opremeljeni s tematskimi oblačili – letos so 
v stilu kmetovalcev nosili slamnike in naramnice, ki so se lepo podale 
k letošnjim črno oranžnim majicam, ki so jih dobili vsi klubi osrednje-
slovenske regije. Po mimohodu vseh klubov, na katerem so se aktivisti 
predstavili vsem obiskovalcem, je študente pozdravil tudi predsednik 
Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je med drugim povedal, da so 
študentski klubi med bistvenimi vsebinami  študentskega življenja ter 
se pošalil, da ni prepričan ali se bo lahko mimohod na olimpijskih igrah 
kosal z letošnjim na Škisovi tržnici. Vreme je bilo tokrat študentom 
naklonjeno, visoke temperature, dobra družba in vzdušje pa so pripo-
mogli k temu, da so Kliše-jevi aktivisti tudi tokrat uživali v največjem 
študentskem žuru na prostem.  Tjaša cVETKOVIČ 

Najdlje smo ze zadržali pri temi zaposlovanje mladih. Definirali smo 
pomanjkanje delovnih izkušenj kot eno izmed največjih težav mla-
dih s katero se srečujejo pri načrtovanju svoje poklicne poti. Kot 
odgovor smo izdelali aktivnosti, ki se bodo izvajale v prihodnjih 
mesecih. Pripravili smo načrt in povabili ljudi, ki bodo s prostovolj-
nim delom sodelovali pri reševanju teh izzivov. V okviru projekta bi 
jeseni priredili dogodek, ki bi povezal podjetnike in šolarje ter pred-
stavil različne poklice. Na dogodek bi povabili mlade in tudi njiho-
ve starše, saj ti sodelujejo pri oblikovanju odločitev o poklicni poti.  
Ugotovili smo, da je glavni element pri reševanje težav mladih medge-
neracijski dialog in trajen model sodelovanja za reševanje izzivov.
Litijsko javno tribuno je vodila koordinacijska ekipa, ki so jo sestavljali 
podjetnik Jože Kos, Mojca Štepic s centra za razvoj Litija, novinarka 
Sabina Lokar, predstavnica Občine Litija Karmen Merela, predsednik 
litijskih in šmarskih študentov Aljaž Zupan ter predstavnik Mladinskega 
centra Litija Alen Kraševec.
Javna tribuna je del projekta, ki ga organizira mreža mladinskih organi-
zacij MaMa in se odvija še v devetih slovenskih krajih.



5maj 2012

P R e D S tav l ja M o  n o S i lc e  lo K a l n e  S a M o o S K R b e
lane hrane, zato se tudi 
povpraševanje zadnja leta 
povečuje. 

zakaj sodelujete v mreži 
za lokalno samooskrbo 
s hrano?
Z zadrugo Jarina sodelu-
jem že 3 leta. Poleg te-
ga, da odkupujejo naše 
pridelke, skrbijo tudi za 
našo prepoznavnost, kar 
je prednost širšega pove-
zovanja. Med drugim so 
nam izdelali letake o naši 
kmetiji, ki jih uporabljamo 
za promocijo naših pridel-
kov. 

katere pridelke zagotavljate v mreži za lokalno samooskrbo? ka-
kšne so vaše izkušnje?
Jarina odkupuje našo solato in jagode ter jih dobavlja v okoliške šole 
in vrtce. Z Jarino imam zelo dobre izkušnje, saj so dobro organiziran in 
zaupanja vredni partner. V šolah in vrtcih se trudijo za uvajanje doma-
če hrane, razumeti pa morajo, da domača hrane na izgled ne more biti 
popolna, zato je včasih tudi več dela z njeno obdelavo in predelavo. Je 
pa mnogo bolj zdrava, boljšega okusa in polna hranilnih vrednosti. 

vam kdo pomaga pri razvoju kmetije?
Ko pridejo novosti, nam je v veliko pomoč Kmetijska svetovalna služba, 
ki organizira izobraževanja na različne teme. Pomembno je, da imaš 
veselje do dejavnosti, ki jo opravljaš, saj na izobraževanjih pridobiš le 

Gospo Nado ceglar iz Ponovič pri Litiji verjetno pozna marsikdo od 
bralcev. Predvsem tisti, ki kupujejo domačo zelenjavo neposredno od 
kmetov. Doma imajo namreč kmetijo, katere glavna dejavnost je pride-
lava in predelava zelenjave. Znani so predvsem po papriki, pa tudi po 
jagodah, ki so priljubljene tako med domačini kot kupci iz Ljubljane in 
drugih okoliških krajev. Njihove pridelke lahko kupimo na domu, vsako 
sredo in soboto pa razveseljujejo kupce tudi na tržnici v Trbovljah. 

Nada je pravzaprav prava podjetnica. Kmetijo vodi že vrsto let. S pri-
delavo zelenjave se je pričela ukvarjati, ko je ostala brez službe in je 
iskala nov vir zaslužka. Pogumno je začela z majhnimi koraki in se 
udeleževala izobraževanj za pridelovalce zelenjave, kjer je spoznala, 
kako pomembno je, da kmetje sami iščejo tržne niše in priložnost za 
podjetništvo.

Opravila na kmetiji, ki obsega okrog 8 ha obdelovalnih površin, opravi 
večinoma sama, občasno pa ji pri delu pomagajo tudi mož in otroci. 
Sama pravi, da moraš imeti za takšno delo veliko veselja, saj je pogo-
sto naporno, a če imaš zemljo rad, potem jo s posebnim odnosom tudi 
obdeluješ.

kaj vse na kmetiji pridelujete? po katerem domačem pridelku oz. 
izdelku ste najbolj znani?
Ukvarjamo se z integrirano pridelavo zelenjave, za kar imamo tudi 
ustrezen certifikat. Pridelujemo papriko, zelje, solato, krompir, paradi-
žnik, rdečo peso, korenček, peteršilj, zeleno, fižol, grah, kumare, radič, 
čebulo, por, bučke. Mislim, da smo najbolj poznani po papriki, pa tudi 
jagodah. Kot dopolnilno dejavnost na kmetiji imamo registrirano pre-
delavo zelenjave. Vlagam različne vrste naše, doma pridelane zelenja-
ve, kar lahko obiskovalci tudi kupijo. 

ali se na kmetiji ukvarjate še s kakšno dodatno ponudbo?
Ukvarjamo se tudi s pridelovanjem cvetja in drugih enoletnih rastlin. 
V dodatni ponudbi imamo različne sadike, predvsem paradižnik in pa-
priko. 

kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaše izdelke?
Veliko naših pridelkov prodamo na tržnici. Zadnja leta sem ob sredah 
in sobotah prisotna na tržnici v Trbovljah. Pridelke prodajamo tudi na 
domu, ponavadi ob torkih zvečer. Naši kupci so večinoma stalne stran-
ke, ki naše pridelke že poznajo. Prihajajo iz bližnje okolice in drugje, 
mnogi tudi iz Ljubljane. Najbolj priljubljena pri njih je naša paprika. 
Opažam, da so ljudje vedno bolj osveščeni o pomenu lokalno pride-

nada CEgLar,  
Kmetija pri Ceglarjevih

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.

osnovo, nato pa moraš zelenjavo vzgojiti in prodati sam. Zelo pomem-
ben se mi zdi tudi prijazen odnos do strank. 

kje vidite svoj prispevek k razvoju občine, območja? 
Svoj prispevek vidim pri zagotavljanju zdrave domače hrane, saj imamo 
veliko kupcev iz bližnje in daljne okolice. Domačini kupujejo zelenjavo 
tudi za ozimnico. Rada bi videla, da bi se za tovrstno pridelavo hrane 
odločilo še več kmetij. Občina bi lahko pomagala pri vzpostavitvi prave 
lokalne tržnice s pestro ponudbo lokalnih pridelovalcev. 

kako vidite vašo kmetijo jutri? 
Morda se bom odločila za pridelavo večje količine kakšnih pridelkov, če 
se bo pokazalo, da je to potrebno. Integriran način pridelave zahteva 
ogromno dela, veliko poudarka dajem zdravi pridelavi in se izogibam 
uporabi različnih škropil. 

kdaj si vzamete čas zase, s čim se ukvarjate v prostem času?
Poleg dela na kmetiji, ki ga imam zelo rada, mi veliko časa vzame tudi 
vzgajanje rož. Posebej rada se ukvarjam z mojimi krizantemami.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

krajevna skupnost polšnik sodeluje na evropskem 
natečaju za obnovo vasi 2012

center za razvoj Litija je ministrstvu za kmetijstvo in okolje kra-
jevno skupnost polšnik predlagal za prijavo na evropski natečaj 
za obnovo vasi z naslovom »na sledi prihodnosti«. namen je 
pred staviti in nagraditi odlične in celovite projekte ob upošteva-
nju gospodarskega in kulturnega konteksta.
Na RcL smo ocenili, da razlogi za povabilo KS Polšnik izhajajo iz dose-
danjih aktivnosti in rezultatov, ki so plod dolgoletnega razvojnega delo-
vanja, povezovanja in iskanja sinergij. 
Pomembno vlogo pri usmerjenem in celovitem razvoju skupnosti imajo 
njihova srečanja in izobraževanja, ob katerih producirajo ideje in reši-
tve za celotno skupnost. Z uspešnimi projekti se skozi prireditve krepi 
povezanost in sodelovanje prebivalcev, s tem pa prinašajo koristi sku-
pnosti na dolgi rok. 
Trajnostna usmeritev aktivnosti v kraju se izraža tudi v stalnem spodbu-
janju celostne rasti posameznikov. Na ta način predstavlja Polšnik pri-
mer inovativne dobre prakse na območju Srca Slovenije, ki že privablja 
številne domače in tuje obiskovalce, tako turiste kot strokovnjake. 
Natečaj koordinira Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi 
ARGE, ki ima sedež na Dunaju. Glavno merilo natečaja je, da uvedeni 
ukrepi v skladu z načeli za trajnostni razvoj evropskih vasi in podeželskih 
skupnosti prispevajo k ohranitvi podeželja v prihodnosti in izboljšanju 
kakovosti življenja vaškega prebivalstva. Naslov letošnjega natečaja na-
govarja zlasti tiste vasi, podeželske skupnosti in lokalne zveze v Evropi, 
ki se z vizionarskimi, ustvarjalnimi in s trajnostno naravnanimi projekti 
po pristopu »od spodaj navzgor« soočajo z aktualnimi izzivi v njihovem 
življenjskem okolju, kar prispeva k sodobnemu in v prihodnost usmerje-
nem razvoju. Na letošnjem natečaju sodeluje skupaj 29 vasi iz 12 evrop-
skih držav. Krajevna skupnost Polšnik je edini slovenski prijavitelj.
Krajevni skupnosti Polšnik je strokovno pomoč pri prijavi na natečaj 
nudil center za razvoj Litija. Polšnik bo 24. maja 2012 obiskala ocenje-
valna komisija združenja ARGE, ki bo tako v teoriji kot praksi spoznala 
območje, lokalne deležnike in posamezne projekte. Podelitev nagrad 
najbolje ocenjenim vasem oz. podeželskim skupnostim bo 21. septem-
bra 2012 v vasi Langenegg v Avstriji, ki je lanska zmagovalka natečaja.

nesnovna dediščina je duša srca slovenije
Nesnovna kulturna dediščina ali živa dediščina nas obkroža vsepovsod. 
Pogosto se je niti ne zavedamo, saj je del nas in vpeta v vsakdanjik. 
V Srcu Slovenije gradimo turistično ponudbo tudi na bogati kulturni 
dediščini, ki zajema in poudarja pomen starih domačij, gospodarskih 
poslopij, cerkva, kapelic, mlinov ter kozolcev. Tisto, kar daje dušo ob-
močju in pravi utrip, pa so različne praznične in vsakodnevne šege 
in navade, verovanja, ustno izročilo, plesna dediščina, znanje o 
naravi ter posebna znanja domačih obrtnikov, ki tukaj živijo. 
Na temo dediščine trenutno izvajamo mednarodni projekt vrednote-
nje nesnovne kulturne dediščine (Cultural capital counts) skupaj 
s partnerji iz Srednje Evrope. Dragocen kulturni kapital, ki izhaja iz 
ljudi in njihovih znanj, želimo ovrednotiti in mu dati dodano vrednost. 
Predstavljanje, zapisovanje in ohranjanje žive dediščine je izredno 
pomembno, predvsem za nosilce in drugo lokalno prebivalstvo, ki se 
močno identificira s tovrstno dediščino. 
Delček tega smo predstavili v brošuri Naše kulturno bogastvo o ne-
snovni kulturni dediščini v Srcu Slovenije, ki je izšla v začetku meseca 
maja. Z izbranimi primeri nesnovne dediščine v Srcu Slovenije smo 
skušali opozoriti na to, kako bogato in raznoliko je naše skupno izro-
čilo. V brošuro smo zajeli tudi primere nesnovne dediščine iz občine 
Litija. predstavili smo zgodbe in bajke o rudniku sitarjevcu ter 
o ajdih in ajdovskih deklicah, litijski ples predilcev - Špinerbal, 
oglarjenje na dolah pri Litiji ter druge med seboj zelo raznolike 
elemente nesnovne dediščine. 
Nosilcem nesnovne dediščine želimo pomagati pri prijavi za vpis v re-
gister žive dediščine, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej. Hkrati 
jih spodbujamo, da bi dediščina postala motiv za njihovo podjetniško 
prihodnost. 
Na temo uporabe dediščine v podjetništvu in turizmu je v slovenskem 
etnografskem muzeju v Ljubljani 10. maja 2012 potekala dobro obi-
skana okrogla miza, ki jo je organiziral center za razvoj Litija. Na njej 
so sodelovali dr. Janez Bogataj, dr. Vito Hazler, mag. Ksenija Kovačec 
Naglič, Adela Pukl, Mija Bokal, Rupert Gole in Branka Bizjan. 

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.6 16V Club, let nik 2000, cena 2.200,00 EUR; 
Opel Astra 1.6 16v N joy, letnik 2006, cena 6.700,00 EUR, Opel Corsa Essentia 1.2 
16V SAMO 24.000 KM, letnik 2008, cena 6.950,00 EUR; Opel GT 2.0 Turbo, let nik 
2008, cena 19.500,00 EUR; Seat Cordoba Signo 1.4, let nik 1999, cena 1.160,00 
EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Corsa Elegance 1.2 16V
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 02/2013, 
prev. 120150 km, svetlo zelena barva (ko
vinska), bencinski, 1199 ccm, 55 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA

2.450,00 EUr

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

2.550,00 EUr
Opel Astra 1.4 16V Enjoy
Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 04/2013, 
prev. 122075 km, temno modra barva (ko
vinska), bencinski, 1364 ccm, 66 kW, roč
ni (5 pr.), KLIMA 

5.190,00 EUr

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

950,00 EUr

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

3.990,00 EUr
Opel Corsa Eco 1.2i 16 V  
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 07/2012, 
prev. 156360 km, bordo rdeča barva (ko
vinska), bencinski, 1195 ccm, 48 kW, roč
ni (5 pr.)

1.300,00 EUr



zakLjUčni račUn 2011 Občine Litija
V dokumentu zaključnega računa občine Litija za leto 2011 lahko vidimo 
vrsto tabel, ki upravičeno vzbujajo resne skrbi. Iz spodnjih diagramov 
lahko razberemo letne primanjkljaje proračuna in stanje zadolževanja. 
Lanski primanjkljaj je dosegel že skoraj 1,7 milijona EUR. Tej vsoti pa 
je potrebno prišteti še več kot milijon neplačanih obveznosti. Tak način 
poslovanja občine traja že nekaj let, kar povzroča likvidnostne težave 
vsako prvo polletje naslednjega proračunskega leta. Zaradi tega mora 
nato župan najemati premostitvene kredite. Nastala proračunska lu-
knja se tako prenaša iz leta v leto.

Iz druge tabele je razvidno, da močno narašča dolgoročni dolg in je 
konec lanskega leta znašal že 4,72 milijona EUR. Če ob tem pomislimo 
še na skoraj 10 milijonski dolg občinskega podjetja SVc d.o.o., je to 
že dovolj resen razlog, da bi morali zasvetiti vsi alarmi in bi se moral 
marsikateri aplavz spremeniti v žvižge.

Prihaja čas, ko bodo morale biti javne finance izravnane. Politične že-
lje, obljube in tudi nesporno nujne potrebe ne bodo smele presegati 
realnih možnosti. Očitno se tega lokalna politika ne zaveda in še naprej 
plava nekje med oblaki želja.
V lokalni politiki je še vedno vse preveč prisotno mnenje, da v kolikor 
ne bo dovolj prilivov iz državnega proračuna, se bo lokalna oblast pač 
še vedno lahko zadolževala na tak ali drugačen način. 
Ob tem se postavlja temeljno vprašanje: Ali imajo župan in občinski 
svetniki MORALNO pravico zadolževati to in prihodnje generacije, po-
sebno še tiste, ki danes vstopajo v 1. razred osnovne šole?
V kolikor lokalni politiki to želijo, naj za nadaljnje zadolževanje naše 
občine za hipoteko zastavijo svoje lastno premoženje. Pa da vidimo 
potem njihovo korajžo!
Potroši se lahko le toliko, kolikor imamo. Za več od tega mora biti pripra-
vljena ustrezna projektna dokumentacija, usposobljena uprava in tudi 
lastna premostitvena sredstva, da lahko kandidiramo na evropskih in dr-
žavnih razpisih. Lahko se išče tudi pošteno javno-zasebno partnerstvo.
Zaključnega računa občine ni mogoče spreminjati, zato je razpravljati 
o njem v dveh branjih NEPOTREBNO. Pretekli zaključni račun je seveda 
pomembno izhodišče za razpravo, kako naprej?!
Pomembne ugotovitve bi moral podati že nadzorni odbor občine, vendar 
je njegov učinek bolj podoben nadzornikom kakšnega ljubiteljskega dru-
štva »veselih traktoristov«, kot pa instituciji, ki nadzira porabnike 12,6 
milijonov sredstev poračuna in 30 milijonskega premoženja občine.
Podrobnosti iz zaključnega računa občine si lahko vsak pogleda na 
spletni strani občine Litija www.litija.si med gradivi za seje občinskega 
sveta.  Nace ŠTEFERL
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v smrčkOvem brLOgU se UčimO  
za živLjenje 

V našem malem družinskem »hlevčku« se trudimo vzdrževati in na novo 
prebujati spoštovanje do narave in vsega živega.
Živali nam vlivajo pogum in samozavest. Predvsem zato, ker nas spre-
jemajo brezpogojno takšne kot smo. Ne igrajo in ne izbirajo po vide-
zu ali drugih lastnostih. Dajejo nam občutek, da smo najboljši. Manjši 
hišni ljubljenčki vedno pogosteje sodelujejo v procesih psihičnega in 
fizičnega okrevanja ljudi, kot motivacijski objekt v učno-vzgojnem pro-

cesu v vrtcih in šolah, prevzgoj-
nih domovih, zaporih, domovih za 
ostarele…
Večje živali, predvsem konji, ki 
so zelo nežni in senzibilni, pa po-
nujajo obilo izzivov, ki zahtevajo 
odločnost, vztrajnost, jasnost in 
dobre strategije spoprijemanja s 
težavami. Hkrati so to občutljiva 
bitja, ki hitro zaznajo, kako se 

človek počuti, kdaj je v stiku s seboj in kdaj ne. Druženje s konji nam 
lahko pomaga, kadar smo žalostni in nesrečni. Jahanje v naravi in spo-
kojnost ob dotiku konja, nas bo pomirilo in odlično učinkovalo na našo 
psiho. Zaradi svoje hipersenzibilnosti pa s konji že od nekdaj izvajajo 
terapije za zdravljenje različnih bolezni.
Naravna učilnica Smrčkovega brloga s pomočjo konjev, psov, dihurjev, 
činčil, veveric, zajčkov, prašičkov… in strokovno usposobljenih delav-
cev spodbuja človekov celostni razvoj:
• razvija samospoštovanje do sebe in drugih,
• razvija empatijo in socialne spretnosti ter veščine,
• izboljšuje komunikacijske sposobnosti,
• zmanjšuje stres,
• razvija občutek odgovornosti in zanesljivosti,
• razvija učinkovite strategije za premagovanje osebnih stisk,
•  razvija čustveno inteligenco ter nenazadnje krepi telesno kondicijo in 

koordinacijo.
Dunja POŽARŠEK

civiLna iniciativa Litija se je pridrUžiLa  
prOjektU recYcLing4smiLe – zbiranja  

izrabLjeniH kartUŠ in tOnerjev  
za rdeče nOske

Kdo jih ne pozna, RDEČIH NOSKOV 
- KLOVNOV ZDRAVNIKOV?
Našo prvo škatlo za zbiranje izra-
bljenih kartuš in tonerjev smo po-
stavili v Papirnico in fotokopirnico 
MA-AR, ki se nahaja v blagovnici 

centromerkur – vhod je s strani Osnovne šole Litija. 
Vsak, ki bo v Papirnico MA-AR prinesel staro kartušo, bo ob nakupu 
nove prejel 5% popust.
Vljudno prosimo vse, ki ne veste kam s starimi kartušami in tonerji, da 
jih prinesete v zbirno škatlo v papirnico. Na tak način boste pomagali pri 
ohranjanju okolja, predvsem pa prispevali donacijo za RDEČE NOSKE. 
Za vse prinešene kartuše se vsem že vnaprej zahvaljujemo! 
Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani www.civilna-
iniciativa-litija.si

naŠe sanje, živLjenje brez pOLOžnic
»Ni mogoče,« boste rekli. 
Poznam ga. Imenuje se Danilo Bobek (sl.1) z 
Vovš. Verjetno je eden najbogatejših Sloven-
cev, ker nima pufa! Ima pa tudi nekaj zemlje. 
Hišico z enim samim prostorom (približno 
3,5m x 3,5m), z enimi vrati in enim oknom, mu 
je zgradila občina, ker se mu stara, lesena in 
ometana hišica podira (sl.2). Ker nova hišica ni 

imela dimnika, je sam napeljal 
dimne cevi iz svoje peči na drva 
kar skozi steno. Ima socialno 
podporo, in sicer 45 € na me-
sec. Ni priklopljen na električ-
no omrežje, ker mu akumulator 
polni sončna celica. Tako lahko 
posluša radio, prižge luč, gleda 
televizijo ali polni svoj mobilni 
telefon (čeprav tam ni signala). 
Vodo dobi iz bližnjega izvira. 
Stranišče »na štrbunk« si je 
sam zgradil ob novi hiši (sl.3). 

Obdeluje njivo, na kateri pridela krompir, solato, fižol, paradižnik, … 
(sl.4)., če mu pridelka ne poje divjad. 
Med gradnjo nove hišice je stanoval 
v Litiji, v nekem bloku in počutil se je 
zelo utesnjenega, kot bi bil v zaporu, 
zaprt v škatlici vžigalic. Zdaj je srečen, 
ker živi na svojem – svobodno, v nara-
vi, daleč stran od ponorelega sveta, v 
samoti in od prvega soseda je oddaljen 
kakšen kilometer. Recesije, finančne in 
naše vsestranske krize sploh ne obču-

ti. Morda je njegov način življenja v teh 
težkih časih recept za srečno in sigurno 
prihodnost (sl.5) – vendar le za tiste, ki 
lahko to prenesemo.
Če ne, pa nam ostane še sedma - zadnja 
možnost! 
Pojdimo na 
tridnevno šo-
lanje - poči-
tnice – kako 
preživeti v 

naravi! (brez elektrike, brez nafte, brez te-
lefona, brez smetarjev, brez neštetih obve-
znih položnic, brez stresa, brez trgovine in 
denarja, brez interneta, ..), z obilo zabave, igrivosti in dobre volje, za 
katero bomo stalno skrbeli animatorji in igralci Družinskega gledališča 
Kolenc. 
Več na: www.vace.si/preziveti.htm ali tel: 01 8976 680, 041 896 632.
Kljub krizi - nas imam … !  Zvonček Norček

vpraŠanja civiLne  
iniciative direktOrjU  

ksp g. rOmanU cigLarjU
Na spletni strani občine je bilo v gradivu za 12. 
sejo Občinskega sveta pod 8.tč. dnevnega reda 

predstavljeno Poročilo o poslovanju in plan dela KSP.
V oči je zbodel navedek na 56. strani poročila - citiramo: »Ločeno zbra-
ne frakcije komunalnih odpadkov, kot so papir in papirna embalaža, 
steklena embalaža, plastična embalaža, sestavljena embalaža in ko-
vinska embalaža, je prevzemalo podjetje Papir Servis preko družbe za 
ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK in INTERSEROH. Javno podjetje 
tovrstne ločene frakcije pred prevzemom pretovori v večje zabojnike, 
na kar jih prevzemalec brezplačno prevzame. Manjši delež odpadne 
embalaže je prevzela tudi SUROVINA.« 
Prosimo za javno pojasnilo tega navedka !
Po medijih in po spletu lahko dnevno zasledimo številne informacije, da 
ločeno zbrane frakcije niso odpadek, ampak surovina, namenjena 
nadaljnji predelavi. Zanimivo bo izvedeti, kaj torej imamo občani od lo-
čeno zbranih odpadkov? Zdi se, kot da imajo od tega profit le podjetja, 
ki prevzemajo te ločeno zbrane frakcije (Interseroh npr. je bil v začetku 
maja izbran za družbo z najvišjo bonitetno oceno med ocenjevanimi 
družbami. Vir: Delo 3.5.2012). Očitno pa znajo zaslužiti tudi tisti, ki 
»praznijo« vedno prepolne zabojnike za papir?
Stimuliranja občanov za ločeno zbiranje praktično ni. Verjetno je delno 
za to kriva zakonodaja, delno krivdo pa nosijo tudi lokalne skupnosti in 
komunalna podjetja. Plačevanje odpadkov – nek pavšal/glavarina, kot 
ga uporabljamo v Litiji, nikakor ni stimulativno za občane, da bi vestne-
je ločevali odpadke. Tako tisti občani, ki pridno ločujejo odpadke in jih 
sami vozijo na eko otoke, po tem načinu plačujejo tudi odpadke osta-
lih občanov, ki vse smeti mečejo v en zabojnik. Na koncu se količina 
mešanih odpadkov odpeljanih na Unično razdeli in obračuna na število 
občanov (večinoma mesečno 0,20 m3/osebo). 
Kaj namerava KSP v bližnji prihodnosti narediti za boljše stimuliranje 
občanov k ločevanju (nižje položnice) ter za pravičnejše obračunava-
nje pobranih odpadkov (npr. tehtanje)? In zakaj KSP ni že v preteklosti 
uvedlo sprememb pri pobiranju odpadkov, kot so to naredila nekatera 
druga komunalna podjetja po Sloveniji? Na odpadkih ni več potrebno 
odkrivati »tople vode«. Obstajajo številne uveljavljene in dobre prakse v 
tujini in tudi v Slovenji, le uvesti bi jih bilo potrebno v naše okolje.
cI je direktorju g. ciglarju in županu v lanski aprilski številki Občana 
zastavila nekaj vprašanj in predlogov na temo odpadkov, pa do danes 
ni bilo odziva. Praktično se v tem času ni nič spremenilo, razen uvedbe 
zabojnikov za biološke odpadke in po novem še hišnih zabojnikov za 
embalažo.
Pri plačilu teh zabojnikov prosimo še za odgovor: Zakaj smo morali 
Litijani zabojnike plačati, medtem ko so jih občani nekaterih drugih 
občin prejeli brezplačno?
Člani cI prosimo za jasne odgovore in pojasnila v naslednji številki gla-
sila Občan!

zakaj takO zavajanje?  
- OdgOvOr:

V marčni številki Občana je v mojem članku z 
naslovom Župan, podžupani in še kaj … v tekstu 

izpadlo naslednje »50 % od«. Stavek bi se tako moral pravilno glasi-
ti: »Vsak od neprofesionalnih podžupanov prejme mesečno 50% od 
1.888,00 EUR bruto plače iz proračuna.« Podžupanoma se za napako 
opravičujem.
V odgovor na županov članek v aprilskem Občanu »Zakaj tako zavaja-
nje?« pa naslednje. Ob oddaji tega članka uredništvu Občana so bili na 
spletni strani občine navedeni naslednji občinski uslužbenci : Franci 
Rokavec, Tatjana Kržišnik, Lijana Lovše, Jasna Tušar, Suzana Kukovica, 
Marjan Janežič, Boštjana Železnik, Joži cirar, Marko Povše, Dragica Si-
mončič, Karmen Merela, Joži Belja, Kati Zidar, Peter Repovž, Nirmala 
Krofl, Blaž Zarnik, Branka Lavrih, Mario Japič, Andreja Jerant, Igorij Par-
kel, Marija Jerič, Marjana Weilgoni Anžel, Manja Šarbek. K temu sezna-
mu je potrebno dodati še tretjinski delež medobčinske inšpektorice in 
enak delež komunalnega občinskega redarja. Na koncu pa ta seznam 
dopolnjujeta še dva neprofesionalna podžupana. Teh oseb torej nika-
kor ni 19, kot je v svojem odgovoru napisal župan.
Kar se tiče županovih primerjav s številom zaposlenih v drugih občinah, 
pa je njihovo število brezpredmetno, ker ti niso plačani iz litijskega pro-
računa.  Nace ŠTEFERL
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s knjigo. Številni obiskovalci mu zastavljajo vprašanja in prekinjajo 
njegovo pripoved, zato lahko predstavitve trajajo in trajajo. Gostje iz 
Maribora so bili navdušeni nad odzivom občinstva. Avtor knjige in vse v 
zvezi z njim tudi po predstavitvi ostaja skrivnost. Knjiga [psi] še vzbuja 
zanimanje in pred izidom so nemški in angleški prevodi knjige, ki bo 
svojo pot nadaljevala v tujini. Nekaj utrinkov s predstavitve:

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA knjižnica litija

www.jzk.si

O likovni razstavi cvete Jaklič in Mire Škufca Lukman, 
POZDRAV POMLADI, je bilo že zapisano v prejšnji šte-
vilki glasila. 19. aprila 2012 pa se je razstava selila v 
Galerijo Kresnička na Muljavi, kjer bodo dela na ogled 
mesec dni (do sredine maja). Tako se je uresničila za-
misel o sodelovanju dveh Univerz za tretje življenjsko 

obdobje, Litije in Šmartna ter Ivančne Gorice.

Do zaključka študijskega leta vabimo: 
-  na ekskurzijo (26. maja 2012) v Krapino v okviru študijskega krožka 

Kulturna dediščina
-  na zaključek šolskega leta (30. maj 2012 ob 17. uri v Knjižnici Šmartno) 

Obvestili: 
O izvedbi zeliščarske delavnice (v okviru Društva žena in deklet Vače) 
bodo člani Društva pravočasno obveščeni. 
Prav tako tudi o predavanju (trajnostni razvoj) dr. Dušana Pluta, ki je 
predvideno za junij 2012.  Milena DIMEc

razstava pOkLOn dipLOmantkam 
veziLjskega OddeLka

Ustvarjalno središče Breznikar Šmartno pri Litiji je 
10. maja v Knjižnici Šmartno pripravilo razstavo 
Poklon diplomantkam veziljskega oddelka Šole za 
umetno obrt Ljubljana. 

Gostja razstave je bila gospa Majda Knific, diplomirana strokovna učite-
ljica vezenja, ki je na prigovarjanje gospe Magde Breznikar za razstavo 
posodila obsežno študijsko zbir-
ko vajenic za vezenje, kvačkanje, 
pletenje in mreženje z dvajsetimi 
različnimi tehnikami vezenja. Šola 
za umetno obrt je bila leta 1960 
preimenovana, oddelek veziljstva 
pa ukinjen. Vezenje in ročna dela 
so morali opustiti tudi v progra-
mih osnovnih in srednjih šol.
Razstavo je odprl župan Obči-
ne Šmartno pri Litiji gospod Milan Izlakar, spremljal ga je podžupan 
Matjaž Aškerc. Obiskovalce je pozdravila tudi predsednica pedagoških 

delavcev Slovenije, Vida Bogataj, 
ki je z naklonjenostjo pozdravila 
trud avtorice razstave, Magde 
Breznikar. 
Nekaj besed o svojem šolanju, 
šolski dan je s teoretičnimi in 
praktičnimi urami trajal od 8. 
zjutraj do osmih zvečer, je pove-
dala avtorica vajenic, Majda Kni-
fic. Navdušene obiskovalke, med 

njimi upokojene učiteljice tudi iz drugih krajev Slovenije, so ji zastavile 
veliko vprašanj. Dragocena razstava bo na ogled do 31. maja 2012 v 
obratovalnem času knjižnice Šmartno pri Litiji (ponedeljek, sreda od 
10. do 15. ure, torek, četrtek in petek od 12. do 18. ure).

»teden vseživLjenjskega Učenja«,
14. - 20. maj 2012, (maj-jUnij 2012)

•  tOrek, 29. 5. 2012, OB 19. URI, KNJIŽNIcA LITIJA, POTOPIS mada-
gaskar, GOSTA TINA GRČAR, MATJAŽ PIRNAT.

•  petek, 8. 6. 2012, od 9. 30 dalje v Kc LITIJA, »tačkOv Festi-
vaL«, PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE OB ROJSTNEM DNEVU NAcETA 
SIMONČIČA.

zadnji pOtOpis pred pOčitnicami
Za majski potopis smo v Knjižnici Litija izbrali navdušena popotnika, 
Tino Grčar in Matjaža Pirnata. Predstavila bosta Madagaskar, ki se jima 
je med afriškimi državami še posebej vtisnil v srce. Čeprav sta prepoto-
vala že dobršen košček sveta, bi rada delila svoje navdušenje nad tem 
otokom. Na osemmesečnem potovanju po Afriki sta obiskala otok, ki 
je poseben, drugačen, reven in čudovit. Otok, kjer se zdi, da se je čas 
ustavil mnogo let nazaj. Izvedeli boste vse o potovanju po odmaknje-
nih, ne turističnih krajih južnega dela otoka in prisluhnili neverjetnim 
zgodbam, ki jih piše težko življenje malagaškega ljudstva. Potopis bo 
29. maja ob 19. Uri, v Knjižnici Litija. 

140 Let čitaLniŠtva v Šmartnem pri Litiji
Ko smo pred petimi leti v Šmartnem praznovali 135-letnico čitalništva, 
so pri prireditvi sodelovala društva, ki so tesno povezana s čitalni-
co. Podobno sodelovanje načrtujemo tudi jeseni, ko bo v Šmartnem  
osrednja slovesnost ob 140-letnici čitalništva. Ob tem jubileju bo  
izšla tudi brošura, ki jo pripravljata bibliotekarki Knjižnice Litija. Obi-
skali sta Arhiv Slovenije, kjer sta dobili precej novih informacij o  
delovanju čitalnice. Te bodo navedene v brošuri ob jubileju. Ker bo 
okrogla obletnica v majsko-junijskih dneh, se ob tem jubileju zahva-
ljujemo vsem članom, ki obiskujete knjižnico v Šmartnem in tako  
nadaljujete bralno tradicijo, ki je v teh krajih doma že 140 let.

za braLnO značkO, 
braLna maj´čka

V knjižnici Litija se pripravljamo na 
zaključek bralne značke, letos smo 
se odločili da pridne bralce nagra-
dimo z bralno maj´čko. Na pomoč 
so nam z donacijami za promocijo 
branja priskočila nekatera podje-
tja in posamezniki, za kar se jim 
najlepše zahvaljujemo. Dogovori 
z avtorjem ilustracij, ki nas bodo 
nagovarjale z majic, so že stekli, 
to bo Gabrijel Vrhovec- ilustrator, 
umetnik, pozitivec, človek s pro-
tezo, kot se rad sam predstavi. 
Njegovi hudomušni motivi krasi-
jo tudi učbenike, zato ga učenci 
zagotovo poznajo. Prireditve s 
podelitvijo majic bodo potekale v 
maju in začetku junija; o terminih 
se bomo dogovarjali in usklajeva-
li s šolami in vrtčevskimi oddelki. 
Vsem pridnim bralcem čestitamo 
za sodelovanje in nasvidenje pri-
hodnje leto. 

predstavitev knjige 
[psi]

V maju so knjižnico v Litiji obiskali 
gostje iz Maribora, ki po Sloveniji 
skrbijo za promocijo knjige [psi]. 
Glavno vlogo na predstavitvah ima 
dramski igralec Bojan Maroševič, 
ki skoraj dve uri brez predaha go-
vori o vsem mogočem, povezanem 

KUltURni KoleDaR
datUm Ura dOgOdek LOkacija

NED 20.5. 15.00 14. srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja GEOSS - Spodnja 
Slivna

PON 21.5. 18.00 Koncert:  »OŠ Gradec poje« Kulturni center Litija
TOR 22.5. 18.00 Potopis: PEKING, Kristjan Adamlje - Denis Mc Litija

PON 25.5. 11.30 Ulična četvorka z nastopom skupin Artenigma in High 5 Valvasorjev trg –
Staro mestno jedro

ČET 24.5. 18.00 Okrogla miza: Mladinski center danes in v prihodnosti Mc Litija

SOB 26.5.

16.00
Iskanje izgubljenega zaklada Mc Litija

UNIKAtija, tržnica unikatnih izdelkov Mc Litija
18.00 Mc – ROJSTNODNEVNI PROGRAM ZA MLADE Mc Litija

20.00
Tattooji, razstava Uroša Uštarja Mc Litija

RAJ MLADOSTI – koncert mladih rock, jazz skupin Mc Litija
TOR 29.5. 19.00 Potopis: Madagaskar, Tina Grčar in Matjaž Pirnar Knjižnica Litija
SRE 30.5. 20.00 Ponovitev predstave "Mamo ste pa kar živo pokopali" Kulturni center Litija

NED 3.6. 8.30…
16. POHOD OD cERKVIcE DO cERKVIcE POLŠNIK – s kulturnim programom na 

postojankah: gostje: Moški zbor Radomlje, Folklorna skupina Senovo,  
Mešani pevski zbor Notranjska 

POLŠNIK

PON 4.6. 18.00 – 19.00 Informativno- svetovalna pisarna Društva UP Mc Litija
ČET 7.6. 19.00 Kino kokošnjak: otroško delo Mc Litija
PET 8.6. 9.30 TAČKOV FESTIVAL – prireditev za najmlajše ob rojstnem dnevu Naceta Simončiča Kulturni center Litija
SOB 9.6. 16.00 PGD Litija, predstavitev Dvorišče Mc Litija
PON 11.6. 18.00 Slovenski rock'n'roll v državah strogih režimov, Kristijan Adamlje, potopis: Mc Litija
TOR 12.6. 19.00 SLAVNOSTNA  AKADEMIJA OB 20 LETNIcI PLANINSKE  SEKcIJE DU LITIJA Kulturni center Litija

SRE 13.6.
18.00 Begunec? Migrant?, večer filma in debat Mc Litija
19.00 Zaključna prireditev Gimnazije Litija Gimnazija Litija

ČET 14.6. 18.30 Koncert Glasbene šole Litija - Šmartno Mc Litija

PET 15.6.
17.00 1. Poletni nogometni turnir Igrišče Rozmanov trg
18.00 Valeta – OŠ Litija Kulturni center Litija

SOB 16.6.
18.00 Poletna muzejska noč - predavanje z dokumentarnimi posnetki: OSAMOSVOJITEV 

SLOVENIJE 1991 – z Rosvito Pesek, »odprta vrata muzeja« Kulturni center Litija

20.00 Osrednja občinska prireditev ob občinskem prazniku in dnevu državnosti Kulturni center Litija
TOR 19.6. 10.00 Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v Mc Litija Mc Litija
SRE 20.6. 8.00 Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v Mc Litija Mc Litija
PET 22.6. 9.30 Mc jazz orchestra, Artenigma, High 5, koncert ob zaključku šolskega leta Igrišče Gim. Litija
SOB 23.6. 16.00 Rižota presenečenja, kuharska delavnica Mc Litija
PET 29.6. 18.00 PORTRETI, razstava študentk likovne pedagogike Mc Litija
SOB 30.6. 18.00 FENSI ŠMENSI POLETNE KIKLE, ustvarjalna delavnica za zahtevnejše ustvarjalke Mc Litija
Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

Utrinek z razstave unikatne keramike KO SE PTIČKI ŽENIJO.

pribLiževanja z rOsvitO pesek
V ponedeljek, 16. aprila, so v kulturnem centru Litija pripravili aprilska 
Približevanja. Na povabilo direktorice Knjižnice Litija, Andreje Štuhec, 
je prišla novinarka, avtorica številnih dokumentarnih filmov, oddaj, 
člankov in knjig, magistra mednarodnih odnosov in doktorica zgodo-

vinskih znanosti, Rosvita Pesek. 
Po končani pedagoški gimnaziji je študi-
rala novinarstvo in prvo službo iskala na 
radiu Slovenija. Ko so jo zaradi izrazitega 
štajerskega narečja zavrnili, je v dvigalu TV 
Slovenija srečala Iva Milovanoviča, ki jo je 
povabil na televizijo, kjer glede fonetike ni-
majo tako visokih meril. In res je poskusila 

srečo, govora in izreke jo je učil Peter Ovsec, ki ji je pomagal na začet-
kih. Po dopolnilne ure o obnašanju pred kamero in bontonu nasploh pa 
je hodila k strokovnjakinji za bonton, Ani Nuši Kneževič. Ko je pred leti 
zaradi ukinjanja uredništva postala zgolj voditeljica Polnočnega kluba, 
je dozorela še odločitev za doktorat. Od prvih dnih osamosvajanja Slo-
venije je spremljala dogodke, zato je imela ogromno osebnega arhiva, 
zapiskov in posnetkov. Te je uporabila pri pisanju doktorata in nastan-
ku obeh knjig, Skupščinski koraki k samostojni državi in Osamosvojitev 
Slovenije. Obiskovalci, ki so ponovno napolnili Modri salon kulturnega 
centra, so ji z zanimanjem prisluhnili in ji postavili nekaj vprašanj. Med 
drugim jih je zanimalo, zakaj so v studiu Odmevov vedno isti ekono-
misti, nekateri s slabim slovesom. Peskova je povedala, da je izredno 
težko dobiti gosta za oddaje v živo in zato vabijo pač tiste ljudi, ki bodo 
zagotovo prišli. Za tretjo knjigo, Osamosvojitvena vlada se je odločila, 
ker gradiva na to temo ni veliko in bi lahko izgubili veliko pomembnih 
informacij, ker čas opravi svoje. Tretja knjiga Rosvite Pesek je na voljo 
od 16. maja dalje.   Foto: Luka HAUPTMAN 

»Človek, ki plava s tokom, ki se ne ravna po visokih načelih, 
ki nima idealov niti prepričanj – tak človek je … stvar, 
ki jo premikajo, 
namesto da bi bil živo bitje, ki premika –
 je odmev in ne glas … 

(Henri Frederic Amiel 1821-1881)

pribLiževanja – v sredo, 23. maja, ob 19. 
uri bomo v kulturnem centru gostili legendar-

nega slovenskega košarkarskega trenerja g. zmaga sagadina!
Ne zamudite zadnjega zanimivega klepeta v tej sezoni!

Osrednja prireditev Ob Občinskem praznikU 
in dnevU državnOsti

v soboto, 16. junija, ob 20. uri, bo v kulturnem centru osrednja 
slovesnost v počastitev občinskega praznika in dneva državnosti. Ob 
slavnostnem govorniku, evropskem poslancu dr. milanu zveru, in li-
tijskem županu, ki bo podelil že tradicionalna občinska priznanja, bodo 
v kulturnem programu nastopili tudi Slovenski citrarski kvartet, PD Lipa 
Litija in kvintet litijskih glasbenikov pod vodstvom Marka Krebsa. Prire-
ditev bo povezoval Gorazd Mavretič.

pOLetna mUzejska nOč 2012
Poletna muzejska noč je tradicionalna skupna akcija odprtih vrat slo-
venskih muzejev in galerij. Do pozne noči si lahko obiskovalci ogledajo 
zaklade muzejev in galerij, udeležijo delavnic, demonstracij, predavanj, 
literarnih večerov, koncertov in družabnih zaključkov. Največ prireditev 
je v zgodnjih in poznih večernih urah, ko običajno muzeji in galerije za-
prejo svoja vrata in pogasijo luči.
Letošnja vseslovenska akcija Poletna muzejska noč je že deseta po vrsti 
in kot je že v navadi, se ji bomo priključili tudi v Muzeju Litija.
V času od 17.00 do 24.00 bomo pripravili pester in zanimiv program, ki vklju-
čuje tudi osrednjo prireditev ob občinskem prazniku in dnevu državnosti:
- razstava »Litija iz starih albumov«
- odprta vrata Muzeja Litija
-  18.00 - predavanje »OsamOsvOjitev sLOvenije« z dOkUmen-

tarnimi pOsnetki – dr. rOsvita pesek 
-  20.00 – slavnostna akademija ob občinskem prazniku in dnevu državnosti

bOgdan barOvič razstavLja 
svOja LikOvna deLa v Litiji

V sredo, 9. maja, smo v avli Kulturnega centra s 
kratkim kulturnim programom odprli razstavo tr-
boveljskega likovnika Bogdana Baroviča. Razstavo 
je naslovil Kraji in ljudje in nam z doživeto zgod-

bo predstavil pomen in čustveno vrednost likovnih del. Bogdan veliko 
ustvarja in to je že njegova 67. razstava. »To so dela zrelega umetnika, ki 
se nas dotaknejo,« je o njegovem delu spregovoril g. Zoran Poznič, aka-
demski kipar, direktor Delavskega doma Trbovlje in njegov prijatelj. 
Razstava bo na ogled v avli Kulturnega centra do 1. junija, vsak delovnik od 
8.00-12.00, ob prireditvah v večernih urah in po dogovoru (031-689-160) 
tudi v drugih terminih. 

s paLačinkami zakLjUčiLi sezOnO OtrOŠkiH matinej
V soboto, 12. maja smo zaključili letošnjo sezono otroških matinej. V se-
zoni 2011/2012 smo si ogledali trinajst predstav, ki postajajo med otroci 
zelo priljubljene, saj že drugo leto beležimo povečan 
obisk. Tudi nastopajoči zelo pohvalijo naše malo ob-
činstvo, saj vedno pridno sodelujejo v predstavah. Pri 
tem gre seveda velika zahvala staršem, ki v kultur-
nem duhu vzgajajo svoje otroke in se zavedajo po-
membnosti tovrstnih izobraževanj. V našem zavodu 

se trudimo, da izbiramo poučne 
in hkrati zabavne predstave, saj 
je najpomembneje, da so gledalci 
zadovoljni. Na zaključni matineji smo pekli tudi pala-
činke in uživali ob Kaličopkovih dogodivščinah. Novo 
sezono bomo pričeli konec septembra in verjamemo, 
da bo še boljša kot pretekla. 

OdstiramO tančice Litijske zgOdOvine
tokrat objavljamo zanimivo skupinsko fotografijo iz obdobja med 
obema vojnama, na kateri je litijsko telovadno društvo (sokoli?).  
na njej naj bi bila prepoznana znani litijski družbeno-politični de-

lavec edvard kres 
in nekdanji litijski 
župan Hinko Lebin-
ger.
Če kdo prepozna še 
koga na fotografiji, 
naj prosim javi po-
datke po telefonu 
(031/6859-160) ali 
po elektronski pošti 
(helena.hauptman@
siol.net).

tačkOv FestivaL v Litiji
Radovedni Taček je bil prijazen in ukaželjan kuža, ki nas je v televizijskih sreča-
vanjih z igralcem Markom Okornom učil o zanimivih stvareh. nace simončič 
pa je bil tisti lutkar, gledališčnik oz. vsestranski kulturnik, ki mu je s svojo 
čudovito osebnostjo dal poseben pasje-človeški značaj, da se je priljubil šte-
vilnim generacijam otrok. Po lanskoletni spominski prireditvi in razstavi (10-
letnica smrti Naceta Simončiča) se je porodila ideja, da bi v Litiji spomin na 
Tačkovega očeta ohranjali celoviteje oz. trajneje. Pridobili smo soglasje oz. 
privolitev gospe Irene Strune Arko, nekdanje urednice in avtorice oddaje Ra-
dovedni Taček za uporabo Tačkovega imena. Namen festivala bo promovirati 
kulturo, znanje, učenje ter odgovornost in prijaznost do ljudi in živali. 
Festival bo prvo leto enodneven in sicer bo potekal v petek, 8. junija 
2012 (rojstni dan Naceta Simončiča) od 9. 30 ure dalje. 
javni zavod za kulturo Litija in knjižnica Litija bosta s sodelovanjem ci-
vilne iniciative Litija, komisije otrok in pes pri kinološki zvezi slovenije, 
mestne skupnosti Litija in Občine Litija v prostorih kulturnega centra 
Litija v dopoldanskem času pripravili lutkovno-gledališko predstavo, žo-
gica marogica, kjer je nekoč kot kužek blestel lutkar nace, v preddverju 
dvorane bo na ogled dokumentarna razstava o nacetu simončiču, obi-
skovalci pa bodo lahko spoznali tudi delovanje komisije otrok in pes ….
Lutkovno predstavo si bodo lahko ogledale vrtčevske skupine (po dogovoru), 
lahko pa tudi otroci, ki niso vključeni v vrtec. Po predstavi se bomo v parku 
srečali tudi s prijaznim (živim) kužkom in njegovimi vzrejitelji ter dobili nekaj 
napotkov za lepo sožitje med človekom in psom.
Načrti za prihodnji razvoj festivala so vsekakor ambiciozni: promovirati doma-
čo lutkovno dejavnost, pripravljati likovne in literarne natečaje najrazličnejših 
vsebin, se povezovati z vzrejitelji psov, lokalnimi kinološkimi društvi, predsta-
vljati različne pasme psov, pokazati javnosti delo živali v »službi«, pri vsem 
tem pa poudariti pomen odgovornosti in tolerantnosti do soljudi in živali in še 
mnogo drugega….  Andreja ŠTUHEc
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drUgO mestO na meddržavnem  
tekmOvanjU iz Hitrega in 
zanesLjivega račUnanja

V soboto, 28. aprila 2012, je v kraju rokiškis v Litvi po-
tekalo meddržavno tekmovanje iz hitrega in zanesljivega 
računanja. Tekmovanja so se udeležili tekmovalci iz Esto-
nije, Litve, Latvije in Slovenije. Našo državo so med dru-

gimi zastopali tudi trije učenci iz Litije. Tekmovanja so 
se udeležili osnovnošolca marko bjelčević, 5.a, Urh 
krafogel, 5.a iz Osnovne šole Litija in srednješolec 
rok markelc iz elektrotehniško – računalniške 
strokovne šole in gimnazije Ljubljana. Vsi so se na 
tekmovanje pripravljali v Osnovni šoli Litija pod men-
torstvom alena divjaka. V konkurenci četrtih, petih 
in šestih razredov je Urh krafogel zasedel 2. mesto 
in postal meddržavni podprvak, marko bjelčević pa 
je zasedel 9. mesto.V konkurenci sedmih, osmih, devetih razredov in 
srednješolcev je rok markelc zasedel 13. mesto. 
Fantje so s svojimi visokimi dosežki znova potrdili vrhunsko formo, ki se je 
stopnjevala že od državnega tekmovanja. Za vse udeležence je bila to nepo-
zabna izkušnja, združena še z ogledom mesta Rokiškis. Pozitivnega vzdušja, 
ki je vladalo ves čas potovanja, niti manjše jezikovne ovire niso motile. 
Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so nam omogočili udeležbo na tekmo-
vanju: KGL d.o.o, ELIN Bevc Venčeslav s.p., NLB d.d., BARJANS d.o.o., 
MAKT Aleš Premk s.p., PORTAL NEPREMIČNINE Dejan Grošelj s.p., MM 
Matej Mrzel s.p., PROKOHID Natalija Borišek s.p., DIMNIKARSTVO LITIJA 
Franc Dobravec s.p. in MERcATOR d.d., Avto JANEZ, Janez Pirc s.p..
Posebna zahvala gre tudi OŠ Litija, predvsem ravnatelju Petru Strletu, za 
vso podporo pri izvedbi tekmovanja. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke.

zLatO priznanje iz znanja geOgraFije 
Tudi v tem šolskem letu se je OŠ Litija uvrstila na državno tekmovanje v zna-
nju geografije. Tokratno je bilo 13.4.2012 na OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju. 
Na tekmovanje se je s svojim dosežkom na regijskem tekmovanju uvrstila 
eva Lavrenčič iz 9. c razreda in osvojila zlato priznanje ter se umestila 
med najboljših 12 učencev v državi. Mentorica je bila Alojzija Boncelj.
Tekmovanje je bilo izjemno dobro organizirano in kot večina geografskih 
državnih tekmovanj pravi praznik geografije. Naloge so bile kvalitetno 
pripravljene in so zahtevale široko poznavanje tega predmetnega podro-
čja, tako da se je zares lahko izkazal le tisti, ki veliko zna. 

zLatO steFanOvO priznanje iz Fizike 
Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci OŠ Litija tekmovali za Stefanova 
priznanja. Udeležili so se državnega tekmovanja v Mariboru. Na njem je 
sodelovala eva Lavrenčič iz devetega razreda in osvojila zlato prizna-
nje. Poleg zlatega je osvojila tudi srebrno priznanje, ki ga je prejel tudi 
devetošolec Domen Sedevčič. Njun mentor je Robert Buček.

zLatO priznanje iz digitaLne FOtOgraFije
V soboto, 31. marca 2012, je potekalo državno tekmovanje na področju 
računalništva, v okviru Festivala inovativnih tehnologij. Ena od panog 
je tudi tekmovanje iz digitalne fotografije. Na tekmovanju iz digitalne 
fotografije sta Osnovno šolo Litija zastopali Niki Janežič in Karmen Po-
nebšek. Karmen Ponebšek je zasedla 2. mesto in s tem prejela zlato 
priznanje, Niki Janežič je zasedla 5. mesto. 
Na tekmovanje sta učenki pripravljala mentorja Miklavž Šef in Alen 
Divjak.

zLatO vegOvO priznanje iz matematike
Področno tekmovanje iz matematike je bilo v sredo, 28. marca 2012. Na 
njem so srebrno Vegovo priznanje prejeli Blaž Zupančič, 7.a, Anja Žužič, 
7.a, Miha Skender, 8.b, Nadja Strle, 8.b, Jan Perpar, 9.a, Domen Sedev-
čič, 9.b in Eva Lavrenčič, 9.c.
Na državno tekmovanje, ki je bilo v soboto 21. aprila 2012, so se uvrstili 
Blaž Zupančič, Nadja Strle in Eva Lavrenčič. Najuspešnejši je bil Blaž 
Zupančič, ki je prejel zlato Vegovo priznanje.
Na tekmovanja so učence pripravljali mentorji Angela Marolt, Alen Div-
jak in Robert Buček. Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

Učenci OŠ Litija pObraLi kar 7 priznanj
Na natečaju Evropa v šoli so bili naši učenci letos še posebno uspešni, 
tema je temeljila na Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracij-
ske solidarnosti. V natečaju z naslovom Jaz tebi radost – ti meni modrost 
so na regijskem nivoju osvojili kar 7 nagrad. Na likovnem področju v 
tretji triadi je 1. mesto osvojila Eva Mlinar, drugo pa Karmen Ponebšek, 
njuna mentorica je bila Marija Bregar Hostnik. V drugi triadi je 1. na-
grado prejel David Valte, mentorica je bila Polona Gole in Žan Boroš 3. 
nagrado, z mentorico Tatjano Bizjak. Karolina Kaliope je bila mentorica 
četrtošolcu Leonu Domiću, ki je prejel 3. nagrado v 2. triadi.V tretji triadi 
je na literarnem področju Nika Koprivnikar iz 9. razreda prejela 2. nagra-
do, Klara Andrejčič iz 8. razreda, ki je sodelovala na video natečaju, pa 
je prejela 1. nagrado. Njuna mentorica je bila Jana Štojs.
Zaključna prireditev je bila v sredo, 25. 4. 21012, v Hrastniku, vsi nagra-
jenci pa so se udeležili tudi nagradnega izleta. 

ŠOLa v naravi v dOmU cŠOd vOjskO
Učenci 6.a razreda OŠ Litija, skupaj z učiteljicama Vero Taradi in Lju-
dmilo Intihar, so bili v šoli v naravi v domu cŠOD Vojsko od ponedeljka 
16.4.32012 do petka 20.4.2012. Teden dni so spoznavali Vojskarsko pla-
noto, njen rastlinski in živalski svet. Zelo zanimivo je bilo raziskovanje 
potoka Gačnik. Ogledali so si tudi enega izmed njegovih štirinajstih sla-
pov, slap Brdar. V bližnjem gozdu so si sami izdelali zavetišča, ki so jim 
dali zanimiva imena Pr' Špelc, Na smrekah, Pr' treh zjalah, Pr' mahovem, 
Pr' cvetkah. Zakurili so taborni ogenj in si sami pripravili poobedek. Še 
posebej zanimiva je bila priprava pravih idrskih žlikrofov. Bili so res zelo 
okusni. Učenci so se preizkusili v klekljanju, s pomočjo mentorice, ki 
jim je razložila umetnost klekljanja v pravi idrščini. Uporabljali so bule in 
klekljne. Tako so izvedeli, da so v šoli v naravi v Vojskem zjale in mulci. 
Poučili so se tudi o alternativnih virih energije in sami izdelali modelčke 
avtomobilov na vetrni pogon. Ves čas pa so se udeleževali raznovrstnih 
športnih aktivnosti od lokostrelstva, plezanja po steni do orientacijske-
ga pohoda. Najljubše pa jim je bilo druženje z osnovnošolci iz Deskel. 
Stkala so se nova prijateljstva in obljube, da se še kdaj srečajo. Zadnji 

večer so pripravili družabni program s 
šaljivimi igrami, skeči, čaranjem, rapa-
njem. Na poti domov so si ogledali še 
lepote Divjega jezera. Teden, v katerem 
so občudovali Julijce s Triglavom na 
čelu, zasneženo četrtkovo jutro, je mi-
nil zelo hitro. Spoznali in naučili so se 
veliko novega, poučnega, zanimivega in 
uporabnega.  Vera TARADI

ŠOLski časOpis pOdrUžnice s  
priLagOjenim prOgramOm

Na Podružnici s prilagojenim programom je v mesecu 
aprilu izšla nova številka šolskega časopisa. Ker so vsi 
prispevki v njem pisani z ljubeznijo o ljubezni, smo 
ga poimenovali kar »Kotliček poln ljubezni«. Pokukaj-
te, kaj se skriva v njem, ne bo vam žal. Nahaja se na 

spletni strani: http://www.os-litija.si/os_litija/index.php/dejavnosti/
solski-casopis  Jana ŠVAGAN

deLOvna praksa Učencev v vdc zagOrje Ob savi
V tednu od 2. do 6. 4. 2012 je na 
Podružnici s prilagojenim progra-
mom potekala praksa učencev 
posebnega programa vzgoje in izo-
braževanja (PPVI). Letos smo prvič 
stopili v stik z Varstveno delovnim 
centrom (VDc) Zagorje ob Savi in 
delovno prakso organizirali skupaj z 
njimi. Učenci 4. in 5. stopnje iz od-

delkov PPVI2 in PPVI3 so se tako vsak dan ob 7.45 odpravili iz Litije na 
delo proti Zagorju. Tam so jih prav vsi zelo toplo sprejeli in jih hitro vzeli 
medse. Predstavili so jim svoje delo, izdelke in dejavnosti. Naši učenci 
so lahko natančno spoznali raznorazna dela, ki jih tam opravljajo njihovi 
varovanci, in se tudi sami pridružili delu, kakršno je sestavljanje, pakira-
nje, zlaganje ipd. Prav tako so se zabavali v glasbenih, plesnih, športnih 
in kuharskih delavnicah, obnovili so nekatera stara poznanstva in stkali 
nekaj novih prijateljskih vezi. Prav vsi so se pri njih počutili odlično in 
zagotovili so jim, da se kmalu spet vrnejo.  Jana ŠVAGAN

praksa ŠtUdentk iz pedagOŠke FakULtete
V aprilu sta se nam na Podružnici s prilagojenim programom za 14 dni 
pridružili študentki Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki sta prišli spozna-
vat vzgojno-izobraževalno dejavnost 
v posebnem programu (PPVI). Prvi 
teden sta spoznavali delo, hospiti-
rali in pripravili nastope v oddelku 
PPVI1 pri učiteljici Katji Lenič, drugi 
teden pa v oddelku PPVI3 pri men-
torici Jani Švagan. Poleg pouka sta 
v sklopu svoje prakse spoznali tudi 
delovno prakso učencev v VDc Za-
gorje ob Savi in se udeležili regijskih 
iger MATP v Leskovcu pri Krškem. Učenci in učitelji smo ju lepo sprejeli 
medse, zlahka smo se navadili na njuno prisotnost na šoli, zato ju bomo 
zdaj, ko sta se morali po dveh tednih spet vrniti na fakulteto in se posve-
titi svojim študijskim obveznostim, prav pošteno pogrešali. Upamo, da se 
kmalu spet vrneta v našo sredino.  Jana ŠVAGAN

regijske igre matp
V petek, 13. 4. 2012, so se trije učenci 
oddelkov PPVI, Tajda Kralj, Luka Lindič in 
Sonja cvetko, udeležili regijskih iger MATP 
(Motor ActivitiesTraining Program) v Le-
skovcu pri Krškem. Organiziral jih je tam-
kajšnji Varstveno delovni center v športni 
dvorani njihove osnovne šole. Udeleženci 
so se pomerili v šestih različnih športnih 
igrah, po tekmovalnem delu pa je sledila 
podelitev medalj, kosilo in zabava. Učence 

so na igre pospremile mentorica Jana Švagan in študentki Sabina Grom 
ter Maja Šuštaršič.  Jana ŠVAGAN

OdLičen UspeH naŠega tekmOvaLca  
marjana pOtiska

Zavod Janeza Levca je organiziral evropski turnir v namiznem tenisu, ki 
je potekal v Ljubljani od 12. – 16. aprila v vojašnici Franc Rozman Stane. 
Turnirja se je udeležilo več kot 100 tekmovalcev iz 20 držav in v tej močni 
mednarodni konkurenci so se naši tekmovalci odlično odrezali. Marjan 
Potisek je osvojil 6. mesto posamezno ter 3. mesto v dvojicah. Čestita-
mo!  Igor MIHAILOVIć

Obisk OtrOk iz razvOjnega OddeLka  
vrtca LUčka

Učenci in učiteljici iz Oddelka 
posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja 1 so na obisk pova-
bili otroke iz razvojnega oddelka 
Lučka. Pridružili so se jim v torek, 
3. 4. 2012, in jim popestrili dopol-
dne. Na začetku je bilo na vrsti 
spoznavanje in skromna pogosti-
tev. Obiskali so jih Denis, Azra in 
Nik, spremljali pa so jih vzgojite-
ljica Tina, pomočnik vzgojiteljice Iztok in svetovalna delavka vrtca Katja. 
Otroci so hitro našli skupen jezik v igri z avtomobilčki in žogami. Sledila 
je ustvarjalna delavnica z naslovom Pomagajmo zajčku pobarvati pirhe. 
Nato so vsi skupaj odšli v šolsko knjižnico, kjer jih je sprejel Medo in 
knjižničarka Nevenka. Učenci so se udobno namestili v vrečah za sede-
nje in si ogledali posnetek igrice Sovica Oka. Na koncu so si vsi skupaj 
privoščili še sproščanje v terapevtski sobi ob prijetni glasbi. Izmenjali so 
si še ročno izdelana darilca in si obljubili, da se kmalu spet srečajo – to-
krat v vrtcu.  Katarina LENIČ

LikOvniki v krŠkem
Že tradicionalno, 5. srečanje likovnih ustvarjalcev osnovnih šol s prilago-
jenim programom, se je letos odvijalo v Krškem in sicer je organizacijo 
tokrat prevzela tamkajšnja Osnovna šola Dr. Mihajla Rostaharja Krško. 
Srečanje je potekalo v starem mestnem jedru, center dogajanja pa je bil 
v Mestnem muzeju Krško. Že sam prihod likovnikov je bil poseben, saj so 
se zbrali v atriju muzeja, katerega so prenovili v letu 2010. Za udeležen-
ce so pripravili kratek kulturni program in že so si učenci v spremstvu 
tamkajšnjih učiteljev ogledali muzej in izbrali temo za ustvarjanje. Učenki 
Mojca Vodenik in Ajda Kuč, pod vodstvom mentorice Polone Baš Jere, 
sta si izbrali tehniko slikanja z voščenkami. Možno je bilo tudi oblikovanje 
gline in risanje z ogljem. Nastala so številna zanimiva dela, ki jih je ocenila 
strokovna komisija in postavila razstavo. Mentorji so si med tem vodeno 
ogledali muzej, umetniško razstavo v cerkvi in bližnji park. Sledilo je kosi-
lo, nato pa ogled centra GEM- Svet energije, kamor so se odpeljali z av-
tobusom. Učenci so se srečali z nastajanjem energije in njeno uporabo, 
preko številnih poskusov. Zaključni del in podelitev priznanj so sklenili na 
začetni lokaciji, v Mestnem muzeju Krško. Utrujeni, a polni vtisov in novih 
znanj, so se v popoldanskih urah, odpeljali proti Litiji.  Polona BAŠ JERE

osnovna šola Litija Podružnica s prilagojenim programom
Učenci 6.b razreda v cŠOd

Učenci 6.b razreda so od 16. 4. do 20. 
4. preživeli naravoslovni teden v cŠOD 
Dom Peca v Mežici na Koroškem. V 
tem tednu so se ukvarjali z različnimi 
športnimi dejavnostmi: igre z žogo, lo-
kostrelstvo, športno plezanje; razisko-
vali bližnji potok in življenje v njem; se 
odpravili v gozd in raziskovali različna 

drevesa; spoznavali naše vesolje, predvsem planete – tudi skozi igro, 
preizkušali so se v orientaciji in izdelavi tabornih ognjev. Zadnji dan pa 
imeli tekmovanje kralja Matjaža.  Robert BUČEK

OŠ Litija tretja na državnem prvenstvU  
OsnOvniH ŠOL v bOWLingU

V soboto, 14.4.2012, so Bowling center 300 napolnili mladi igralci in 
igralke bowlinga iz vseh koncev Slovenije. Zmagovalci in drugouvrščeni 
področnih tekmovanj (kjer je tekmovalo 89 ekip in 272 otrok) ter še dve 
ekipi po rezultatu so se v finalu pomerili za bogate nagrade in seveda 
pokale in medalje, ki jih je prispeval Zavod za šport Planica. 25 ekip in 
74 tekmovalk in tekmovalcev si zaslužijo vse pohvale za odlične igre, 
športno vedenje in borbenost. OŠ Litijo sta v finalu zastopali ekipi 
OŠ Litija 1 (marko tomažič, tom virant, tilen viran) in OŠ Litija 3 
(monika ponebšek, nina bufolin, sabina jolić).
Ekipe so se najprej pomerile v dveh igrah kvalifikacij, ki sta šteli za uvr-
stitve v posamični konkurenci posameznic in posameznikov. Po konča-
nih kvalifikacijskih ekipnih bojih se je v finalne dvoboje uvrstilo osem 
najboljših ekip, ki so se po turnirskem sistemu nato borili za medalje in 
pokale. Dvoboji so bili izjemno napeti, velikokrat je o uvrstitvi v nadaljnje 
boje odločalo le nekaj kegljev. Za tretje 
mesto sta se pomerili ekipi OŠ Martin 
Konšak iz Maribora in OŠ Litija 1. Litja-
ni so premagali Mariborčane, tudi po 
zaslugi odličnega Toma Viranta, ki je 
podrl 203 keglje, in tako po lanski zlati 
medalji letos šoli v vitrine dodali pokal 
za tretje mesto in si okrog vratu nadeli 
bronaste medalje.
Končni vrstni red: 1. OŠ Antona Globočnika Postojna, 2. OŠ Železniki, 
3. OŠ Litija 1 
Tudi letos so pokale in nagrade podelili za najboljše tri tekmovalce in tek-
movalke v posamični konkurenci. Za rezultat sta šteli dve igri, odigrani 
v predtekmovanju. Nina Bufolin iz OŠ Litija je dosegla 2.mesto. Njihov 
mentor je Urban Hauptman.

rOkOmetaŠice OŠ Litija OsvOjiLe prvO mestO 
na državnem tekmOvanjU

Rokometašice OŠ Litija so se v četrtek, 12.4.2012, udeležile finalnega 
tekmovanja osnovnih šol v rokometu v Brežicah. Gostitelji OŠ Brežice so 
tekmovanje odlično organizirali in izvedli v povsem novi športni dvorani. 
Nastop na finalnem tekmovanju so si v predhodnih tekmovanjih prislu-
žile: OŠ Brežice, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Srečka Kosovela Se-
žana in OŠ Litija. Vse tekme so potekale pred polnimi tribunami glasnih 
navijačev, ki so športno navijali za vse tekmovalke. V prvi tekmi so se 
litijske rokometašice pomerile z ekipo iz Sežane in z zanesljivo igro zma-
gale. V naslednji tekmi so se pomerile z zelo kvalitetno ekipo gostiteljic, 
ki pa so jo dekleta z dobro igro v obrambi nadigrale in tako še drugič 

zmagale. Sledila je le še tek-
ma proti učenkam iz Ajdovšči-
ne, ki se je na koncu izkazala 
za najtežjo tekmo na turnirju. 
Dekletom so malo pošle moči 
in njihova koncentracija je 
nekoliko padla, vendar so se 
v drugem polčasu zbrale. Str-
nile so svoje obrambne vrste, 
igra v napadu je bolje stekla 
in po tretji zmagi na turnirju 

je na igrišču zavladalo neizmerno veselje, saj so brez izgubljene tekme 
osvojile naslov državnih prvakinj.
Državne prvakinje so postale: Nika Koprivnikar, Nika Hauptman, Katja 
Hauptman, Tamara Antešević, Špela Lepičnik, Eva Lavrenčič, Melisa Me-
šić, Eva Peterca, Ana Perpar, Katarina Štelcer, Maja Burja, Špela Doble-
kar, Sabina Kozarac, Eva Peterca.
Trenerka: Vanessa Žontar, vodja ekipe: Karmen Špan.

vrstni red:
1. mesto OŠ Litija 3 3 0 0 6 37 : 29  + 8
2. mesto OŠ BREŽIcE 3 2 0 1 4 40 : 28  + 12
3. mesto OŠ DANILA LOKARJA 3 1 0 2 2 30 : 31  - 1
4. mesto OŠ SREČKA KOSOVELA 3 0 0 3 0 27 : 46  - 19

Naj strelka je NIKA BUDIČ OŠ Brežice. za najboljšo vratarko je bila 
proglašena eva peterca OŠ Litija. Za najboljšo igralko je bila progla-
šena ANJA REKIČ OŠ Brežice.

eUrO-cLiO kOnFerenca 
V Turčiji, Antalyi je od 01. do 07. aprila 2012 potekala EURO-cLIO konfe-
renca, konferenca evropskega združenja učiteljev zgodovine, z naslovom 
Looking at historythrough a varietyoflenses, Pogled na zgodovino skozi 
različne objektive.
Učiteljica zgodovine, Andreja Žbogar Perakis, se je udeležila konferen-
ce in preko predavanj, delavnic, ekskurzije, obiska osnovne šole, širila 
evropska in izven evropska obzorja osredotočena na različna bolj ali 
manj dorečena zgodovinska vprašanja. Sredstva za udeležbo so bila pri-
dobljena v programu Vseživljenjsko učenje, comenius pri centru RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

predavanje O speciFičniH UčniH težavaH
V četrtek, 26. 4. 2012, je na OŠ Litija poteka pedagoška konferenca za 
učitelje in ostale strokovne delavce. Naslov zanimivega predavanja je bil 
»Glasba, možgani in specifične učne težave«. Pripravila ga je profesorica 
specialne in rehabilitacijske pedagogike Mirjana Kelavić.
Poleg teoretičnih osnov je predavateljica predstavila nekaj praktičnih 
vaj, ki jih lahko učitelji uporabljajo v razredu. Prisotne je seznanila tudi 
z nekaj strategijami, kako s pomočjo glasbe in drugih veščin pomagati 
učencem s specifičnimi učnimi težavami. 
Pomembno sporočilo je bilo, da je za učni uspeh zelo pomembna pozitiv-
na samopodoba in dobro počutje učencev v razredu.  Mirjana KELAVIć

Zbrala in uredila, Petra PAVLIcA



pOzdrav pOmLadi
Glasbena šola Litija-Šmartno je 26. marca 2012 v dvorani Kulturnega cen-
tra Litija zopet pozdravila novo pomlad z nastopom najmlajših učencev 
šole. Predstavili so se najrazličnejši instrumentalni solisti, glasbeni sestavi 
v zanimivih kombinacijah instrumentov, otroški 
pevski zbor šole in najmlajši glasovi učencev glas-
bene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. 
Program so zelo popestrile zanimive točke mladih 
plesalcev različnih starosti, tako so se predstavili 
najmlajši učenci baleta in sodobnega plesa. Ogle-
dali smo si lahko tiste s prvimi organiziranimi in strukturiranimi plesnimi 
gibi, pa tudi tiste, ki imajo več plesnih izkušenj. Pomlad je z glasbo in gibom 
ta večer zares priplesala in posijala v naš vsakdan.  Ana ŠIMENc, prof.

Osnovna šola Gradec
zLatO priznanje s 1. mednarOdne 

gLasbene OLimpijade v estOniji
25.4.2012 sva z julijo stopar, učenko 9.a razreda, 
odpotovali na 1. mednarodno glasbeno olimpijado v 
Talin (Estonija).
Julija je bila v Talinu edina slovenska tekmovalka, 

saj je na nacionalnem tekmovanju le njej uspelo doseči zlato priznanje, 
kar je vstopnica za tekmovanje na mednarodni ravni. Julijini sotekmo-
valci so prihajali še iz petih drugih držav: Finske, Estonije, Litve, Latvije 
in Poljske.
Poleg vaj in tekmovalnih nastopov so bili dnevi dopolnjeni s koncerti, 
delavnico improvizacije, vodenim ogledom mesta, sami pa sva podrobno 
raziskali srednjeveški del mesta in obiskali muzej predvsem estonske 
umetnosti Kumu.
Na tekmovalnih nastopih (tekmovanje je sestavljeno iz treh delov: pisni/
slušni test, interpretacija pesmi in izvedba lasne skladbe), so se tekmo-
valci lahko med seboj poslušali.
Ker so bili vsi odlično pripravljeni, je bil to pravi glasbeni praznik za po-
slušalce in je bilo nemogoče kar koli napovedati glede končne razvr-
stitve. Julija je svojo skladbo »Sončni zahod« za klavirski trio izvajala 
z estonskima študentoma violine in violončela. Izvedba skladbe je bila 
dovršena, občutena in je res pričarala sončni zahod.

Končno smo dočakali tudi četrti dan, ko je bila na 
urniku razglasitev rezultatov. Julija je dosegla iz-
jemen dosežek: 2. mesto v skupnem seštevku 
točk, zlato priznanje in posebno nagrado za 
izvedbo slovenskega samospeva v drugem delu 
tekmovanja. Tako se je najina petdnevna pribaltska 
dogodivščina zaključila veličastno.
Ker pa so taki dogodki povezani s precejšnjim logi-
stičnim in finančnim zalogajem, se želiva za podporo 
in pomoč zahvaliti ge. Branki Rotar – Pance (članica 
predsedstva Evropske zveze za glasbo v šoli), Glas-

beni mladini Slovenije ter OŠ Gradec in ravnateljici Tatjani Gombač.
Iskrene čestitke, Julija!  Mentorica Ana TORI

nepOzabni meseci s prOstOvOLjkO maikeFiebig
S prvim oktobrskim dnem nas je prvič obiskala letošnja gostja iz Nem-
čije, MaikeFiebig. Po dolgih in skrbnih pripravah ter še pod vtisom dela 
lanske prostovoljke Johanne, smo v šolo sprejeli mlado dekle iz zvezne 
dežele Severno Porenje-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen). 
Maike je stara 20 let in prihaja iz Kölna, mesta, ki leži na zahodu Nem-
čije. Köln je mesto z milijon prebivalci in je za Berlinom, Hamburgom in 
Münchnom četrto največje mesto v Nemčiji. Od prvega oktobra 2011 do 
konca marca 2012 je v Sloveniji opravljala prostovoljno delo v sklopu pro-
jekta EVS (Evropska prostovoljna služba), ki je program Evropske unije, 
sledeč ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Namen le-
tega je omogočiti tujejezičnemu prostovoljcu učne izkušnje, s katerimi se 
razvija ter krepi svoje sposobnosti in znanje, s svojim delom pa prispeva k 
razvoju gostiteljskega okolja v kraju, kjer se njegov projekt odvija. 
Maike se je korak za korakom vključevala v šolski vsakdan. Prisostvovala 
in pomagala je pri pouku različnim učiteljem v različnih razredih, tako 
na matični šoli, kot tudi na podružnicah, svoje delo pa je vedno dobro 
opravila.
Štirikrat v tednu je Maike svoje prostovoljstvo opravljala na OŠ Gradec, 
en dan pa v Trbovljah, in sicer v tamkajšnjem Mladinskem centru Trbo-
vlje (McT). Ker je slovenska šola precej drugače organizirana kot nem-
ška, je Maike z zanimanjem to dejstvo spremenila v osebni projekt, v 
katerem je primerjala nemško in slovensko šolstvo. Med opravljanjem 
EVS službe je pridobila veliko osebnih in strokovnih kompetenc, ki so 
v veliki meri vplivale na njen osebni razvoj, saj je, kot je tudi sama po-
udarila ob odhodu, iz Slovenije odšla s polno novimi izkušnjami. V šoli 
je večinoma pomagala učiteljicam nemščine in angleščine, v pomoč pa 
je bila tudi učiteljem zgodovine in razrednim učiteljicam. Ta izkušnja je, 
kot že lansko leto Johanni, tudi njej pripomogla pri odločitvi, da se bo v 
jeseni vpisala na fakulteto pedagoške smeri. 
Kar nekaj tednov je Maike preživela na podružničnih šolah OŠ Gradec, 
kjer so jo vsakič z velikim navdušenjem - tako učiteljev kot učencev - 
sprejeli. Med obiskom POŠ pa Maike ni prisostvovala le pri urah angle-
ščine in nemščine, ampak tudi pri drugih predmetih - bila je pri urah 
biologije, fizike in tudi pri športni vzgoji. Čeprav so ure potekale v sloven-
ščini, so se učitelji kar se da potrudili, da bi se vključila v učni proces. 
Največ je bila Maike vključena pri pouku nemščine v 1. in 2. triadi, ter 
pri izbirnem predmetu nemščina. Tukaj se je seveda najbolj znašla in 
veliko pripomogla k boljšemu in intenzivnejšemu tujejezičnemu pou-
ku. Kot dobra govorka angleščine in seveda nemščine, poleg tega pa 
še francoščine, je učencem pomagala na vseh področjih učenja tujega 
jezika. Pozitivna stran njenega prisostvovanja pri pouku je bila ta, da so 
bili učenci primorani govoriti v tujem jeziku, saj se v svojem maternem 
jeziku z njo ne bi mogli sporazumeti. Tako je bil jezik sporazumevanja 
zgolj angleški oziroma nemški. Predvsem mlajši učenci prvih razredov 
pa so Maike naučili tudi prenekatero slovensko besedo. Vse nas je zelo 
presenečalo dejstvo, da se nikoli niso pojavile nikakršne sporazumeval-
ne težave, celo pri učencih, ki se šele prvo leto učijo nemško ali angle-
ško. Učenci pogosto niti opazili niso, da komunicirajo s tujko, saj so se 
sporazumeli kljub temu, da so 
včasih govorili vsak v svojem 
maternem jeziku. 
Velikokrat je Maike ob sode-
lovanju z učiteljem tudi sama 
prevzela vlogo učitelja pri po-
učevanju tujega jezika. Tako 
se je predvsem pri izbirnem 
predmetu in interesni dejavno-
sti nemščina imela priložnost 
preizkusiti tudi v vlogi učitelji-
ce. Opazila je razlike pri poteku učenja tujega jezika v vseh treh triadah. 
Najbolj domače se je po njenih besedah počutila pri pouku interesne 
dejavnosti nemščine v prvi in drugi triadi, kjer se jezika učijo učenci med 
šestim in desetim letom. Pri učencih interesne dejavnosti nemščine za 
prvi razred je pod mentorstvom učiteljice Barbare Toš samostojno pri-
pravila in vodila učne ure v nemškem jeziku. 
Maike je med šolskim letom postala nepogrešljiva pri pouku in vseh dru-
gih aktivnostih in dejavnostih, ki so potekale na šoli. Sodelovala je pri 
številnih delavnicah in prireditvah ter spremljala učence pri kulturnih, 
naravoslovnih, športnih in drugih dnevih. 
Obisk prostovoljcev na naši šoli je poučen za vse, tako za samega pro-
stovoljca, kot za učitelje in druge sodelavce šole. Maike nam bo s svojo 
prijetno in odločno osebnostjo, saj je vedno bila pripravljena poprijeti 
za delo ter pomagati, se učiti, poučevati… ostala v lepem spominu. Ob 
slovesu pa nam je vsem obljubila, da se bo še vrnila v Slovenijo in takrat 
bo seveda obiskala tudi našo šolo.
Barbara Toš, profesorica nemškega jezika in učiteljica v oddelku podalj-
šanega bivanja ter šolska mentorica EVS prostovoljki

pevska gimnazijada
Na naši gimnaziji spodbujamo zborovsko petje, zato tudi 
vsako leto priredimo Pevsko gimnazijado, prireditev, na 
kateri se predstavi več gimnazijskih pevskih zborov iz Slo-
venije. V preteklih letih se je na naših prireditvah zvrstilo 

že 15 srednješolskih pevskih zborov iz Ljubljane, celja, Velenja, Trbovelj, 
Kopra, Kranja, Želimelj, Ajdovščine, kar že brez letošnje prireditve pomeni 
preko 900 nastopajočih. Letos smo pred polno športno dvorano Gimnazije 

Litija na 7. Pevski gim-
nazijadi, 21. 3. 2012, 
gostili naslednje pev-
ske zbore: Mešani 
mladinski pevski zbor 
Gimnazije Ledina z 
zborovodkinjo Marje-
to Sojer, Pevski zbor 
zvezne gimnazije 

in zvezne realne gimnazije za slovence v celovcu z zborovodjo ro-
manom verdelom ter mešani pevski zbor Gimnazije Litija in Pevski zbor 
prvih letnikov Gimnazije Litija pod taktirko zborovodkinje Anite Medvešek, 
ki so se nam predstavili z izbranim prijetnim pevskim programom. Letošnje 
leto so nas s svojim nastopom še posebej razveselili pevci iz Slovenske 
gimnazije na Koroškem. Program je povezoval naš dijak 3. letnika Rok Stra-
us. Pevci so poslušalce navdušili in poželi buren aplavz. 

Literarni večer
Dijaki gimnazije Litija radi prirejamo literarne večere in letos v aprilu 
smo pod mentorstvom profesorice Špele Novljan Potočnik priredili Sre-
dnjeveški večer z Eleonoro Sobjesko, ki je ob spremljavi lutnje zapela 
srednjeveške pesmi. Eleonora Sobjeska z Vovkom Turjaškim upravlja z 
gradom Struga, kjer sta si uredila 
svoj renesančni dvor in živi muzej, 
v katerem sprejemata goste v re-
nesanso in barok z ogledi, viteški-
mi igrami in gostijami. Program 
smo s svojim nastopom popestrili 
tudi dijaki 2. letnika naše gimnazi-
je, ki smo se za ta večer posebej 
preoblekli v srednjeveška oblačila in s svojim recitacijami v slovenskem, 
nemškem, angleškem in španskem jeziku poslušalcem obudili življenje 
na dvoru v takratnem obdobju. Dijaki pri svojem ustvarjanju tkemo pri-
stne vezi z okoljem. Pri literarnem ustvarjanju nam je s svojimi bogati-
mi izkušnjami pomagala gledališka skupina Vajkard iz Šmartna pri Litiji. 
Razveselili smo se številnih gledalcev, ki so ta večer prijetno preživeli 
med nami in menimo, da jim ni bilo žal, da so si ogledali našo zanimivo 
predstavo, ki smo jo zaključili s srednjeveškim plesom branl.

ULična četvOrka v Litiji
V petek, 25. maja 2012, točno ob 12.00 bo mladina zopet zaplesala po 
ulicah slovenskih in evropskih mest sinhroni ples Ulično četvorko (med-
narodni projekt European Quadrille Dance Festival pod pokroviteljstvom 
Plesne zveze Slovenije).
V starem mestnem jedru Litije bodo tako že šesto leto zapored zaplesa-
li četvorko maturanti Gimnazije Litija pod strokovnim vodstvom Plesne 
šole Bolero v sodelovanju z Občino Litija, Mestno skupnostjo Litija in 
Mladinskim centrom Litija. Župan občine Litija, g. Franci Rokavec, bo 
prisotne nagovoril ob 11. 45. Na prireditvi bosta sodelovali tudi glasbeni 
skupini High 5 in Artenigma. Vljudno vabljeni na poseben plesni dogo-
dek.  Dijaki in kolektiv Gimnazije Litija

kamen na kamen paLača, jOULe na jOULe  
energetska pOgača

Dijaki Gimnazije Litija že leta uspešno sodelujemo v različnih projektih 
v povezavi z varčevanjem energije. Pred leti smo osvojili prvo mesto v 
državi v tekmovanju Solarni show in pa prvo mesto v projektu IUSES 
(Intelligent Use of Energy at School).
V letošnjem šolskem letu pa sodelujemo na vseevropskem natečaju 
U4energy. to je natečaj, ki ga v sloveniji izvaja ekošola (tudi naša 
šola se je v šolskem letu 2006/07 pridružila mreži slovenskih ekošol), 
financiran pa je s pomočjo programa Inteligentna energija za Evropo. 
Natečaj je namenjen ustanovam, katerih učenci in učitelji se želijo pri-
družiti prizadevanjem za doseganje ambicioznih evropskih ciljev glede 
podnebnih sprememb.
U4energy ima tri tekmovalne kategorije, mi tekmujemo v kategoriji c.
Naša naloga je bila pripraviti kampanjo ozaveščanja o potrebi po učinko-
viti izrabi energije. Tekmovalno ekipo Gimnazije Litija sestavljamo štirje 
dijaki tretjega letnika in dva mentorja – Helena Lazar in Damjan Štrus.
Za naslov naše kampanje smo si izbrali kamen na kamen palača, joule 
na joule energetska pogača, ki odraža namen našega dela. Glavni cilj 
naše kampanje je predstaviti preproste, konkretne in uporabne ukrepe za 
zmanjševanje porabe energije doma in v šoli. V ta namen smo pripravili 

polurno predstavitev, ki se začne 
s kratkim filmčkom, v katerem so 
animirano in poučno prikazani nači-
ni, s katerimi lahko učenci in dijaki 
varčujemo z energijo doma, na poti 
v šolo in v šoli. V kampanji smo si 
za ciljno skupino izbrali dijake prve-
ga in drugega letnika naše gimna-
zije, načrtujemo pa še predstavitev 
za profesorje naše šole ter pred-
stavitev učencem 9. razreda na OŠ 
Gradec.  Saša Peterlin, 3.B

državna prvakinja s pOŠ vače
Naša učenka maruša kerenčič iz 8. razreda je dosegla izjemen uspeh. 
Na državnem tekmovanju iz fizike, ki je potekalo 14.4.2012 v Mariboru, 
je osvojila 1. mesto izmed celotne generacije osmošolcev v Sloveniji. S 
tem si je prislužila zlato stefanovo priznanje in še posebno nagrado, ki 
bo najboljšim podeljena na slavnostni prireditvi 17.5.2012 v Ljubljani. Vsi 
učitelji, še posebej pa mentorica Astrid Žibert, smo nanjo zelo ponosni 
in ji iskreno čestitamo.
Teden kasneje 21.4.2012 se je Maruša udeležila tudi državnega tekmo-
vanja iz matematike, kjer je prav tako dosegla zlato vegovo priznanje, 
katerega prejme prvih 65 tekmovalcev, ki so se uvrstili na državno tek-
movanje. Zasedla je 27. mesto. Tudi za ta uspeh ji mentorica Katarina 
Murn in ostali učitelji čestitamo.  Vodja POŠ Vače Katarina Murn

nepOvabLjeni gOstje Ob pOŠ HOtič
Le nekaj dni po postavitvi učilnice na prostem, je zunanje šolske klopi 
obiskala tudi malce starejša, prevzgoje potrebna mladina, ki je vneto 
preučevala učinke opojnih substanc, alkoho-
la in tobačnih izdelkov, ter za seboj pustila 
zelo viden in trajen pečat na učilnici na pro-
stem, ki so si jo s svojim trudom in znanjem 
težko prislužili učenci POŠ Hotič. 

Učiteljice in učenci POŠ Hotič

zasavska gLasbena revija
Petek, 20. aprila 2012, se je na gradu Bogenšperk odvijala 37. instru-
mentalna revija zasavskih glasbenih šol. Sodelovale so glasbene šole 
Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Laško-Radeče in Litija-Šmartno. Revija je po-
tekala v srednjeveški dvorani starega gradu pod budnim očesom ravna-
teljice Glasbene šole Litija-Šmartno ge. Janje Galičič. Za nemoten prihod 
nastopajočih na oder, postavitev stolov, stojal in instrumentov je poskr-
bela za to zadolžena delovna skupina šole gostiteljice. Glasbeni program 
je strokovno povezoval igralec Jure 
Galičič. Glasbena šola Zagorje se je 
predstavila z godalnim ansamblom 
pod mentorstvom g. Klemna Benka in 
s tolkali pod mentorstvom g. Dejana 
Taborja. Glasbena šola Trbovlje se je 
predstavila s harmoniko pod mentor-
stvom g. Alojza Stradarja, s kitaro pod 
mentorstvom ge. Ane Kralj, s tubo 
pod mentorstvom g. Igorja Podpeča-
na in s petjem pod mentorstvom ge. 
Barbare Sorč. Glasbena šola Hrastnik 
se je predstavila s klavirsko točko pod mentorstvom ge. Tjaše Šketako, 
violinsko točko pod mentorstvom ge. Đurđice Babin in harmoniko pod 
mentorstvom g. Alojza Stradarja. Glasbena šola Laško-Radeče se je pod 
mentorstvom g. Dejana Taborja predstavila s tolkali, pod mentorstvom 
ge. Marjance Ocvirk s klavirjem, z ansamblom violin pod mentorstvom 
ge. Maje Glavač in s komorno skupino klarinetov pod mentorstvom g. 
Primoža Razborška.
Glasbena šola Litija-Šmartno, kot gostiteljica prireditve, je poskrbela za 
pozdrav s fanfarami trobilne komorne skupine pod vodstvom g. Slavča 
Gorgieva, duom harmonik pod mentorstvom g. Dušana Drobniča, flav-

to pod mentorstvom ge. Mire Kranjec, 
klavirsko točko pod mentorstvom ge. 
Veronike Hauptman in otroškim pevskim 
zborom, ki ga vodi ga. Polonca Demšar, 
mladi pevci pa so nastopili ob klavirski 
spremljavi g. Tilna Bajca.
Odzvenel je še en čudovit glasbeni na-
stop in tako zaokrožil letošnji, v številnih 
pogledih, zelo uspešen 37. instrumental-
ni ciklus zasavskih glasbenih šol. Gosti-

teljica prireditve Glasbena šola Litija-Šmartno je poskrbela prav za vse in 
v sodelovanju z Gostilno Maček, ki jo vodi družina Sotenšek, omogočila 
za vse goste pravljičnega gradu Bogenšperk sladko presenečenje.
Revija se je uspešno zaključila z družabnim srečanjem vseh ravnateljic, 
učiteljev in učencev zasavskih glasbenih šol.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste omogočili ta čudovit glasbeni dogodek.

Vodja oddelka instrumentov s tipkami: prof. mag. Olena NOVOSEL

razpis za vpis nOviH Učencev 
v ŠOLskO LetO 2012/2013

Glasbena šola Litija-Šmartno bo vpisovala 
nove učence za šolsko leto 2012/2013 v 
skladu z veljavno zakonodajo in šolskim 

koledarjem za glasbene šole.
Vpis novincev bo potekal v skladu s številom prostih mest pri učiteljih posa-
meznih vzgojno-izobraževalnih programov, prednost pri vpisu pa bodo imeli 
glasbeno bolj nadarjeni otroci.
Za vpis v glasbeno šolo morajo kandidati za posamezne inštrumente, petje, balet 
in sodobni ples opraviti sprejemni preizkus sposobnosti in nadarjenosti.
Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu 2012/2013 vpisali v 
1. razred, bodo v prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno v poslovni stavbi Pre-
dilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, in sicer:
v sredo, 30. maja 2012 od 17. do 19. ure, učilnice št. 34, 37 in 44 ter v 
soboto, 2. junija 2012 od 10. do 12. ure, učilnice št. 34, 37 in 44.
Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo: v ponedeljek, 
27. avgusta 2012 od 16. do 17. ure, učilnica št. 34. 
potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov
brez predhodnega sprejemnega preizkusa bomo otroke vpisovali tudi v vse 
oblike predšolskega in pripravljalnega izobraževanja. Vpis v vse skupinske oblike 
glasbenega in plesnega izobraževanja bo številčno usklajen z normativi in stan-
dardi za oblikovanje skupin, otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do vključno 
31.08.2012 oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih skupinah.

GŠ Litija-Šmartno, Otroški pev-
ski zbor, Mentorica: Polonca 
Demšar, Klavirska spremljava: 
Tilen Bajec

GŠ Litija-Šmartno, Lovro Perme 
in Ludvik Golnar duo harmonika, 
Mentor: Dušan Drobnič 

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z normativi in 
standardi za oblikovanje skupin.
kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem vpisnem roku!
Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem naslovu: gsli-
tijasmartno.si  Ravnateljica: Janja GALIČIČ, univ. dipl. muzik.

Izobraževalni program GLASBA

Predmet
Priporočljiva 

starost
sp. meja - zg. meja

KLAVIR 7 - 9 let
HARMONIKA 7 - 9 let
VIOLINA 7 - 9 let
VIOLA 7 - 9 let
VIOLONČELO 7 - 9 let
KITARA 8 - 10 let
KLJUN. FLAVTA 7 - 9 let
FLAVTA 9 - 11 let
KLARINET 9 - 11 let
SAKSOFON 9 - 11 let

Predmet
Priporočljiva 

starost  
sp. meja - zg. meja

ROG 9 - 11 let
TROBENTA 9 - 12 let
POZAVNA 9, 11 - 18 let
NIZKA TROBILA 10 - 18 let
TOLKALA 9 - 18 let

ORGLE
11 - 18 let

pogoj: 4 razredi 
klavirja

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

Izobraževalni program PLES
Predmet Priporočljiva starost
BALET 9 let
SODOBNI PLES 9 let

Predšolski in pripravljalni programi
Izobraževalni program Priporočljiva starost
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 5 let
GLASBENA PRIPRAVNIcA 6 let
PLESNA PRIPRAVNIcA 6 – 9 let 
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Vrtec litija
kaj bOm pOstaL

Otroci skupine mišk z Vač, so se seznanjali z različ-
nimi poklici. Pobliže so spoznali poklic frizerja, po-
licista in barman-a. Poklice 
so jim predstavili kar starši 
sami. Ogledali smo si frizer-
ski salon in frizerko gospo 

Majo Indof pri delu, medtem ko je urejala priče-
ske otrok. Obiskal nas je policist gospod Borut 
Zupančič ter nam predstavil svoje delo in sestav-
ne dele policijske uniforme. Najmanj poznan pa 

nam je bil poklic 
barman-a, ki ga je 
predstavil gospod David Pust. Sprva smo 
mislili, da je barman le drugačen naziv 
za natakarja, vendar smo kmalu spoznali 
razliko med poklicema. Ugotovili smo, da 
barman dela le za 
točilnim pultom, 

njegova naloga pa je mešanje pijač – koktaj-
lov. Z navdušenjem smo opazovali čudovito 
dekoracijo, spreminjanje barv pijač in uživali 
v nenavadnih okusih strawbarrykiss-a, virgin-
pina ter koktajla, ki ga je samo za nas namešal 
Lanin očka. Iskrena hvala staršem za pomoč pri izvedbi dejavnosti. 

Liljana cIRAR, dipl. vzgojiteljica

»pOLžkOvO« pOpOtOvanje z vLakOm
Končno je prišel težko pričakovani dan za naš potep. Jutro nas je priča-
kalo s temnimi oblaki, a se nismo prestrašili. Pogumno smo se odpravi-

li na železniško postajo. S široko 
odprtimi očmi smo pričakovali in 
končno dočakali … VLAK! Do zdaj 
smo ga le opazovali, tokrat pa 
smo se z njim tudi odpeljali. Obi-
skat smo šli prijatelje iz Jevnice, 
enote Jurček. Dobre volje so nas 
pričakali in nas povabili, da se 
skupaj poigramo. 
Izrazi na obrazih otrok so kazali 

navdušenje nad vožnjo z vlakom. Po vrnitvi v vrtec so hiteli pripovedo-
vati o svojih doživetjih ostalim otrokom in vzgojiteljicam. 
To je bila odlična motivacija za nadaljnje dejavnosti. Z ogljem smo risali 
parno lokomotivo. Odpadni material smo porabili za izdelovanje vago-
nov in jih povezali v vlak. Izdelali smo lutke vlakov, s katerimi smo se 
poigrali in ogledali predstavo z naslovom Prepir vlakov. Ob spremljavi 
malih instrumentov smo v telovadnici prikazali ritmično delovanje vla-
kov. Z vlakom smo potovali tudi v rajalni igri Potujemo v Rakitnco. V 
našem »kinu« smo si ogledali fotografije dejavnosti in ob tem znova 
podoživeli dogodke.
Starši, hvala za vaše zaupanje. Za vaše malčke je bila to enkratna izku-
šnja, o kateri pripovedujejo še danes. 

Tjaša BAJEc in Simona DOBČNIK

igra – Učenje za živLjenje
V Vrtcu Litija, zdaj že tradicionalno, vsako leto praznujemo DAN VRT-
cA. Tudi letos smo odrasli, skupaj z otroki, pripravili prireditev z nasto-

pom otrok iz vseh enot našega 
vrtca. Letošnja tema je bila IGRA 
– UČENJE ZA ŽIVLJENJE.
V vrtcu se namreč veliko nauči-
mo. Tudi takrat, ko se igramo. In 
ne samo otroci, tudi odrasli. V 
vrtcu se igramo in ob tem učimo 
na različne načine: rišemo, po-
jemo, raziskujemo, spoznavamo 

naravo, bližnjo okolico in svet. Beremo in pripovedujemo, štejemo in 
ustvarjamo. Vse to in še veliko več je zapisano v Kurikulumu za vrtce. 
Na prireditvi so otroci na igriv način predstavili področja kurikula in 
s strani obiskovalcev poželi velik aplavz. 
Prikazali so učenje matematike preko 
razvrščanja likov in barv, se preizkusili v 
ugankah, prikazali raziskovanje narave, 
spoznavanje Slovenije, prikazali gibalne 
dejavnosti, likovno in gibalno ustvarjali 
ter zaigrali glasbeno pravljico. Vse to sta 
na simpatičen način povezovala igriva 
Pika in Tonček.
Zaposleni v vrtcu smo omogočili učenje 
in zabavo tudi našim obiskovalcem, saj 
smo vsem podarili leseno kocko, ki smo 
jo poimenovali KuriKul kocka. Kocka omogoča različne možnosti za 
igro, učenje in zabavo. Nekaj idej smo zapisali, dopušča pa še veliko 
ustvarjalnosti vsakemu posamezniku.
Praznovanje smo sklenili z razstavo otroških izdelkov, ki je bila v avli 
Občine Litija. Hvala vsem obiskovalcem za njihovo pozornost – in do-
brodošli spet naslednje leto!  Liljana PLASKAN, ravnateljica

osnovna šola Gabrovka-Dole
bravO, naŠi mLadi gasiLci

Ekipa pionirk v sestavi Lara Logar, Brina Brinovec, 
Mojca Tomažič je v soboto, 5. 5. 2012, osvojila zlati 
pokal na tekmovanju Orientacija, ki je potekalo v Li-
tiji. Zlati pokal so domov prinesli tudi fantje, in sicer 
ekipa mladincev v sestavi Tom Brinovec, Andrej To-
mažič in Jakob Jesenšek. 
Zgodovina gasilstva na Dolah skoraj sovpada z za-
četki le tega na Slovenskem, ko so se v šestdese-

tih letih 19. stoletja zaznali prvi poizkusi, da bi se ustanovila gasilska 
služba, ki bi služila potrebi lokalnega prebivalstva za gašenje požarov. 

Če so se že na samem začetku 
zavedali, da je izobraževanje mla-
dega kadra zelo pomembno, se je 
to izročilo prenašalo tudi na dana-
šnji podmladek. Italijani in Nemci 
so 1941. leta oblikovali pomožne 
čete, ki so jih podredili policiji oz. 
protiletalski zaščiti. Zopet so ve-
liko skrb namenili izobraževanju 

in usposabljanju. Po osvoboditvi leta 1945 se je nova ljudska oblast 
znašla pod velikimi vprašanji in problemi, med 
katerimi je bila tudi zaščita pred požari. Že prve 
mesece so imenovali referente za gasilstvo pri 
ljudskih odborih in jim namenili določena fi-
nančna sredstva, s katerimi so kupili gasilske 
obleke, orodje in opremo. 
Situacija je bila zlasti na našem področju Zasavja in Dolenjske zelo tež-
ka, kajti bilo ni ne domov, ne orodja, ne oblek, pač pa veliko trdne volje 
pri prostovoljnih gasilcih. Po sprejetju zakona o prostovoljnih gasilskih 

društvih in ustanovitvi Gasilske zveze 
LR Slovenije, je vodstvo krepko prijelo 
za delo. Že tedaj je sodelovalo 6000 
mladincev. Okrepila se je preventivna 
dejavnost, organizirala so se društva 
Mladi gasilec v osnovnih šolah. Po po-
datkih ima še danes, to je leta 2012, 
gasilska organizacija v Sloveniji naj-
več članic in mladine v Evropi. 

Vseh teh rezultatov pa ne bi bilo brez marljivih mentorjev, ki svoje zna-
nje prenašajo na mlade in zgledno sodelujejo s šolo. Ti so Sabina Kotar, 
Nina Kotar, Miha Hribar, Tonka Tomić, Barbara Hribar Pavli. 
Vsem sodelujočim ekipam in njihovim mentorjem za dosežene rezulta-
te iskreno čestitamo.  Jožica VRTAČNIK

dan OdprtiH vrat v vrtcU maLa cvetka
Na dan odprtih vrat smo se vzgojiteljice in otroci dobro pripravili, saj 
smo staršem in starim staršem naših otrok in drugim obiskovalcem že-
leli predstaviti, kako poteka delo v 
našem vrtcu. Tako smo v soboto, 
14. 4., na široko odprli vrata vrtca 
obiskovalcem.
Ko so starši in ostali obiskovalci 
prihajali v naš vrtec, smo pred-
vajali projekcijo fotografij otrok 
pri raznih dejavnostih (ustvarja-
nju, praznovanju rojstnega dne, 
vrtnarjenju…). Po kratkem pozdravu vsem obiskovalcem, se je pred-
stavila starejša skupina otrok (od 3 do 6 let) s pesmicami, recitacija-
mi, plesom in za konec še s kratko in poučno zgodbico o Medvedku 
Sladkosnedku. Mlajšo skupino otrok (od 1 do 3 let), ki ji poln prostor 
odraslih ponavadi vzame pogum za nastopanje, je vzgojiteljica predsta-
vila s kratkimi video posnetki. Tako so obiskovalci lahko videli, kako v 
skupini poteka jutranji krog in slišali pesmice in ples, ki so se jih otroci 

naučili.
Po predstavitvi obeh skupin, smo star-
še in ostale obiskovalce povabili, da se 
nam z otroci pridružijo v likovni, lutkov-
ni in glasbeni delavnici, ki so jih skrbno 
pripravile vzgojiteljice. V lutkovni de-
lavnici so otroci izdelali čudovite lutke 
(marionete), v likovni so se poigrali s 

prstnimi barvami, v glasbeni delavnici pa so si otroci lahko izdelali raz-
lična glasbila (kitare, bobne ali ropotuljice). 
Na koncu je sledila še pogostitev. Ob sladkih prigrizkih in sokovih je po-
stalo vzdušje zelo sproščeno. Še posebej nam je srečanje popestril naš 
Žiga, ki je na svojo harmoniko zaigral kar nekaj veselih viž, pri katerih 
so se mu drugi otroci pridružili s petjem in igranjem na glasbila, ki so 
jih izdelali v glasbeni delavnici.
Veseli smo, da smo obiskovalcem lahko prikazali nekaj utrinkov naše 
dejavnosti v vrtcu. Razšli smo se bogatejši, zadovoljni in polni vtisov, ki 
nam bodo prav gotovo ostali v lepem spominu. Prihodnje leto pa zopet 
na svidenje.

VRTEc ČEBELIcA pri OŠ GABROVKA - DOLE
srečanje babic in dedkOv v skUpini pikapOLOnic
V skupini Pikapolonic skoraj vsako 
leto organiziramo srečanje babic in 
dedkov. Le ti se odzovejo v velikem 
številu in z navdušenjem ter z zado-
voljstvom na obrazu opazujejo na-
stop svojih vnukov in vnukinj, zato 
smo za njih tudi letos pripravili kratek 
program. Najprej smo jih pozdravili z 
deklamacijo »Meljem kavico za babi-
co in dedija«. Predstavili smo dve pomladni pesmici in 
zaplesali dva plesa. Za zaključek smo zapeli pesem, 
ki je bila sestavljena samo za njih »Veliko mi pomeni-

ta…« in »Mi se imamo 
radi« ter povabili tudi 
naše babice in dedke 
k prepevanju. Skupaj 
smo zaplesali in se 
stisnili drug k druge-
mu. Za njih smo pred-
hodno pripravili majh-
no pozornost (obesek 

za ključe) ter jih pogostili s pehtranovim pecivom, ki 
smo ga spekli v vrtcu, sadjem in sokom. Pehtran smo 
nabrali na našem zeliščnem vrtu. Zadovoljni in srečnih 
obrazov smo se poslovili ter odšli domov.

Darja DOLINAR

jezikOvni tečaji se zakLjUčUjejO
Letošnje šolsko leto je bilo na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. ak-
tivno tudi na področju jezikovnih tečajev. Jeseni so se začeli in uspešno 
končali začetni tečaji angleščine, nemščine in italijanščine ter nadalje-
valni tečaj nemščine. Počasi se izteka tudi tečaj poslovne angleščine 
ter nadaljevalni tečaj angleščine. 
Na tečajih so se stkala nova sodelovanja in prijateljstva, pozitivno oce-
njeni preizkusi znanja pa so udeležencem vlili samozavest in željo za 
nadaljevanje v jesenskem času. 
Ob zaključku tečajev so udeleženci tudi ocenjevali svoje predavatelje 
po različnih kriterijih. Vsi predavatelji so bili ocenjeni zelo dobro. Ude-
ležencem je bilo najbolj všeč to, da so se veliko naučili, da so predava-
telji potrpežljivo uskladili njihove želje z vsebino tečaja in da so tečaji 
potekali v sproščenem vzdušju.
Pestra ponudba jezikovnih tečajev se bo torej nadaljevala tudi v jeseni. 
Vabimo vse odrasle, ki se želite naučiti nov tuji jezik, osvežiti svoje zna-
nje ali ga nadgraditi, da nas pokličete na telefonski številki 01/8980-
570 in 031/759-355. 

OdrasLi, ki zakLjUčUjejO srednjO ŠOLO
Samo še mesec dni loči nekatere odrasle v srednješolskih programih 
in pristopili bodo k poklicni maturi. Zato je bil april zanje še posebej 
naporen, saj je potrebno do pristopa k poklicni maturi opraviti prav vse 
manjkajoče obveznosti.
Strojni in ekonomski tehniki ter vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih 
otrok so se trudili s slovenščino in matematiko. Strojniki so se izpopol-
nili tudi v strokovni terminologiji v tujem jeziku ter se učili računalniško 
podprtih tehnologij.
Kot je običajno, so se med predavanji najbolj zabavali skorajšnji vzgoji-
telji in vzgojiteljice predšolskih otrok. Svojo ustvarjalno žilico so lahko 
izražali med glasbeno in likovno vzgojo. Zaključili so tudi predavanja iz 
športa za otroke, naravoslovja za otroke in nadgradnje temeljnih znanj 
ter večinoma uspešno opravili preverjanja.
Ekonomski tehniki so imeli najbolj naporen urnik predavanj. Opravili 
so namreč izpite iz strokovne terminologije v tujem jeziku, nemščine, 
nadgradnje temeljnih znanj ter temeljev pravne kulture. 
Čas začetka poklicne mature se nezadržno bliža. Trenutno je prijavlje-
nih 48 kandidatov, katerim bomo omogočili tudi sistematične priprave 
na maturo, zato upamo in držimo pesti, da bo njihov zaključek srednje-
šolskega izobraževanja čim bolj uspešen.  Ivana ŠINKOVEc

kO metULjčki razveseLijO starŠe
Po letnem delovnem načrtu vrtca Čebelica v Gabrovki smo starši že 
vrsto let navajeni, da je mesec marec posvečen družini. Otroci običaj-
no doma zbirajo fotografije družinskih članov za izdelavo družinskega 
drevesa, ponosno razlagajo doma kaj so se naučili v vrtcu ter pogosto 
s svojim zvedavim spraševanjem starše spravljajo v zadrego, ko zahte-
vajo pojasnila o svojem prihodu na svet. Navada je taka, da se potem s 
svojim znanjem predstavijo na tradicionalni marčevski prireditvi v OŠ, 
letos pa temu ni bilo tako. 
V četrtek, 22. marca 2012, so 
Metuljčki, skupina starejših 
predšolskih otrok, ki preživlja-
jo svoje razigrane dopoldneve 
v učilnici OŠ Gabrovka, po-
vabili starše na predstavitev 
svojega znanja kar v igralnico. 
Zbralo se nas je veliko. Vse je 
bilo kot v pravem gledališču. 
Mamice, očki, bratci, sestrice smo se posedli na pripravljene stole ter 
polni pričakovanja opazovali živahne obrazke svojih malčkov, ki so po-
gumno stopili pred nas. Jasno, glasno in odločno je zadonelo po učilni-
ci: » Mamica je kakor zarja, srček njen je zlat….« In ker je bila tematika 
družinska je sledila tudi pesmice za očke z naslovom »Oda očetom«. 
Program je bil pester, veliko pesmic, med njimi celo angleška, plesni 
nastop, na koncu pa, kot na pravi premieri, pogostitev. Sok, voda, sad-
je in domači piškotki, ki so jih prejšnji dan spekli sami otroci s po-
močjo pridnih vzgojiteljic. Vsaka mamica je prejela tudi darilce, nekaj 
piškotkov v ročno izdelanih posodicah. V zadnjem delu prireditve smo 
si pogledali razstavo družinskih dreves, iz škatel izdelane domače hiše, 
najbolj zanimive pa so bile otroške ilustracije nosečih mamic. 
Vzgojiteljica Vlasta, pomočnica Simona in tudi Nataša so nam zopet 
dokazale, da rek: »Kjer je volja, tam je pot,« še kako drži, saj v ne najbolj 
ustreznih pogojih zaradi prostorske stiske, zgolj s trdno in dobro voljo 
dosegajo z našimi malimi nadebudneži vrhunske rezultate. Hvala.
DARJA S.K. in RENATA H., predstavnici v svetu staršev skupine Metuljčki

vpis v vrtec maLa cvetka
za ŠOLskO LetO 2012-2013

bo potekal 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 vrt-
cu, si ogledate 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. 
Starše, ki bi si s svojimi otroki želeli vrtec ogledati, vabimo, da nam 
to sporočite na tel. 031 271 920 in skušali se bomo prilagoditi va-
šim 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!

 6. Ulična četvoRKa MatURantov  
GiMnazije litija 

V petek, 25. maja 2012 ob 12. uri v starem mest-
nem jedru Litije pod strokovnim vodstvom Plesne 
šole Bolero in v sodelovanju z Občino Litija, Mestno 

skupnostjo Litija in Mladinskim centrom Litija. Župan občine Litija, 
g. Franci Rokavec, bo prisotne nagovoril ob 11.45. Na prireditvi bo-
sta sodelovali tudi glasbeni skupini HIGH5 in ARTENIGMA.

vabljeni na poseben plesni dogodek.
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tradiciOnaLnO srečanje invaLidOv
Lepo vabljeni na tradicionalno srečanje invalidov ob-
čin Litija in Šmartno pri Litiji, ki bo v soboto 16.6. 
2012 s pričetkom ob 13. uri pri ribiškem domu 
v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem članom, podpornim 

članom in njihovim partnerjem. 
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, sladke dobrote in dobro voljo pa 
prinesite s seboj.
Prispevek na udeleženca je 6 eUr za člane, za nečlane 8 eUr. Zaradi 
organizacije prosimo, da se prijavite in plačate prispevek v društveni 
pisarni do 14.6.2012.

kOpanje v LaŠkem
Organizirano kopanje v Laškem bo 12.6, vendar le v primeru, da bo 
najmanj 15 prijav, te pa zbiramo do petka 8.6. 2012.
Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15:00. V Šmartnem 
lahko počakate pred spomenikom na Ustju. Za kopanje so cene za čla-
ne društva z vsemi popusti in prispevkom društva 7,00 EUR stari bazen, 
za novi del kopališča pa 8,50 EUR. cena prevoza je 6,00 EUR.
karte za kOpanje
Obveščamo vas, da lahko tudi letos vsi invalidi z odločbo po znižani 
ceni kupijo 10 kart za 3- urno kopanje v Laškem (cena 7 EUR) IN 10 
kart za 3- urno kopanje v Rimskih termah (cena 5 EUR). Karte veljajo 
od ponedeljka do petka.
pLavanje in vadba v bazenU ŠmartnO
Skupaj z Društvom diabetikov organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, 
ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. cena je 2 EUR na udeležbo. 
Vljudno vabljeni!  Mojca BAJc

regijski kviz »mLadi in  
kmetijstvO«

V petek, 13. aprila 2012, je v dvorani krajanov na 
Turjaku potekal regijski kviz »Mladi in kmetijstvo« 
Ljubljanske regije z 

Zasavjem, ki ga je pripravilo Društvo 
podeželske mladine Velike Lašče. Mla-
di so se tokrat preizkusili v znanju o 
zadružništvu, varni hrani, konjeništvu 
in Triglavskem narodnem parku. Sode-
lovalo je 13 ekip iz 9 različnih društev 
podeželske mladine. Ekipo DPM LIŠ 1 
so zastopali Borut Slapničar, Janja Končar in Mija Tomšič, ekipo DPM 

LIŠ 2 pa Jožica Stipič, Miha in Saša Biaggio.
Po prijavi vseh 13 ekip je tekmovalce že takoj 
na začetku čakala prva naloga in sicer pisni del 
tekmovanja. Po odpisanem prvem delu pa so se 
zasluženo okrepčali z obilnim kosilom, ki so ga pri-
pravili gostitelji. Sledila je otvoritev ustnega dela 
kviza, ki je bil odprt za javnost. Ustni del je potekal 

v treh krogih. V prvem krogu so vse ekipe sočasno odgovarjale na za-
stavljena vprašanja z dvigom kartončkov. V naslednji krog se je uvrstilo 
6 ekip, ki so lahko izbirale med vprašanji za 1, 2 ali 3 točke. V zadnjem 
krogu pa sta se pomerili le 2 ekipi. Na koncu je zmagala ekipa Društva 
študentov zootehnike 1 (DŠZ), drugo me-
sto je osvojila ekipa DPM Moravče, odlič-
no tretje mesto pa je zasedla naša ekipa 
DPM LIŠ 1. Ekipa DPM LIŠ 2 je zasedla 
11. mesto. Po končanem tekmovalnem 
delu je sledila zabava z ansamblom Krpa-
ni, ki se je zavlekla pozno v noč. 
Na državni kviz, ki bo potekal 28. aprila 
na Breznici v Žirovnici, se je uvrstila ekipa DŠZ. Kviza se bomo udeležili 
in tako podprli zmagovalno ekipo naše regije, obenem pa je to dobra 
priložnost, da se spoznamo in poveselimo z mladimi z vseh koncev 
Slovenije.  Petra FIRM, Tajnica DPM LIŠ

zeLO UspeŠnO zbOrOvanje 
LitijskiH pLanincev

Tretjo marčevsko nedeljo je bil planinski dom na Jan-
čah skoraj premajhen, da bi sprejel vse, ki so želeli 
sodelovati na občnem zboru Planinskega društva Li-

tija. Na vabilih je bilo zapisanih kar 16 točk dnevnega reda, kljub temu pa 
je bil občni zbor ob ekspeditivnem vodenju delovnega predsednika Petra 
Rutarja zaključen v uri in pol. 
Tako kot običajno so srečanje s planinsko himno „Oj, Triglav moj dom“ 

pričeli pevci planinske sekcije DU Li-
tija, ki jih je tokrat okrepil še zboro-
vodja Ivan Kolar. 
Še pred uradnim začetkom so zbrani 
z navdušenjem sprejeli štiri planince, 
ki so v manj kot 24 urah prehodili ce-
lotno več kot 100 km dolgo Badjuro-
vo krožno pot. Ta podvig je tokrat že 
osmič uspel Lojzetu Kotarju in Sandi-
ju Jerantu, letos pa sta si jima prvič 
pridružila še Zdravko in Žan Obreza. 
Prisotni so z minuto molka počastili 

spomin na konec lanskega leta preminulega častnega predsednika dru-
štva Bineta Jesenška. 
Vsi udeleženci občnega zbora so prejeli s fotografijami bogato opremljeno 
41. številko društvenega glasila Prusik. V njem so zbrana vsa poročila in 
programi za letošnje leto, zato se je tudi predsednik društvo Roman Po-
nebšek v svojem poročilu skliceval na zapise v glasilu. Društvo je v prete-
klem letu imelo 403 aktivne člane, ki so vpeti vsaj v eno od številnih oblik 
delovanja. V svojem uvodu je predsednik društva še posebej izpostavil 
slovesnosti ob 30. letnici alpinističnega odseka in 20. letnici sekcije Sava. 
Obema obletnicama je nekaj več prostora namenjenega tudi v Prusiku. 
Finančno poročilo za leto 2011 je podal tajnik društva Aleš Pregel. Po-
membno je, da je bilo poslovanje pozitivno in da so bile izvršene vse 
načrtovane aktivnosti. 
Občni zbor je tudi sprejel nova pravila društva, s katerimi se lahko sezna-
nite na naši spletni strani. Na občnem zboru smo opravili tudi volitve. Za 
predsednika društva je bil že četrtič izvoljen Roman Ponebšek, za podpred-
sednika Ana Mohar in Borut Vukovič, za tajnika Aleš Pregel in za blagajnika 
Marjana Kahne. Izvoljen je bil tudi nov upravni odbor, ki ga ob zgoraj našte-
tih sestavlja še 17 članov ter nadzorni odbor in častno sodišče. 
Sprejeti so bili programi za prihodnje leto. Velik pomen bo dan izobraže-
valnim akcijam, saj društvo vsem članom, ki to želijo, omogoča da si pri-
dobijo potrebna znanja in veščine. Pričenjajo se priprave na praznovanje 
110. letnice društva v letu 2015. V okviru akcije Transverzala zvestobe, 
s katero Pivovarna Laško spodbu-
ja obisk planinskih postojank bo 
26. 5. 2012 sodeloval tudi naš 
planinski dom na Jančah. Tega 
dne bi moral biti tudi pohod na 
Geoss, zato je občni zbor sprejel 
odločitev, da se pohod prestavi 
na nedeljo, 27. 5. 2012. 
Občni zbor so pozdravili predstav-
niki sosednjih društev, ob koncu 
pa so bila podeljena tudi priznanja. Društvo je posebno priznanje, ki sta 
ga izdelala zakonca Pavel in Marija Smolej in na katerem je upodobljena 
Zasavska sveta gora podelilo Marku Dernovšku, ustanovitelju in dolgole-
tnemu vodji sekcije Sava. Marko še okreva po operaciji, zato so prizna-
nje v njegovem imenu sprejeli prisotni člani sekcije. 
Priznanje vodniške komisije za 5 letno delo so prejeli Stane Jerebič, Mar-
jan Jug, Maja Mohar, Matej Krnc in Sašo Jovanovič, zaslužna znaka MK 
PZ pa Gašper Repina in Aljaž Zupan. 
Podeljena so bila tudi priznanja za sodelovanje v akciji „Prijatelji Janč – 
janški prijatelji“ za večkrat prehojeno Badjurovo krožno pot, Zasavsko 
planinsko pot in obhodnico Križem kražem po Posavskem hribovju.
Občni zbor smo zaključili ob prijateljskem druženju in okusni obari, za 
katero je poskrbel oskrbnik Tone Selko, keramične skodelice v katerih je 
bila postrežena, pa so udeleženci lahko odnesli domov za spomin. 
Očitno je pred planinskim društvom Litija še ena uspešna sezona, zato 
se nam pridružite.  Borut VUKOVIČ

Litija – Odprti sLikarski 
ateLje

Za en dan je 19. maja Litija postala odprti 
slikarski in fotografski atelje, saj je potekal 
EX TEMPORA LITIJA  2012. Ljubiteljski sli-

karji in fotografi so ob 60 letnici 
mesta slikali in fotografirali Litijo 
v današnji podobi. Največ ude-
ležencev je bilo seveda iz treh 
društev domače Litije (Društvo 
LILA, ART Kluba Litija, Mc Litija), 
pridružili pa so se tudi udeležen-
ci iz Logatca, Trbovelj, Kisovca in 
Mengša.
Dejavnost je potekala v sodelo-
vanju TVU, JSKD OI Litija in  Mc Litija. Ex tempore so finančno podprli  
Mestna skupnost Litija in Spar Litija.

razstave
Pred počitnicami bo društvo 
LILA predstavilo svojo dejav-
nost na treh razstavah v avli 
občine Litija. Razstave sodijo v 
TVU in bodo posvečene 60 le-
tnici mesta Litija in občinskemu 
prazniku.
-  24. maja bo odprta razstava 

MALA LILA ,
- 4. junija bo na ogled EX TEMPORA LITIJA  2012,
- 26. junija pa fotografska raztava ex tepore in nočna fotografija.

Predsednica LILA: Joža OcEPEK

začeLa je deLOvati mreža nvO  
Osrednje sLOvenije

Z vzpostavitvijo neformalne regionalne mreže nevladnih organiza-
cij (v nadaljevanju NVO) želimo še bolj spodbuditi povezovanje in 
sodelovanje NVO za skupne projekte in krepitev civilnega dialoga. 
V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije si prizadevamo za vzpo-
stavitev boljših pogo-
jev za delovanje NVO 
na lokalni in regionalni 
ravni. 
Število vključenih NVO 
v neformalno mrežo je 
lahko namreč pomem-
ben argument pri ra-
zvoju civilnega dialoga 
in uveljavljanja skupnih 
interesov za vzpostavi-
tev boljših pogojev za 
delovanje NVO. Člani 
mreže in kolegija pa pomemben vir predlogov in pobud, ki izhajajo 
iz njihovega delovanja in okolja za izoljšanje stanja na lokalni in 
regionalni ravni.
S spodbujanjem in organizacijo različnih srečanj in posredovanjem 
pobud za sodelovanja med člani mreže želimo prispevati k večji 
povezanosti NVO in izmenjavi informacij za izvajanje skupnih prijav 
na projekte ter sodelovanja v projektnih skupinah.
Članice regionalne mreže so lahko vse zainteresirane nevladne or-
ganizacije (društva, zasebni zavodi in ustanove), ki delujejo na ob-
močju Osrednjeslovenske regije. Nevladne organizacije postanejo 
članice mreže s podpisom pristopne izjave, ki se hranijo pri upra-
vljavcu mreže Stičišču NVO osrednje Slovenije, Poniviška cesta 12, 
1270 Litija. Za članstvo v mreži ni članarine.
Več o mreži in pristopno izjavo najdete na www.srce-me-povezuje.
si/mreza-nvo  

Klara KRŽIŠNIK, Stičišče NVO osrednje Slovenije

zLatOrOgOva transverzaLa pOnOsa na jančaH
V soboto, 26.5.2012 bo na Jančah med 
8. in 16. uro potekala akcija Zlatorogova 
transverzala ponosa. Tako kot v prete-
klem letu akcija tudi letos zajema 12 
planinskih postojank po vsej Sloveniji. 
Nekaj postojank je istih, precej pa je 
novih. Med novimi je tudi naš planinski 
dom na Jančah. V teh planinskih posto-

jankah bo na dan dogodka (na Jančah samo 26.5.2012) odprta častna 
Zlatorogova knjiga. Pivovarna Laško bo za vsakega planinca, ki se bo 
26.5.2012 vpisal v to knjigo Planinskemu društvu Litija donirala en €, 
s tem da bo društvo ne glede na število vpisov prejelo 1.000 €. Ob tej 
priložnosti bo Pivovarna Laško planinsko pot 
iz Jevnice na Janče opremila s posebnimi 
ekološkimi tablami. Na njih bodo praktični 
nasveti za gibanje v naravi. Tako bo na primer 
na eni izmed njih razloženo, kaj storiti, če na 
poti srečate medveda. Pred domom bodo po-
stavili ekološki stebriček. Tega dne bodo na 

Jančah potekala številne zabavne igre 
in tekmovanja. Za dobro voljo in ples 
bo igral ansambel Grintovci. Akcija je 
dobra priložnost za afirmacijo našega 
doma in društva, zato je prav, da se 
tega dne v čim večjem številu podamo 
na Janče in se vpišemo v častno knjigo. 
Pridite, ne bo vam žal!  Borut VUKOVIČ

pOHOd na geOss
PD Litija vabi v nedeljo, 27.5.2012 na 23. 
pohod na Geoss. Posebej opozarjamo, da 
je letos pohod izjemoma v nedeljo, saj bo 
dan poprej na Jančah potekala Zlatorogova 
transverzala ponosa. Start pohoda bo med 
7. in 10. uro na dvorišču upravne zgradbe 
Predilnice Litija. Ob 9. uri bo start turno ko-
lesarskega vzpona na Geoss. Trasa pohoda 
bo takšna kot na vseh dosedanjih in bo vodila čez Strešni vrh, Vače, Kle-
nik, Slemšek, Mačkovec do Geossa, kjer bo ob 13. uri zaključek pohoda 
s podelitvijo priznanj. Ob tej priložnosti bodo podeljene tudi značke za 
dnevnike Iz Geosa na 100 slovenskih vrhov. Hoje bo za 3-4 ure. Iz Spo-
dnje Slivne do Litije bo vozil poseben avtobus.  Borut VUKOVIČ

drUŠtvO dekLet in žena 
vače – izObraževaLna  

ekskUrzija na gOrenjskO
zimski in spomladanski čas članice Društva 
žena in deklet Vače s pridom izkoristimo za 

izobraževanje na najrazličnejših področjih: od raziskovanja zdravilnih 
zelišč do kulinarike, izdelovanja cvetličnih okraskov, vezenin, do šeg 
in druge nematerialne kulture, ki sega iz naših korenin v današnji čas. 
Tako, izobraževalno, je bilo tudi tokrat, ko smo se odpravile na Gorenj-
sko …
Za ekskurzijo smo izkoristile državni praznik, 27. april 2012. Že ob 7. uri 
zjutraj smo se z avtobusom napotili (z nami je bilo namreč tudi nekaj 
mož) proti Škofji Loki. V Gorenji vasi smo si ogledali kmetijo boga-
taj, kjer se ukvarjajo z mlekarstvom, predvsem pa tudi s sirarstvom. S 
proizvodnjo in prodajo proizvodov je zaposlena cela družina, pri kateri 
so občasno zaposleni tudi drugi vaščani. Na kmetiji je bila posebna 
zanimivost robot, ki obvladuje molžo približno 40 krav. Proces molže 
se odvija lahko ves čas, po potrebi. Napravo je g. Bogataj pridobil z 
izpolnjevanjem razpisnih pogojev, ko se je ob podpori matične občine 
javil na razpisana evropska sredstva. Ob degustaciji in ob zanimivih 
razlagah o proizvodnji mlečnih izdelkov, s katerimi se gospod Bogataj 
– sicer ob zelo trdem delu, ki ga nikoli ne meri na 8 ur - dokaj dobro 
preživlja, smo se lahko izdatno založili z odličnimi siri in jogurti, potem 
pa smo dobro razpoloženi nadaljevali potovanje. 
Za dobro urico smo se ustavili na topli malici – jedli smo odlične žlikro-
fe z gobovo omako – potem pa se odpravili proti Selški dolini. 
V Hotavljah smo se pri kmetiji matic, katere lastnik je Danilo Jezeršek, 
seznanili s predelavo domačega sadja – predvsem jabolk in hrušk - za 
vino, kis in sokove, pa tudi za sadne krhlje in jabolčni čips. Občudovali 
smo podjetnost, vztrajnost in dobro organizacijo hotaveljskih kmetov, 
ki zavzeto pobirajo za današnji čas premajhne sadeže klasičnih sort 
jabolk in hrušk in jih potem stiskajo na kmetiji Matic, ali pa tu sušijo 
svoje krhlje, ki jih potem dokaj drago prodajo. V teh težkih časih se 
pohvalijo, da jim ne gre slabo … in če pomislimo, koliko sadja zanema-

rimo pri nas, nam je 
kmetija Matic lahko 
za svetel zgled, kako 
malo lažje preživeti …
Nadaljevali smo pot v 
Žiri, kjer smo si na več 
lokacijah ogledali ču-
dovite razstave čipk, 
ki so nas tudi zaradi 
nenavadnih motivov 
in izjemno kvalitetnih 
rešitev pri umetniški 
izdelavi - povsem pre-

vzele. Videli smo čudovito cvetoče drevo s klekljanimi cvetovi, iz ka-
terih srčno sije na stotine klekljarskih ur vztrajnih klekljaric, klekljane 
simbole EU, obraze, najpogostejše vrste slovenskih dreves, metulje, 
ptice, umetniške slike s klekljanimi vložki z naslovom Vrnitev, ki sta jih 
ustvarila Iva Sobočan in njen vnuk Urh in življenjsko klekljarsko delo 
iz najrazličnejših okrasnih motivov Marije Kavčič. Čisto na koncu smo 
si ogledali še dela ruske umetnice Svetlane Stepanove, Biserna čipka. 
Predstavljena klekljana oblačila so bila resnično nepozabna! 
V popoldanskem času smo se zapeljali na Goli vrh, kjer smo imeli vo-
den ogled Rupnikove linije. V podzemnem svetu, ki je bil predviden 
za preživetje v vojnem času, bi se zagotovo zgubili, če ne bi imeli vo-
dnika. Srhljive okoliščine podzemnega sveta pa so tudi sicer budile 
hvaležnost, da imamo kljub slabim časom vendarle mir in da je naša 
domovina, kljub tajkunom in tatovom – vendarle še naša …
Polni vtisov in zavedanja, da smo se ogromno naučili - smo se po po-
znem, a odličnem kosilu v gostilni Kasarna – preko Vrhnike vrnili do-
mov. 
Za odlično vodstvo celotnega izleta smo hvaležno zaploskali ge. Tini 
Veldin, za številna spoznanja, ki nam pomagajo pri delu in spoštova-
nju svojega okolja na Vačah, pa smo hvaležni tudi upravnemu odboru 
Društva žena in deklet Vače, ki z našo predsednico go. Majdo Rebolj 
ves čas skrbi, da se v prisrčni povezanosti lahko srečujemo z izzivi 
današnjega časa.   Anka KOLENc

Sestanek kolegija mreže

Badjurovo krožno pot so v 24 urah 
prehodili Sandi Jerant, Žan in Zdrav-
ko Obreza ter Lojze Kotar

planinski dom na Jančah je bil zapol-
njen do zadnjega kotička
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

pLiskOvica na krasU
21.4.2012 smo se kljub neobetavni napovedi vremena 
odpravili v Pliskovico v bližini Dutovelj, kar 54 članic in 
članov planinske sekcije DU Litija. V načrtu smo imeli 
pohod po Pliskini učni poti. Predno smo prispeli na za-
četek poti, smo se ustavili še v Dutovljah na obvezni 
jutranji kavi in sprejeli še zadnja navodila našega vodje 

Lojzeta, kako uspešno rešiti nalogo. Po poti smo se vrnili v preteklost tega 
območja, kar 100 let in še več nazaj. Opa-
zovali smo, kako so domačini znali v težkih 
pogojih preživeti. Zanimive so bile kamnite 
ograde za drobnico in kamnite koče za pa-
stirje. Opazovali smo tudi urejene vrtače 
in kale. Na polju pred Pliskovico smo obi-
skali ruševine kapelice, ki je bila v sestavi 
avstrijske frontne bolnice iz prve svetovne 
vojne. V vasi Kosovelje smo v središču vasi 
videli spomenik NOB in vodnjak iz leta 1898. Tako v tej vasi, kakor tudi v 
Pliskovici smo občudovali stare in novejše kamnite portale kraških hiš. 
Ta dan so domačini pripravili še posebna doživetja. Njihov običaj je, da 
odprejo vrata svojih hiš in jih označijo z metlami, ki so obrnjene navzgor 
in vabijo obiskovalce na kapljico in prigrizek.
Po uspešno izpeljani akciji smo takoj odšli na domačijo Šterling, kjer se 
je začelo zares. Na tej vinski kmetiji smo se lotili našega ustaljenega pro-
grama: jote na repni osnovi, pršuta, terana in peciva. Za kulturni program 
so poskrbeli naši odlični pevci. Mila je vodila protokol, posvečen vsem, 
ki so v minulih dneh praznovali, to so: Almira, Breda, Andrej, Fatima, 
Mari, Jože, Ivan in Franc. Slavljenci so se odrezali in nas razveseljevali s 
teranom in slaščicami. Veselica se kar ni hotela končati, kajti »štimung« 
bil je »ta prav«.
Lep dan smo doživeli, ki smo si ga podarili, tudi po zaslugi »vremenskih 
bogov«.  Jože DERNOVŠEK

OtrOci sO barvaLi prOdnike...
Srečanje starejših z otroki je vedno nekaj posebnega in igrivega. Tako 
je bilko tudi 23. in 24. aprila 2012, ko so člani ustvarjalnih delavnic DU 
Litija prinesli v vrtec »Medvedek« na Bevkovi ulici 1 v Litiji bele savske 
prodnike....
Glede na starostno skupino otrok, so otroke na različne načine vključili v 
»ustvarjanje«.Vse z namenom, da bi le ti pri tem uživali, se veselili in tako 
kot znajo otroci oblikovali svoje izdelke.
V enajstih starostnih skupinah so bili oblikovani po trije kotički, ki so jih 
vodili člani DU Litija. V prvem so otroci sestavljali risbico, ki je predsta-
vljala ime skupine (pikapolonica, žabica, zajček, metuljček, polžki, miške, 
muce, lučke, zmajčki, račke in medvedki) in jih pobarvali.
Druga skupina je barvala kamne-prodnike z eno barvo in tretja je poslika-
vala prodnike z več barvami (rože, mavrica, sonček...). Bili so pravi mali 

»umetniki«.
Človek skoraj ne more verjeti, kako 
malo je potrebno, da je otrok vesel in 
srečen ko lahko sam »ustvarja«.
Bilo je veliko vprašanj, izmenjave mnenj 
in malih skrivnosti (imam nove copatke, 
dobil sem plombo, ali boste kmalu spet 
prišli ......), vse prehitro je poteklo sre-
čanje pa tudi prodnikov je zmanjkalo.

Sodelovanje članov ustvarjalnih delavnic iz DU Litija je bilo v okviru le-
tnega načrta vrtca »Medvedek« za to šolsko leto. Tokrat so pri izvedbi 
sodelovali: Milena Koprivc, Valerija Košir, Francka Mittoni, Mimi Kokalj, 
Jelka Zajc, Danijela Kunc, Ivica Kos, Marija Lemut, cvetka Križ, Nežka 
Verbovšek in vodja ustvarjalnih delavnic Karlo Lemut.
Ob zaključku smo vsaki skupini izročili poslikan večji prodnik z njihovim 
znakom. Otroci pa so o tej živalci zapeli pesem. Bilo je enkratno.

Marija LEMUT

izLet v sLOvenske gOrice in prLekijO
V sredo 25. aprila smo litijski 
upokojenci odšli na izlet na seve-
rovzhod Slovenije. Po nekajdnev-
nem deževju se nam je to jutro 
nasmihalo s soncem in jasnino. 
Najprej smo obiskali Zavrh v Slo-
venskih goricah, kjer so nam v 
spominski sobi generala Rudolfa 
Maistra predstavili njegovo življe-
nje in boj za severno mejo. Spo-
znali smo, da bi bila Slovenija brez njegovega boja vsekakor za tretjino 
manjša. Povzpeli smo se še na razgledni stolp, s katerega je lep razgled 
na gričevje Slovenskih goric. Nato smo se odpeljali v Sv Jurij ob Ščav-
nici, kjer je na bližnji Stari Gori etnološka zbirka starega kmečkega in 
obrtniškega orodja. Za dobrodošlico so nas pogostili s prleško sirovo in 
ocvirkovo potico. V vasi je postavljen tudi mlin na veter, ki so ga obnovili, 
vendar samo v turistični namen. Ogledali smo si še vaško cerkev Sv. 
Duha, zgrajeno leta 1697, z bogato baročno notranjostjo in orglami, ki so 
druge najstarejše v Sloveniji. Naslednja postaja je bila v vasici Krapje pri 
Veržeju, kjer smo si ogledali posebni paviljonski čebelnjak osmerokotne 
oblike, ki je preurejen v muzej. Star je več kot sto let in je zaščiten kot 
kulturni spomenik pri Zavodu za naravno in kulturno dediščino Maribor. 
Tu so nam ponudili medeno pecivo in medene napitke. Kosilo smo imeli 
na cvenu, kjer so nas na kmečkem turizmu pogostili z jedačo iz tipične 
prleške kuhinje. Med prijetnim druženjem smo nazdravili članom, ki so v 
tem času praznovali svoj rojstni dan.  Alojz KAVČIČ 

UstvarjaLne deLavnice sO začasnO zaprLe vrata
S 26. aprilom 2012 smo zaključili z organizacijo in izvedbo ustvarjalnih 
delavnic v zimsko spomladanskem obdobju pri DU Litija.
V tem času smo izvedli šest ustvarjalnih delavnic:
- izdelava božično-novoletnih voščilnic za potrebe DU Litija,
-  izdelava priložnostnih daril (dekorativni blokci in škatlice) za potrebe 

DU Litija,
-  izdelava posebnih spominkov-kuhalnice (za udeležence proslave ob 8. 

marcu in materinskem dnevu), za potrebe DU Litija, 150 komadov,
-  izdelava voščilnic za rojstne dneve članov DU Litija, starih 80. let in več,

-  izvedena je bila zeliščna delavnica 
(spoznavanje, shranjevanje in upo-
raba zdravilnih rastlin ter priprava 
čajnih mešanih in zeliščnih nama-
zov) ter

-  delavnica risanja na steklo in izde-
lava starinskih ogledal.

Vse delavnice so praviloma potekale 
ob četrtkih v popoldanskem času v 

srečanje zasavskiH diabetikOv
V soboto 21.4. smo se udeležili srečanja zasavskih 
diabetikov na Dolu pri Hrastniku. Po uvodnem 
pozdravu organizatorjev in kratkem predavanju 
smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina se je 
odpravila na Šavno peč, druga pa si je ogledala 

Podkraj. Sledilo je odlično kosilo ter prijetno druženje.
17. ŠpOrtnO rekreativnO srečanje diabetikOv sLOvenije 

na ravnaH na kOrOŠkem 26.5. 2012
Srečanje bo potekalo v športnem parku (pred letnim bazenom), kjer 
nas pričakujejo med 9.00 in 10.00 uro. Otvoritev srečanja bo ob 10.uri, 
športne aktivnosti se pričnejo ob 10:30 uri, kosilo bo med 12:30 in 
14:00 uro, podelitev priznanj in pokalov pa ob 14:30 uri. 
Športne aktivnosti pa so sledeče: daljši pohod – do Prežihove bajte 
(cca. 7 km, 2 uri hoje), krajši pohod po mestnem parku z ogledom 
mesta Ravne na Koroškem, odbojka (ekipa 4 tekmovalcev), kegljanje 
(ženske, moški in ekipno, za ekipni rezultat se upošteva par (Ž+M), 
namizni tenis (posamezno, ženske, moški) in zabavne igre (pikado, me-
tanje obročkov). Člani, ki se želite udeležiti športnih tekmovanj, nam 
ob prijavi to sporočite, saj je ekipe potrebno prijaviti). Za daljši pohod 
priporočamo, da imate primerne čevlje in pohodne palice. V času sre-
čanja bo tudi možnost kopanja v zimskem bazenu po ceni 3,00 €.
Prijavite se lahko v društveni pisarni najkasneje do 14.5. 2012. Pri-
spevek za člane je 23 €, za nečlane pa 24 €, odhod je ob 7:00 uri izpred 
društvene pisarne.

kOpanje v LaŠkem
Kopanje v Termah Laško z organiziranim prevozom bo v torek 12.6. 
2012. Prijave sprejemamo najkasneje do petka pred odhodom, za-
radi organizacije avtobusnega prevoza (organiziran bo samo v prime-
ru vsaj 15 prijavljenih!). Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne 
ob 15.00 uri, počakate lahko tudi v Šmartnem pred spomenikom na 
Ustju. cena za triurno 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.
nOvOst: Prodaja 3 – urnih kart za popoldansko kopanje v Laškem v 
starem delu zdravilišča. cena karte je 7 €, vsak član pa jih lahko kupi 
5 do konca tega leta.

merjenje sLadkOrja, krvnega tLaka in HOLesterOLa
V društvu bo merjenje v sredo 6. 6. od 8.00 do 10.00 ure. Na mer-
jenje pridite tešči!

teLOvadba
Telovadimo vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvora-
ni Litija. Telovadba se konec maja zaključi.

pLavanje in vadba v bazenU ŠmartnO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in 
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. Cena je 2 
eUr na udeležbo. Plavanje se bo zaključilo ob koncu šolskega leta.

pOHOdi
24.5. celjska koča (zbor ob 7.00!)   Božo Čertalič
3.6.  NEDELJA Pohod od cerkvice do cerkvice Vljudno vabljeni
7.6. Kostrevnica – Grmada   Božo Čertalič
14.6. Kofce – prijave do 7.6., odhod ob 6.00 uri Alojz Hauptman
21.6.  Mojstrana – slap Peričnik – Vrata  

–prijave do 14.6.,  odhod ob 7.00 uri Ivan Lamovšek
28.6. zaključni piknik v Dragovškem ob 15.uri
Verjamemo, da se za vsakega najde aktivnost. Vljudno vabljeni!

Irena VIDEc

prostorih DU Litija. Na njih je sodelovalo 139 članov DU Litija. Vsaka 
delavnica pa je glede na vsebino potekala pod strokovnim vodstvom 
mentorice.
Tokrat smo pri izvedbi uporabili tudi računalniško tehnologijo in z njo še 
bolj nazorno predstavili vsebino delavnice.
Opravljeno je bilo obsežno delo, ki ga narekuje interes udeležencev, nji-
hovo veselje in zadovoljstvo v druženju in ustvarjanju, ki vsem polepša 
dan in življenje.
Tudi v jesensko zimskem obdobju načrtujemo nove ustvarjalne delavni-
ce. Pridružite se, ne bo vam žal.  Karlo LEMUT

tUdi v jeseni na mOrje
Dne 30. aprila 2012 se je iz organiziranega letovanja na morju vrnila 
zadnja skupina. Sedem dnevno letovanje v hotelu Delfin v Izoli smo tudi 
tokrat organizirali za več skupin. Z organizacijo in kvaliteto letovanja so 
bili udeleženci zadovoljni, saj nismo prejeli nobenih pripomb.
Za jesensko obdobje tega leta smo pripravili letovanje za 5 skupin. Leto-
vanje bo potekalo v naslednjih terminih:
1.  skupina od nedelje 23.09. 

do nedelje 30.09.2012
2.  skupina od nedelje 30.09. 

do nedelje 07.10.2012
3.  skupina od nedelje 07.10. 

do nedelje 14.10.2012
4.  skupina od nedelje 14.10. 

do nedelje 21.10.2012
5. skupina od nedelje 21.10. do nedelje 28.10.2012
7-dnevno letovanje, v vsaki skupini je po 8 oseb, za vsako skupino so 
rezervirane 4 dvoposteljne sobe, koriščenje od 12.00 ure na dan prihoda, 
izpraznitev sobe do 10.00 ure na dan odhoda 
cena: Penzion in polpenzion za upokojence v dvoposteljni sobi je:
*  v času od 20.08. do 30.09.2012 je 49 eUr polni penzion, polpenzion 

pa 44 eUr
*  v času od 01.10. do 27.10.2012 je 44 eUr polni penzion, polpenzion 

pa 39 eUr
Upokojenci, ki pridejo s člansko izkaznico društva, potrjeno za te-
koče leto imajo na cene za upokojence 10% popust.
cena vključuje: neomejen vstop v hotelske bazene in na plažo, vodeno jutra-
njo telovadbo v bazenu in telovadnici, rekreacijo, tombolo in glasbo za ples.
rOk za prijavO je do petka 10.8.2012 do 14.00 ure oziroma do zased-
be razpisanih terminov za letovanje. Ob prijavi za letovanje se izbere 
termin, izpolni prijavnico in plača za rezervacijo letovanja in prevoz, 
kar bo upoštevano pri končnem obračunu letovanja in plačilu prevoza.

rezervacija terminOv LetOvanja, napOtitev na LetOvanje 
in Organizacija prevOza (izpred dU Litija do izole in od izole 
do Litije) je naloga dU Litija.

dodatne informacije
lahko dobite po telefonu: 01/898-39-23 in 0590-32-106 (vsak delovni dan 
od 9.00 do 12.00 ure) ali osebno v društveni pisarni (v času uradnih ur).  
Tudi ta aktivnost našega društva je namenjena članom za sprostitev, kre-
pitev zdravja in boljše počutje.  Karlo LEMUT

ŠpOrtni dOgOdki v mesecU apriLU v dU Litija
Društvo je na športnem področju začelo z aktivnostmi že v marcu, ko smo 
organizirali tekmovanje v pletenju in se udeležili streljanja v Šmartnem. 
DU Zagorje je 12. aprila organiziralo tekmovanje v kegljanju v okviru Za-
savske pokrajinske zveze. Udeležilo se ga je 7 moških ekip in ena ženska. 
Med moškimi ekipami je po razburljivi končnici prvo mesto osvojila ekipa 
iz DU Zagorja, moška ekipa DU Litija je osvojila 5. mesto. Predstavnice 
DU Litija so bile edine, ki so prispele na tekmovanje in so s prvim me-
stom dobile možnost tekmovanja na državnem prvenstvu upokojencev 
Slovenije. Zaslužijo si vse pohvale, saj so ponovno dokazale, da so v Za-
savju edine tekmovalke, ki rešujejo čast Zasavske pokrajinske zveze. 
Dne 14. aprila je ribiška športna sekcija DU Litija organizirala društveno 
tekmovanje v lovu rib s plovcem v Mačkovni. Udeležilo se ga je 13 članov. 
Vodja tekmovanja Kavčič Berto je s pomočjo lepega vremena odlično 
izpeljal tekmovanje. Prvo mesto je osvojil Vozel Franci.
Prvih pet tekmovalcev se bo pomerilo z gosti iz DU Tabor Maribor na 
tradicionalnem srečanju, ki bo v Litiji 17.5.2012. 
Dne 24. aprila je DU Sloga Jevnica organizirala v okviru medobčinske 
Zveze upokojencev Litija in Šmartno tekmovanje v ruskem kegljanju in 
pikadu. Ponovno nas je razveselila ženska ekipa DU Litija, ki je zasedla v 
ruskem kegljanju 1. mesto, v pikadu pa 2. mesto. Pomlajena moška ekipa 
je osvojila v ruskem kegljanju 4. mesto v pikadu pa 3. mesto. Pohvaliti je 
potrebno šahovsko ekipo, ki se je ponovno aktivirala v letu 2012 in ima 
redne vaje in si želi, da se jim pridružite tudi novih člani.
V mesecu maju se nadaljujejo tekmovanja po predvidenem programu 
športne sekcije. Ponovno vabim vse člane DU Litija, kateri si želite aktiv-
nega delovanja v športu, da se nam pridružite.   Dušan JOVANOVIČ

napOvednik
- sobota 26. maj 2012 ob 7.30 uri - Litija, pohod GEOSS
- sobota 2. junij 2012 ob 7.30 uri - vlak, pohod SAVA-BUKOVIcA
- sobota 10. junij 2012 ob 6.00 uri  - avtobus, VELIKOLAŠKI POHOD
-  torek 12. junija 2012 bo SVEČANA AKADEMIJA OB 20 LET. PLANISKE 

SEKcIJE DU Litija
- v juniju 2012 bo izlet po češnje na PRIMORSKO
- četrtek 14. junija 2012 bo izlet BRIONI IN ISTRA
-  sobota 16. junij 2012 ob 6.00 uri – avtobus, KRANJSKA GORA-DAN 

PLANINcEV
-  sobota 23. junij 2012 ob 6.00 - avtobus, jubilejni pohod SVETA ANA 

-GRMADA 

vOLiLni zbOr čLanOv
V DU Dole pri Litiji smo letos izvedli občni zbor članov. Večina članov v 
organih društva se je odločilo, da nadaljujejo s svojo funkcijo. Izvoljeni 
člani smo se sestali na prvi konstitutivni seji, razdelili funkcije v organih 
društva in imenova-
li dva praporaša.
Aktivno smo pristo-
pili k izvajanju pro-
grama, sprejetega 
na občnem zboru.
Obiskujemo starej-
še in bolne člane 
na njihovih domo-
vih pa tudi člane, 
ki živijo v domovih 
starejših občanov, 
organiziramo izlete 
in srečanja, udele-
žujemo se vseh  športnih tekmovanj v okviru ZDU občin Litija in Šmar-
tno pri Litiji in prireditev, ki so organizirane v okviru KS Dole.
Delovanje društva temelji na prostovoljcih, ki veliko svojega prostega 
časa posvečajo izboljševanju kvalitete življenja starostnikov. 
V letošnjem letu bo DU Dole pri Litiji organizator zaključka tedna upo-
kojencev in športnih iger v organizaciji Zveze društev upokojencev ob-
čin Litija in Šmartno pri Litiji. Srečanje bo v jesenskem času v okviru 
»Dneva KS« na športnem igrišču na Dolah. V DU smo že pristopili k 
pripravam na to srečanje.

seLitev v nOve prOstOre (nad nOvO pOŠtO na dOLaH)
Društvo upokojencev Dole pri Litiji se je v mesecu aprilu preselilo v 
prazne prostore v zgornji etaži pošte na Dolah – vhod zadaj po stopni-
cah. Souporabnika prostorov sta KUD »Venčeslav Taufer« Dole pri Litiji 
in KO Rdečega križa Dole pri Litiji. Souporabniki poslovnih prostorov 
smo med seboj sklenili sporazum o souporabi in na skupnem sestanku 
določili hišni red. Novi najeti prostori zagotavljajo nemoteno delovanje 
društva. 
Uradne ure društva so vsako sredo od 8,00 do 9,00 ure. Društvo ima 
tudi telefon št. 01 8972-130.

merjenje krvnega tLaka, sLadkOrja  
in maŠčOb v krvi

Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in maščob v krvi poteka v sodelova-
nju s KO Rdečega križa Dole in Gradišče. Preventivno merjenje poteka 
vsako tretjo nedeljo v mesecu.
Od maja dalje se bodo meritve izvajale v novih prostorih DU Dole (nad 
novo pošto) od 9,30 do 11,00 ure in ne več v prostorih šole. 

Tekst: Ana KOTAR, fotografija: ciril VERTOT

➤ PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
➤ KREDIT, LEASING
➤   POOBLAŠČENI SERVIS RENAULT in DACIA 

(na vgrajene originalne dele GARANCIJA  
1 LETO na delo in material)

➤ PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
➤ BREZPLAČNI PREGLED VOZILA
➤ AVTOKLEPARSKA DELA
➤ SUHO POPRAVILO TOČE
➤ POPRAVILA VSEH ZNAMK
➤  POLNJENJE KLIM IN POPRAVILA  

KLIMATSKIH SISTEMOV
➤ AVTOMEHANIKA
➤ DIAGNOSTIKA
➤ LIČARSKA POPRAVILA
➤  VULKANIZERSTVO
➤ PREPISI
➤ NADOMESTNA IN TESTNA VOZILA

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

tEL.: 01/ 8980 820

AVTO SALON:
odPrto:

ponedeljek in sreda, od 8.00 do 12.30  
in od 16.00 do 18.30

DELOVNI ČAS DELAVNICA:
Od pon. do petka od 8.00 do 17.00,

sobota od 8.30 do 12.00

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

aKcija: Maj – jUnij!
PonUDba za vozila 4+

Starejše kot je vozilo,  
več popusta dobi stranka!

4–6 let  25%
7–9 let  35%

10+  45%
* popust samo na originalne nadomestne dele

DRUŠtvo UPoKojencev Dole PRi litiji

Izletniki pred čebelarskim muzejem
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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

vabiLO
Osnovna šola Gabrovka-Dole in Zdravstveni dom Litija vabita na preventiv-
ne dejavnosti, ki se bodo odvijale pri OŠ Gabrovka v petek, 1. 6. 2012 od 
15.00–18.00.
Udeleženci boste lahko opravili:
-  brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter krvnega tlaka,
- obremenilni test hoje na 2 km,
- meritve telesne mase,
- pogovore z zdravstvenimi delavci 
in se seznanili s programom SVIT – državnim programom presejanja in zgo-
dnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki. Ob velikem napihljivem modelu debelega črevesa ter ob strokovno 
vodenem ogledu se boste lahko seznanili z delovanjem organa in prikazani-
mi bolezenskimi spremembami (hemoroidi, kolitisom, crohnovo boleznijo, 
polipi, družinsko polipozo ter različnimi fazami raka).  Pričakujemo vas.

LjUdske pevke in gOdci s pOLŠnika 
gOstiLi OdLičnO FOLkLOrnO skUpinO 

javOrje iz Šmartna pri Litiji
Večer plesa, smeha in seveda starih ljudskih pesmi so 
nam predstavile Ljudske pevke in godci s Polšnika, v 

soboto, 21. aprila. Na letošnji koncert so povabili odlične folkloriste 
iz Šmartna, Folklorno skupino Javorje, ki vedno navdušijo občinstvo. 
Zelo smo bili veseli, da so se odzvali povabilu in tako obogatili našo 

prireditev. 
Ljudske pevke so pesmi 
tematsko posvetile »pa-
stirstvu«, temu pa je bil 
primeren tudi gledališko 
obarvan vezni tekst s 
skeči, katere so odlično 

izvedli Vida Sladič, Slavko Kos in Aljaž Kos, ki je zaigral tudi na harmo-
niko. Godci (spremljevalni band Ljudskih pevk) so z ritmi z domačimi 
instrumenti in harmoniki ob zapetih pesmih obudili spomin na stare 
vaške večere prepevanj in druženja. 
Ohranjanje ljudskega izročila v pesmi je pomembno delo, ki ga opra-
vljajo naše ljudske pevke in godci. Polšnik velja za kraj, kjer so doma 
dobri pevci in tradicija ohranjanja starih napevov je gotovo pomem-
ben del naše dediščine, ki jo starejša generacija uspešno prenaša na  
mlajše. 
Zopet smo zabeležili večje število obiskovalcev iz drugih krajev, kar je 
znak, da so naše prireditve dobre in da se obiskovalci radi vračajo. Po 
tovrstnih koncertih je tudi priložnost za medsebojno druženje, klepet 
ob domačih dobrotah in velikokrat se zgodi, da se ob harmoniki tudi 
zapleše. Sploh, če so zraven polšniške ljudske pevke in godci, katerim 
dobrega vzdušja nikoli ne zmanjka.  Mateja SLADIČ-VOZELJ

pOLŠniŠke stOjnice praznUjejO 
deset Let 

Deset let že v Mizarstvu Kos z Velike Preske izdelujejo 
hitro sestavljive stojnice. V galeriji centra za zunanjo 
ureditev, hiši idej in povezovanj, so pripravili poseben 

dogodek »sestavimo slovensko stojnico«. Udeležilo se ga je več or-
ganizacij, ki so z različnimi aktivnostmi podprle ta projekt. Namen tega 
dogodka je bil povezati uporabnike in spodbuditi izmenjavo izkušenj.
Za društva na Polšniku so stojnice že vrsto let nepogrešljiv del prire-
ditev. Zato je takšen projekt za nas domačine nova izkušnja. Izdana je 

bila publikacija Sestavimo slo-
vensko stojnico, pripravili pa 
so tudi fotografsko razstavo 
o sodelujočih organizacijah in 
njihovih stojničnih dogodkih. 
Po končanem kulturnem pro-
gramu, v katerem smo sode-
lovali pevci Moškega pevske-
ga zbora Polšnik, je potekala 
delavnica na temo: Pregled 
dogodkov in ponudbe na stoj-
nicah v slovenskem prostoru, 

ki jo je v organizaciji centra za razvoj Litija vodila mag. Violeta Bulc. 
Izmenjali smo veliko izkušenj in odprli mesto novim idejam. 
V imenu Krajevne skupnosti Polšnik čestitamo Mizarstvu Kos, ki je ob 
tej priložnosti prejelo zlati certifikat Slovenska kakovost, saj podjetje 
uspešno sledi novim razvojnim priložnostim.  Tomaž VOZELJ

(Nadaljevanje iz 1. strani)

16. pOHOd »Od cerkvice dO cerkvice« – pOLŠnik
neDelja, 3. jUnij 2012 

Za prvo nedeljo v juniju velja za vse ljubitelje lepe  
narave, pohodništva in dobre družbe povabilo na Polšnik.

Letošnji pohod bo v znamenju obrtnikov, ki se bodo tudi kot kulturniki 
srečali v naši vasici in sicer bomo gostili: na Ostrežu: Moški zbor Ra-
domlje, na Stranskem vrhu: Folklorno skupino Senovo in na Glinjeku: 
Mešani pevski zbor Notranjska iz Logatca.
Start pohoda od 8.30-9.00 ure v centru Polšnika, z jutranjo kavico, 
čajem in domačimi dobrotami ter Moškim pevskim zborom Polšnik, ob 
13. uri maša v naravi, na Glinjeku, ter ob 14. uri zaključna prireditev pri 
Lovski koči, pod šotorom, z ansamblom Zasavci, s stojnicami s pred-
stavitvami različnih obrti in društev. 

Dobrega vzdušja ne bo manjkalo, zato lepo vabljeni.
več na www.polsnik.si

Polšničani

pOLicija ObveŠča
V mesecu aprilu na PP Litija ne beležimo bistvenih varnostno zanimivih 
dogodkov. Prav tako ne beležimo povečanja števila prometnih nesreč 
in prekrškov s področja prometne varnosti.
Delo preko praznikov je na PP Litija potekalo nemoteno in v času kre-
sovanj nismo zabeležili nobenih kršitev javnega reda in mira. Prav tako 
ugotavljamo, da je letošnje praznovanje 1. maja potekalo mirno.
Ob izmenično deževnem in sončnem vremenu se v gozdovih v okolici 
Litije zadržuje vse več ljudi, ki nabirajo gozdne sadeže. Pri tem svoja 
vozila pustijo ob prometnih poteh in priročnih parkiriščih, kjer pa so 
lahko dostopna tudi nepridipravom. Vsem obiskovalcem gozdov in na-
biralcem gozdnih sadežev svetujemo, da vrednejše predmete iz svojih 
vozil poberejo in jih ne puščajo na vidnih mestih.
Ob izmenično lepem in deževnem vremenu se spreminjajo tudi voz-
ne lastnosti na voziščih, zato vse voznike opozarjamo na prilagoditev 
hitrosti stanju vozišča, kar bo nedvomno pripomoglo k večji varnosti 
vseh udeležencev v prometu.

dOgajanje v vasi gradiŠče
Nekaj kilometrov iz Litije in Šmartna leži vas Gra-
dišče. Zadnja leta je vse bolj znana. Pohodniki jo 
poznajo po tradicionalnem pohodu Po obronkih 
Jablaniške doline. Domačini se radi vsakodnevno 
vzpenjajo do cerkve, od koder je lep razgled na 

okoliške vasi in kraje, pešpoti vodijo iz Brega, Jablanice in Gradiških 
Laz. Ljudje, ki imajo radi kmečko okolje, ekološko kmetovanje in zdravo 
življenje obiščejo ekološki kmetiji, kjer so jim na voljo domači prigriz-
ki in pijača, lastniki pa predstavijo tudi način ekološkega kmetovanja. 
Poleti vaščani praznujejo »Žegnanje ob sv. Magdaleni«, pozimi pa vabi 
svetloba polne lune, ko se z baklami in svetilkami pohodniki srečajo pri 
cerkvici, malo zapojejo, pokramljajo, v vasi pa se poveselijo in okrep-
čajo. Kar nekaj let pa v vasi taborijo otroci iz vse Slovenije in tudi iz 
zamejstva. Od ponedeljka do petka živijo na prostem, v naravi, brez te-
levizije in računalnika. Otroci se igrajo v gozdu, izdelujejo razne izdelke, 
ustvarjajo po svojih željah, skrbijo za domače živali, spoznavajo delo na 
kmetiji, si nabirajo in kuhajo zelišča za čaj in sirup ter še ogromno dru-
gih dejavnosti se zvrsti preko celega tedna. Med otroki se tkejo nova 
znanstva in prijateljstva, ki se vsako leto poglabljajo. Tudi letos se jim 
lahko pridružite, kmetija Vovk bo odprla svoja vrata za otroke v dolo-
čenih terminih v juliju (16. – 20.) in avgustu (20. – 24.). Več infomracij 
lahko dobite na tel. 031/251-931 oz. www.jablaniskadolina.si. 
Za izpeljavo vseh teh dejavnosti ima veliko vlogo tudi Društvo za ra-
zvoj podeželja Laz, ki objavlja in vabi turiste in pohodnike preko svoje 
spletne strani.Vse te aktivnosti, ki potekajo v vasi preko celega leta, so 
pomembene za razvoj podeželja, saj pripomorejo k razvoju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in so dodaten vir zaslužka.  Društvo Laz

V počastitev državnega praznika, 27. aprila – Dneva upora proti okupa-
torju in OF slovenskega naroda, smo v občinskem združenju ZB NOB 

Litija-Šmartno organizirali več ak-
tivnosti in sicer:
- v torek, 24.4.2012 je bila v sode-
lovanju s Knjižnico Litija v Modrem 
salonu knjižnice organizirana osre-
dnja prireditev - predstavitev knjige 
»Pesmi jeze in upora« našega čla-
na, pesnika in pisatelja Jožeta Se-

vljaka. Ob tej priliki se zahvaljujemo knjižničarkam in še posebno Sandri 
Mavretič, za gostoljubnost in realizacijo predstavitve.
- v petek 27.4.2012 smo se udeležili 
množične proslave ob državnem pra-
zniku Dnevu upora proti okupatorju v 
Ljubljani. Glavni govornik je bil Janez 
Stanovnik, predsednik ZZB za vrednote 
NOB Slovenije.
- v soboto 28. aprila 2012 smo se zbrali 
na Javorskem Pilu na tradicionalni pro-
slavi ZB NOB Litija-Šmartno. Glavna govornica je bila tov. Maca Jogan, 

članica predsedstva in glavnega odbora 
ZZB NOB Slovenije.
Po proslavi je bilo tovariško srečanje pri Lo-
vski koči na Javorskem Pilu. Tam smo ob 
prijateljskem druženju obujali spomine na 
preteklost. Dotaknili smo se tudi sedanjih 
dogodkov v državi.

Predsednik Mestne organizacije ZB NOB Litija-Šmartno
Danilo cVETEŽAR

sta bili  Karmen 
Resnik, Marjano-
va sodelavka iz 
kamniške cvetli-
čarne in Simona 
Šinkovec iz Kre-
snic, dijakinja BŠ 
Naklo, ki opravlja 
prakso v litijski 
cvetličarni. Z zmago na tekmova-
nju si je ekipa priborila nastop na 
evropskem prvenstvu, ki bo jeseni 
v Belgiji. Da ima z bogato znanje in 
ga uspešno prenaša na sodelavce, 
je že mnogokrat dokazal, saj sam ali 
njegovi sodelavci dosegajo najbolj-
še uvrstitve na tekmovanjih. Doslej 
so bili že štirikrat državni prvaki.
V času sejma je potekala tudi predstavitev izdelave šopkov. Prezenta-
cijo sta vodila Marjan Planinšek in  velenjska cvetličarka Mateja Iršič. 

Predstavitev je bila namenjena 
cvetličarjem in obiskovalcem sej - 
ma. V skupnem nastopu sta zbra-
no množico navdušila z izvirnimi 
idejami in dovršenimi šopki. S 
spretnimi rokami sta ustvarila 
množico čudovitih šopkov, od kla-

sičnih za vsak 
dan do šopkov 
za posebne pri-
ložnosti. 
V sklopu  sejma 
Poroka pa so 
slovenski cvetli-
čarji postavili na 
ogled svoje po-
ročne šopke, ki 

jih je ocenila strokovna komisija 
pod vodstvom priznanega mojstra 
cvetličarstva Francija Landekerja. 
Sodelovalo je preko šestdeset  
šopkov. 1. mesto je osvojila Me-
stna cvetličarna Kočevje, 2. me-
sto cvetličarna M detajl, 3. mesto 
cvetličarna ROŽcAR Litija-Domža-
le-Kamnik.  A.Z.

Litjan Marjan Planin-
šek s svojimi sode-
lavkami uspešno vodi 
cvetličarne ROŽcAR 
v Litiji, Domžalah in 
Kamniku. Vedno zno-
va dokazujejo, da je 
kljub težkemu položa-
ju na trgu, potrebno 
biti dejaven in pre-
poznaven. Že 20 let 

puščajo za sabo sled uspehov s tekmovanj in 
razstav širom Slovenije in tujine.
Kot smo navajeni že iz preteklih let, je tudi na 
letošnjem sejmu Flora v celju Marjan Planinšek 
pustil velik pečat. 
Na sejmu je potekalo ekipno tekmovanje mla-
dih cvetličarjev. Sodelovalo je 11 ekip iz vse Slo-
venije. In prav ekipa pod mentorstvom Marjana 
je pometla s konkurenco. V ekipi ROŽcARIcE 

litijSKi cvetličaR MaRjan PlaninŠeK tUDi na letoŠnji FloRi Polno zaPoSlen
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teden 
vseživLjenjskega 

Učenja
En teden v letu učenju posveča-
mo še posebno pozornost. To 

je Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki letos poteka od 14. do 20. 
maja (razširjen termin pa kar cel mesec maj in junij). V tem času na 
številnih konkretnih primerih v obliki raznoraznih 
brezplačnih dogodkov in prireditev potrjujemo 
tezo, da je učenje lahko tudi zabavno. Po vsej 
Sloveniji in tudi izven naših meja, pod sloganom 
»Slovenija, učeča se dežela«, potekajo prireditve 
različnih značajev. 
TVU je najvidnejša promocijska kampanja na po-
dročju izobraževanja in učenja v Sloveniji in član 
mednarodnega gibanja festivalov učenja. Njegov 
cilj je opozarjati na vseprisotnost in pomemb-
nost učenja v vseh življenjskih obdobjih in vseh 
življenjskih vlogah, ki jih posameznik sprejema. 
Projekt teče pod okriljem Andragoškega centra 
Slovenije v sodelovanju z ustanovami, skupinami in posamezniki širom 
Slovenije.
Tudi letos smo na Izobraževalnem centru Geoss, Litija prevzeli vlogo 
območnega koordinatorja prireditev TVU za občini Litija in Šmartno pri 
Litiji. V lanskem letu je s prireditvami sodelovalo 21 izvajalcev s kar 70 
različnimi dogodki, kot kaže pa bodo letos te številke precej višje. 

Kaj vse prirejamo za vas, si lahko ogledate na spletni strani 
http://www.ic-geoss.si/index.php/projekti/tvu

oziroma po spletnih straneh izvajalcev prireditev!

pridite, zabavajte se in učite! vsi dOgOdki sO brezpLačni!  

najsLajŠi paradižnik 
je paradižnik 

prideLan dOma
V Sloveniji in tudi drugje je paradižnik 
ena najbolj priljubljenih zelenjadnic v 
poletnem času. Povprečno pojemo v 

svetu okoli 15 kg paradižnika na prebivalca na leto, medtem ko v raz-
vitem svetu porabimo še enkrat več paradižnika. V Ameriki povprečno 
poje en človek celo več kot 30 kg paradižnika na leto. Paradižnik vse-
buje veliko sladkorjev in ravno tega ima več, če zaraste tam kjer je 
veliko sonca. Pomembna je toplota in dolžina dneva. Poleg privlačnega 
paradižnikovega okusa, pa se plodovi lahko pohvalijo z veliko količi-
no karotenov, vitamina c ter mineralov magnezija in fosforja. Dobro 
učinkuje proti želodčni kislini in artritisu. Velika vsebnost likopena ga 
uvršča med priporočeno zelenjavo za preprečitev karcinogenih tvorb. 
Paradižnik tako kot večina plodovk izvira iz tropskih krajev, zato za 
vzgojo potrebuje veliko toplote. Pri nas je to enoletna rastlina, katere 
plodovi na prostem zorijo konec julija, avgusta in še delno v septem-
bru. Za zgodnost poskrbimo tako, da 6 - 8 tedensko vzgojo od semena 
do sadike izvedemo v toplem prostoru, najbolje v rastlinjaku. Seme 
sejemo sredi marca in ga presajamo na prosto v maju. Pri vzgoji pa-
zimo, da je v prostoru dovolj svetlobe, da se nam sadike ne izdolžijo. 
Bolje je sadike prestavite v hladnejši in nekoliko bolj hladen prostor, 
kjer sadike ostanejo manjše in bolj čvrste, kot imeti pol metrsko sadiko 
v toplem prostoru. 
To napako delno odpravimo z globjim sajenjem paradižnika na vrtu. 
Edino pri sadikah paradižnika priporočamo globoko sajenje, saj se po 
vsej dolžini stebla, ki je v zemlji razvijejo nadomestne ali adventivne 
korenine, kar omogoča večje črpanje vode in hranil. 

paradižnik sadimo v rastlinjake, na prosto, v velika korita na bal-
konu…
Če imamo rastlinjak, je prva rastlina, ki si v njemu zasluži svoj prostor 
prav gotovo paradižnik. Dobro prenaša visoke temperature, ki se po-
javijo, ko včasih pozabimo prezračiti rastlinjak. Kljub temu so za para-
dižnik najugodnejše temperature okoli 25 - 30 stopinj in relativno suh 
zrak, zračna vlaga okoli 70%. Paradižnik cveti in se dobro oprašuje le 
v območju temperatur od 15 do 35 stopinj celzija. Previsoke nočne 
temperature preprečujejo premeščanje ogljikovih hidratov po rastlini 
in zato odpadajo cvetovi. Če imamo preveliko vlago, se na cvetovih 
pojavlja plesen in zato odpadejo. Pomembno je da imamo rastlinjak 
ponoči odprt, zapiramo ga šele v hladnejših avgustovskih dneh. Zjutraj 
ne smemo predolgo puščati zaprt rastlinjak, ker se zelo rad ustvari 
kondenz in kapljice padajo po rastlini in ustvarjajo pogoje za nastanek 
plesni. Preprečevanje plesni je najpomembnejši vzrok, da sadimo pa-
radižnik v rastlinjak. Tu ni dežja, ki bi omočil liste in povzročil plesen. 
Kljub temu moramo poskrbeti za zalivanje. Da ne nosimo vode v poso-
dah in vsako jutro zalivamo, si v rastlinjak pripeljimo vodo po ceveh za 
namakanje. Na te cevi lahko priključimo namakalna črevesa oziroma 
polietilensko cev, ki ima na 10 cm kapljače in kapljično namaka po-
vršino. Te cevi enostavno položimo ob vrsti posajenega paradižnika, 
priključimo na dovodno cev in namakamo. 
Paradižnik dnevno potrebuje okoli 4 mm vode, v celotni sezoni pa 400 
– 500 mm. Bolje je zalivati manj pogosto in z večjo količino vode. Pri 
vsakodnevnem in količinsko manjšem zalivanju paradižnika bomo bolj 
vzpodbudili tvorbo zgornjih adventivnih korenin in na nek način razva-
dili rastlino, da ne bo črpala vode iz večjih globin. 
Za velik pridelek paradižnika izberemo globoka, humozna tla, ki jim 
jeseni dodamo zrel hlevski gnoj. Pri sajenju poskrbimo za dovolj veliko 
razdaljo med sadikami. Med vrstami naj bo 70 – 80 cm in v vrsti vsaj 
50 cm. Če smo sadili v rastlinjak, ki ima dovolj močno konstrukcijo, 
bomo sadike vezali na vrvico, ki jo s pomočjo žice zapičimo v tla in 
privežemo na konstrukcijo rastlinjaka. Tako odpade skrb za razne fi-
žolovke, ki jih uporabljamo za oporo visokemu ali ideterminantnemu 
paradižniku. V rastlinjaku lahko zraste paradižnik tudi več metrov, zato 
ga po vrvici spuščamo. To pomeni, da potrgamo vse liste pod grozdom 
plodov, steblo poležemo in si približamo rodni del rastline. Pri vzgoji 
moramo imeti le eno steblo, le pri cepljenem paradižniku si vzgojimo 
rastlino z dvema vrhovoma. Kot smo opazili je s paradižnikom veliko 
dela, ki pa prinese tudi veliko veselja. V rastlinjaku redno odstranju-
jemo odvečne liste. Na rastlini je optimalno 15 – 20 listov. Tedensko 
odstranimo okoli 3 liste na vsaki rastlini, hkrati pa odstranimo tudi vse 
zalistnike. Tako ustavimo vegetativno rast in vzpodbudimo cvetenje in 
tvorbo plodov. Rastline ovijamo okoli vrvice v smeri urinega kazalca, 
razen zadnjih 5 cm. Ko smo tako pridni in skoraj vsakodnevno hodi-
mo med rastlinami, s tem opravljamo še eno pomembnih funkcij. S 
stresanjem rastlin poskrbimo, da pade cvetni prah na pestiče in tako 
oprašujemo paradižnik, katerega v rastlinjaku obiskuje manj žuželk kot 
na prostem. Za boljšo oprašitev v rastlinjake sicer vnesemo družine 
čmrljev, ki jih ravno v ta namen vzgajajo in prodajajo določene firme 
(Koppert)
V rastlinjaku bomo pobirali paradižnik še v oktobru. Takrat lahko pobe-
rete na pol zrel paradižnik in ga postavite v prostor s temperaturo nad 
12 stopinj. Ta temperatura omogoči zorenje paradižnika v skladišču. 

Tudi sicer v poletnem 
času obirajo bolj zelen 
paradižnik kot spomla-
di in jeseni, kajti v času 
od pobiranja pa do tr-
govske police paradi-
žnik v toplem vremenu 
hitro dozori. 
Kaj pa tisti, ki nimamo 
rastlinjakov? Ali je pa-
metno posaditi paradi-
žnik na prosto, ki bo v 
daljšem avgustovskem 

deževju propadel? Seveda bomo uživali paradižnik vsaj v začetku av-
gusta in viške ustrezno predelali v okusne mezge in ostale dobrote. Na 
Primorskem kjer nimajo toliko padavin in manj megle v avgustu in sep-
tembru, gojijo paradižnik na prostem tudi v tržne namene. Lanskoletne 
avgustovske temperature so omogočile dobro bero paradižnika, tako 
da lahko upamo da bo tudi letos tako. 
Še vedno nam ostane sajenje paradižnika v balkonska korita in ostale 
večje posode, ki jih zaščitimo pred dežjem. V te namene lahko sadimo 
cepljen paradižnik, ki ima močne korenine in omogočajo večje pridel-
ke. Izberemo lahko tudi češnjev paradižnik. To je najbolj okusen paradi-
žnik in odlična poslastica zaradi velike količine sladkorjev, hkrati pa bo 
na oknih in balkonu zaradi specifičnega vonja odganjal mrčes. 

Pripravil/a: 
specialistka za vrtnarstvo Ana OGORELEc

Vodja odd. za kmetijsko svetovanje: Tomaž MOČNIK

pOsvet predsednikOv,  
tajnikOv aLi bLagajnikOv

V  nedeljo, 15.4.2012 je v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču Debeli Rtič, potekal posvet predsedni-
kov, tajnikov ali blagajnikov krajevnih organizacij 
RK Litija.

Seznanili so se s rezultati dela, OZRK in KORK v letu 2011 ter progra-
mom dela, s temeljnimi nalogami za leto 2012.
Poleg pregleda rezultatov v preteklem letu in načrtovanim programom 
za tekoče leto, smo pripravili tudi zdravstveno predavanje – uporaba de-
fibrilatorja – temeljni postopki oživljanja (Ivi Kirm, Tanja Hauptman) med 
predavanjem je prostovoljka izvedla tudi delavnico, izdelavo vizitk. 
Posveta se je udeležilo 38 članov iz posameznik krajevnih organizacij.

sprejem mLadiH čLanOv rk-LUtkOvne predstave
V okviru Tedna Rdečega križa, v Območnem združenje Rdečega križa 
Litija vsako leto pripravimo, sprejem učencev 1. razredov OŠ v mlade 
člane RK. 
V letošnjem letu smo dali poseben poudarek mladim, saj je tema le-
tošnjega Tedna Rdečega križa in mednarodna kampanja: »MLADI ZA 
BOLJŠI SVET«. V ta namen smo povabili otroke 1. razredov, mlade čla-
ne, vseh osnovnih šol v Občini Litija in Šmartno pri Litiji, in otroke iz 
vrtcev na ogled lutkovnih predstav. 
Pripravili smo lutkovni predstavi, »GOSENIcA DOBI KRILA«, v izvedbi lut-
kovne skupine LILU iz Litije, in lutkovno predstavo »NEKOČ JE BILA…«, 
v izvedbi lutkovne skupine OŠ Sostro PŠ Besnica, v kateri nastopajo 
otroci 2.3.in 4. razreda pod mentorstvom Maje Sveršina Dobravec. 
Poleg lutkovnih predstav je podpredsednica OZRK Litija, ga. Nada 
Pintar v uvodnem nagovoru otrokom predstavila poslanstvo Rdečega 
križa in jih s tem spomnila kako zelo pomembno je, širiti humanitarne 
vrednote. 
Povabilu so se odzvali učenci OŠ Litija s podružnicami, Enota s poseb-
nimi potrebami, OŠ Šmartno pri Litiji s podružnicami, OŠ Gabrovka in 
POŠ Dole ter otroci iz vseh vrtcev na območju Občine Litija in Občine 
Šmartno. 

LetOvanje
Za otroke stare od 6 do 14/15. let 

OtOk krk - pUnat
Termin: od 5.7.- 19.7.2012

cena: 12,90 € na dan 
Z možnostjo plačila na dva ali tri obroke. Prvi obrok ob prijavi je 70 €.
Letovanje za otroke bo potekalo v MPD Frankopan Punat na otoku 
Krku.
Kot v preteklem obdobju bomo tudi letos v času letovanja organizirali 
številne prostočasne aktivnosti (rekreacija in športne dejavnosti, dru-
žabno življenje, razvedrilo in program za zabavo, ustvarjalne dejavnosti 
naravoslovno tehnične vsebine in izlete z ladjico.
Za vzgojo in varnost otrok, bodo skrbeli vzgojitelji-vodiči, predvsem iz 
vrst pedagoških delavcev in študentje pedagoških poklicev, ki imajo 
dolgoletne izkušnje na tem področju in poleg tega tudi dodatna znanja. 
Otroci morajo pred letovanjem opraviti zdravniški pregled pri svojem 
zdravniku. Prijave zbiramo do zapolnitve kapacitet (40 otrok).

kitarski ansambeL na večerU FiLmske gLasbe
V nedeljo, 22. aprila 2012, je Športna dvorana Medvode ponovno za en 
večer postala koncertna in filmska dvorana. Godba Medvode in KUD 

fo-fi-te sta pripra-
vila tradicionalni, v 
letošnjem aprilu že 
peti Večer filmske 
glasbe. Prireditev je 
sofinancirala Obči-
na Medvode, medij-
ska pokrovitelja pa 
sta bila TV Medvo-
de in Radio Sora.
Kot je pri teh pri-
reditvah že ustalje-
na navada, je vsako 

leto glasbena stalnica večera Godba Medvode, vsako leto pa k obli-
kovanju programa povabijo še en pihalni orkester in druge zanimive 
glasbene goste. Letošnji gostje so tako bili Pihalni orkester Železar-

jev Ravne, vokalni solisti Eva Černe, 
Andreja Sonc in Miha Ravnikar ter 
Kitarski ansambel Glasbene šole Li-
tija-Šmartno.
Poudarek letošnjega Večera filmske 
glasbe je bil na vokalnih temah iz 
številnih znanih filmskih klasik, tako 
smo v izvedbi pihalnih orkestrov iz 
Medvod in Raven ter vokalnih solistov 
lahko poslušali teme iz filmov Nine to 
Five, Armageddon, Tarzan, SisterAct 
2, Moulin Rouge, Bodyguard, Robin 
Hood, Aladdin in Beauty and the 
Beast. Godba Medvode je pestremu 
izboru filmske glasbe dodala prepri-
čljivo zaigrani instrumentalni temi iz 
filmov Blues Brothers in Gladiator, Pi-
halni orkester Železarjev Ravne pa je 
dodal izvrstne izvedbe instrumental-
nih tem iz filmskih uspešnic Hair, Last 
of Mohicans in Mask of Zorro.
kitarski ansambel glasbene šole 
Litija-Šmartno, ki ga vodi Rado Čer-
ne, je na petem Večeru filmske glas-
be predstavil tri skladbe, vse tri pa so 
izvedli skupaj z vokalno solistko Evo 
Černe. Najprej smo poslušali večno 
ljubezensko temo iz filmske uspešni-
ce Titanic, sledila je prikupna pesem 
iz risanke Pinocchio, vrhunec nasto-
pa naših mladih glasbenikov in pev-
ke Eve Černe pa je bila prav gotovo 
izvedba teme iz filma La vita e bella. 
Priredbo za kitarski sestav in vokal je 
prav za ta večer napisal Rado Černe, 
skladba pa je izzvenela očarljivo in 
prepričljivo.
Vse izvajane skladbe so bile tudi na 
petem srečanju ljubiteljev glasbe in 
filma »v živo« spremljane s spretni-
mi montažami filmskih odlomkov, za 
kar je tudi letos poskrbel pobudnik in 
idejni vodja večerov Jure Galičič.
Naši učenci in učitelji so na Večeru 
filmske glasbe v Medvodah sodelo-
vali drugič, saj smo pomagali obliko-
vati že prvi »ustanovni« dogodek leta 
2008. Letošnji nastopajoči so z veli-
kim pričakovanjem pripravljali svoj 
program in z navdušenjem nastopili 
na odmevni prireditvi. Sodelovanje je 
vsekakor tudi v veliki meri poskrbelo 
za promocijo Glasbene šole Litija-
Šmartno izven ozkih regionalnih okvi-
rov, zato si podobnega sodelovanja v 
prihodnosti lahko samo še želimo.

Janja GALIČIČ, univ. dipl. muzik.
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Ots zasavje – pOsavje za ženske
Na tekmovanju, ki je bilo v Litiji in v Trbovljah, sta 
nastopala istoimenska ženska kluba. Litijske tekmo-
valke so bile zelo uspešne, saj je bilo kar šest uvr-
ščenih med osem najboljših. Prva je bila Veronika 
Ivančič (1124), druga Valerija Kokalj (1105) in tretja  

Branka Planinšek s 1089. podrtimi keglji. Prve tri so se uvrstile tudi 
na državno prvenstvo, ki bo konec aprila letos. Želimo jim čim višje 
uvrstitve.

državnO prvenstvO v sprintU U-23  
za mOŠke in ženske

Tekmovanje je bilo aprila 2012 v Postojni. Med fanti sta nastopila Kri-
stijan Ponebšek in Rok Markelc, ki sta osvojila 15. in 40. mesto. Pri 
dekletih pa so nastopile Valerija Kokalj, Veronika Ivančič in Maruša Ko-
kalj. Valerija je zasedla 9., Veronika 12. in Maruša 25. mesto med 27. 
tekmovalkami. Čestitamo!

OdLični rezULtati na državnem prvenstvU  
za veterane/ke 2012

Prvenstvo, na katerem sta postala državna prvaka med veterani (po 
skupinah) Ludvik Novak in Slavko Poglajen, je bilo 9. aprila v celju. V 
vseh kategorijah je nastopilo 241 tekmovalcev in tekmovalk.
V I. skupini (letnik 1962-1958) so nastopili: Božo Ivančič - 13. mesto, 
Matjaž Mahkovic - 24. mesto in Franci Ivančič- 30 mesto.
Državni prvak v II. skupini (letnik 1957-1953) je postal Slavko Poglajen.
V III. skupini je Ferdo Kunstelj iz Litije osvojil 15. mesto.
V IV. skupini (letnik 1947-1943) je postal državni prvak Ludvik Novak 
iz Litije.
Med veterankami (letnik 1957-1953) je Milena Pušenjak osvojila 9. 
me sto in v IV. skupini (letnik 1947-1943) Beti Prašnikar zelo dobro  
5. mesto.

kLemen maHkOvic OdLičen na dp v  
kOmbinaciji in pOsameznO

Državno prvenstvo v kombinaciji je bilo na kegljiščih v Medvodah, cer-
knici in celju. Drugo mesto v državi je osvojil Klemen Mahkovic s 1809 
podrtimi keglji. Zmagovalec je postal Jure Starman iz Ljubljane. Ludvik 
Novak je osvojil 16. mesto med šestinpetdesetimi tekmovalci.
Državno prvenstvo za člane – posamezno je potekalo 27. in 28. aprila v 
celju (osmina finala in četrtfinale) in v Litiji (polfinale in finale). Državni 
prvak je postal Aleš Mavsar iz Jesenic, odlično 3. mesto pa je osvojil 
Klemen Mahkovic.

mednarOdni pOkaL grade 2012
V soboto 14.4.2012 je karate klub Grade ob podpori 
Slovenske zveze tradicionalnega karateja v Dobrovi 
organiziral prvi mednarodni pokalni turnir z odprto 
udeležbo, ki se ga je udeležilo 14 klubov s 190 tek-

movalci. Dogodek je bil dobro organiziran, potekal je hitro in v pravem 
vzdušju. KK Kensei se je z dvanajstimi tekmovalci vključil v skoraj vse 
kategorije: kate posamezno in ekipno ter kumite. Tudi tokrat sta na po-
vabilo organizatorjev turnirja iz našega kluba zastopala sodniške vrste 
Jan Marko in Gorazd Praprotnik, ki je bil tudi vrhovni sodnik turnirja. V 
sodniški vlogi se je prvič preizkusil tudi Matic Logar, ki je kljub napor-
nem nastopu v članski kategoriji tekmovanja, kasneje uspešno sodil 
nastope v otroških kategorijah.
Tekmovalci našega kluba so izvedli odlične nastope in dosegli izjemne 
rezultate ter tako v skupni razvrstitvi klubov postavili KK Kensei na 
odlično 3. mesto. 

REZULTATI:
1. mesto: matic Šifrer (kata posamezno, malčki D), gian povše (kata 
posamezno, mlajši dečki D), matic mandelj, zarja mandelj in grega 
mele (kata ekipno, starejši dečki, deklice B)
2. mesto: matic Logar (kata posamezno, člani A), toni povše (kata 
posamezno, starejši člani B), tjaša mele (kata posamezno, starejše 
deklice c), katja markovič (kata posamezno, člani, članice B), toni 
povše, tamara povše dietiker in katja markovič (kata ekipno, člani, 
članice D)
3. mesto: neža stopar (kata posamezno, starejše deklice c), zarja 
mandelj (kata posamezno, starejše deklice B), matic mandelj (jiyui-
ppon borba, starejši dečki B), matic Šifrer, gian povše in nika pra-
protnik (kata ekipno, mlajši dečki, deklice D), Lovro mandelj (kata 
posamezno, člani, članice B), tjaša mele, neža stopar in Lovro man-
delj (kata ekipno, člani, članice D), tamara povše dietiker(kata posa-
mezno, starejši člani B),
Tekmovalcem iskrene čestitke za ves trud, ki so ga vložili v to tekmova-
nje in tudi staršem za njihovo podporo. Naslednja tekmovalna preizku-
šnja čaka tekmovanja željne tekmovalce in njihove navijače v Žirovnici, 
kjer bo trinajstega maja potekalo  državno prvenstvo SZTK.  KK Kensei

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

trenerji vse več težav s sestavljanjem ekipe, ki začne tekmo.
Članska ekipa je še vedno v prvem delu lestvice, kar je bil tudi cilj eki-
pe. Z malo več igralne sreče pa bi bili lahko zelo blizu vrha lestvice.
Ženska ekipa se je uvrstila na 4. mesto in se tako uvrstila med elitno 
četverico, ki med seboj odloča, kdo bo na koncu prvak. V pokalu pa 
so se naše nogometašice uvrstile v polfinale, kjer so morale priznati 
premoč favoriziranim Pomurkam.
Mlajše selekcije uspešno tekmujejo v svojih tekmovalnih kategorijah. 
Pohvale vredno je čisto najmlajša ekipa, ki pa redno trenira in se pri-
pravlja za jesensko tekmovanje
V NK Jevnica bomo v juniju organizirali tudi manjši nogometni tabor, 
kjer bodo mladi nogometaši in nogometašice preživeli štiri dni pod vod-
stvom naših trenerjev.  za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

OŠ gradec ima državnega prvaka 
Že kmalu po novem letu je prof. 
športne vzgoje Andrejka Setničar 
na tekmovanje v športni gimnastiki 
prijavila učenca 5.b. 
V ponedeljek 23. Aprila 2012 so se 
po nebu podili nevihtni oblaki. A v 
novi šolski telovadnici v kraju Po-
nikva so se zbrali najboljši osnov-
nošolski in srednješolski telovadci. 
Bilo jih je okoli 300. Tekmuje se na več orodjih. Fantje se pomerijo v 
preskoku čez kozo, z vajo na parterju, drogu in bradlji. 

Tekmovanje je bilo odlično organizi-
rano. Telovadnica je bila razdeljena 
na predel za učenke in učence, bilo 
pa je dovolj tudi prostora za ogreva-
nje. Podelitev je bila šele ob 15.30 
uri. Žan Alojz Mahkovic je v skupini 
mlajši učenci (letnik 2000-2002) 
zmagal in postal državni prvak v šol-
ski športni gimnastiki. 

Na poti domov je ulival dež a sijaja iz medalje ni mogel sprati.
Tanja MAHKOVIc



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

ZAHVALA
ob boleči izgubi sina, brata, strica in svaka

TONIJA NOVŠAKA
z Valvazorjevega trga 12, Litija

1957 – 2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Še posebej se 
iskreno zahvaljujemo vsem sodelavcem podjetja ELDB in bivšim sodelav-
cem Lesne industrije, Šmartno pri Litiji. Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
V domu ostala je praznina
in v srcih bolečina.
Čeprav spokojno spiš,
z nami naprej živiš.

ZAHVALA
ob boleči izgubi očeta, dedka in pradedka

JANKOTA BRICA
1928 – 2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala g. župniku Okolišu 
za opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in g. Mateju za zaigrani 
žalostinki.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
ob smrti našega moža, očeta, brata, tasta in dedka

DRAGANA BEGIĆA
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se 
sestram Doma Tisje za vso oskrbo in nego, KPS Litija za pomoč pri orga-
nizaciji pogreba, pevcem za zapete žalostinke, g župniku Pavlu Okolišu 
za pogrebni obred in trobentaču za zaigrano Tišino.

Žalujoči vsi njegovi

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
Nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo veter,
v naših srcih jo ne bo nikdar.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče, dedek

FRANC PRAŠNIKAR
26.05.1933 – 03.04.2011

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

Vsi njegovi

Ko bolečina je prevelika
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni?

ZAHVALA

STANE JEREBIČ
06.11.1943 – 28.03.2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in Svete maše in vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku 
Štefanu Pavliju za pogrebni obred.

Vsi njegovi

Eno leto mineva,
odkar tebe več ni,
vendar v naših srcih
še vedno misel nate živi.

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

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil  

naš dragi mož in oče

MIRKO KOVAČEVIĆ
07.07.1950 – 31.05.2011

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

Vsi njegovi

BRUNO!

Oziram se po vinogradu,
pa te ni,
grem v garažo,
sama tišina,
hodim po hiši
pa te ne najdem,
pogrešam te…

        žena Branka

V SPOMIN
možu, očetu, tastu, dediju, bratu in stricu

BRUNOTU UTENKARJU
1949 – 2011

Leto je minilo odkar te ni, bolečina in žalost sta ostali.

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

Njegova družina

prOdajam stanOvanjskO HiŠO z 
bazenOm, spOdnji LOg pri Litiji 

cena: 179.000 €
tel: 041 679 881

Opis: 360m2, parcela 754m2, bazen, 
terasa, steklenjak, balkon, 2 po kriti 
parkirišči + parkirišče za 3 avtomobi-
le, 3 nadstropja
več na: http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8v DNEVNI BAR in  

na LETNO TERASO

DEDI!

Ko si bil še ti z nami
je bilo vse drugače,
saj smo bili vedno skupaj,
sedaj pa je svet postal
ena sama solza.
           vnukinja Gaja

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 - Mitja Jovanovič 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.
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V domu se tudi letos vključujemo v vseslovensko gibanje Teden vseživljenjskega uče-
nja, ki poteka v mesecu maju, razširjen termin pa od 1. maja do 30. junija 2012. 
TVU poteka že sedemnajsto leto zapored in ponuja priložnost za srečanja vseh, ki 
so predani učenju. Z različnimi dogodki želimo tudi v Domu Tisje prikazati različne 
oblike in možnosti učenja. Letos je glavna tema Evropsko leto aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti, povezovalne teme pa so še: mednarodno leto zadrug, 
mednarodno leto trajnostne energije za vse, ohranimo kulturno in naravno dediščino, 
zaposlovanje in podjetništvo, branje, učenje in sodobni načini komuniciranja. V maju 

smo imeli v sklopu prireditev TVU organizirano kreativno delavnico risanja na svilo z gospo Marijo Smolej. 
Prireditve, ki so se odvile v mesecu aprilu pa so bile: petje velikonočnih pesmi s sr. Lizo in Marinko, koncert 
PZ Svoboda iz Pragerskega, obiskali so nas literarni prijatelji DU Trbovlje, v sklopu prireditev Slo-folk je v 
domu nastopila folklorna skupina iz Češke. 

prOgram prireditev v OkvirU tedna vseživLjenskega Učenja v dOmU tisje
24.5.2012 9:00 Izlet na Gorenjsko – vabljeni tudi svojci
29.5.2012 9:00 Z vozički h Krznarju – vabljeni tudi svojci in prijatelji 
31.5.2012 10:00 Vrtec ciciban na obisku
1.6.2012 13:00 Zaključna prireditev za prostovoljce OŠ Šmartno pri Litiji 
6.6.2012 10:00 60 let mesta Litija – predavateljica , gospa Helena Hauptman
14.6.2012  Prvi korak k zmanjševanju stresa
19.6.2012 12:00 Praznovanje dneva državnosti in zaključek II. faze EQALIN-a.
22.6.2012 16:00 Večer turških pravljic – v pravljičnem ambientu galerije doma Tisje. 

Leonida RAZPOTNIK

mali oglasi
Oddam klasični grob na litijskem pokopališču. Tel.: 01/89-81-895,  
po 20.00 uri.

prOdam video rekorder Philips, cena po dogovoru in dva albuma safa-
ri manija in slikice UEFA chempions league za menjat.

Tel.: 01/89-71-460, GSM: 030/266-949.

prOdam trisobno stanovanje v Litiji (cca 76 m2) na Trgu na Stavbah, 
ogrevanje na plin, dva balkona, mirna lokacija, bližina železniške po-
staje, trgovine. Tel.: 031/567-523 

prOdam kmetijsko zemljišče v okolici Litije, v izmeri 16000m2 (trav-
nik 8600m2, gozd 7400m2) na parceli stoji lesena lopa, ZK urejeno. 
GSM 031/686-785 

prOdam posest - kmetijo v Moravčah pri Gabrovki, k.o. 1845 Mo-
ravče pri Gabrovki. Posest zajema: kmetijsko zemljišče 39.293 m2, 
gozdno zemljišče 63.702 m2, pozidano stavbno zemljišče 1.829 m2 
- skupaj: 104.824 m2. Hiša ima 192,94 m2, od tega klet 41,05 m2, pri-
tličje 74,28 m2, nadstropje 77,61 m2. Gospodarski objekt ima 127,61 
m2, kozolec - toplar 60,00 m2. Kmetija se proda v celoti (nedelje-
no) za ceno 159.000 EUR. Za informacije sem na voljo po telefonu  
št.: 041/266 - 301 (Marjan)

prOdam 4 kolesnik 4x4 Linhal, 400 kubični, letnik 2009 in skuter 
Penda letnik 2008. cene po dogovoru. Klemen Zidar, Gobnik 47, 
1274 Gabrovka. Mobi: 030/266-849 

OddamO popolnoma opremljeno trosobno stanovanje na cKS. 
cena po dogovoru. Vse informacije na gsm: 051/382-691.

prOdam velik hlev z gospodarskim poslopjem 16 ha travnikov in 15 
ha gozda v Veliki Gobi. Informacije na tel. 041/632-881

prOdam staro hišo z zidanico in 4400 m2 zapuščenega vinograda v 
Moravški gori. Informacije na tel. 041/632-881

Izžrebanci APRILSKE križanke prejmejo torbo za prenosni ra
čunalnik ali tablični PC. Nagrade prispeva podjetje JOVIDAN 
d.o.o. (www.jovidan.si). Nagrade prejmete v Tiskarna ACO, 
Cesta Dušna Kvedra 39, Litija. 

1. Rudi VIŠNIKAR, Moravška gora 6, Gabrovka 
2. Vika GREGORIN, Sava 8, Sava 
3. Rozina KRANJC, CKS 3, LITIJA

Težje besede:     ANERA, CREMONA, EPAKTA, AOMORI, 
ELIKON, PINCE

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.6.2012 na naslov ure
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce. Nagrade prispeva 
OPTIKA MANJA, Litija.
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nagradna križanka sestavil: jože vizlar številka: 138

prOdamO dvoetanžno hi - 
šo v Litiji, v Gradcu ob Gra-
ški cesti. Parcela 700 m2. 
Možen ogled. Informacije: 
041/872-784.

HiŠni SeRviS
v litiji
WWW.Hisni-servis.cOm

trg na stavbah 11, Litija

       GSM: 030-913-861  

naŠe StoRitve obSeGajo:                                         

• vOdOvOdna pOpraviLa:
    zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...

• eLektrO pOpraviLa:
    priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
    vtičnic, varovalk, premostitve...

• mizarska pOpraviLa:
    montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...

• beLjenje in pLeskanje:
    beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,       
    podbojev, ograj...

• pOLaganje in pOpraviLa vseh vrst talnih   
    oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...

• keramičarska pOpraviLa:
    menjava ploščic, popravilo fug, silikona...

• vsa OstaLa HiŠna deLa in pOpraviLa:
    vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih   
    sten…

• Ogrevanje: menjava radiatorjev

dOm tisje ŠmartnO pri Litiji 
Šmartno pri Litiji
Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

v dOmU tisje nUdimO  
FiziOterapevtskO ObravnavO:    

• po možganski kapi,
• po različnih poškodbah gibalnega aparata,
•  za zmanjšanje bolečin v hrbtenici (elektroterapija, UZ, magnetoterapija, laser,  kinezioterapijo – vaje), 
• obravnavo limfnih edemov, ročno limfno drenažo.
navedene storitve izvajamo tudi na domu uporabnika!
Za več informacij pokličite: Dom Tisje tel. 01/8900100 ali 01/8900-118: fizioterapevtki Branko Pi-
hler ali Aleksandro Amon Mahkovic.

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

dOm tisje ŠmartnO pri Litiji 
Šmartno pri Litiji
Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

pOmOč na dOmU 
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
• gospodinjsko pomoč,
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Upravičenci do teh storitev so: 
– osebe, stare nad 65 let, 
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege, 
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, 
–  hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 

razvoju,

vse potrebne informacije lahko dobite: 
•  v ponedeljek od 8. h do 12. h in od 14. h do 16. h, od torka do petka od 8. h do 13. h,
•  ali pa se za sestanek dogovorite po telefonu: 01/890-01-03, 01/890-01-06, 01/890-01-99  

pri vodji/koordinatorici pomoči na domu

Osnovna cena za upravičenca je 3, 80 EUR na uro. ceno storitve socialne oskrbe na domu subven-
cionirata občini Litija in Šmartno pri Litiji v višini 75% stroškov storitve (upravičencem le tega ni po-
trebno vračati). Upravičenci lahko uveljavljajo tudi dodatne olajšave pri plačilu storitve (oprostitev 
plačila) pri pristojnem centru za socialno delo Litija.

dom tisje



atP točKe za niKa RazboRŠKa,  
GReGa KoKalj DRŽavni PRvaK

tenis klub AS
OdprtO :

PON - PET 11h - 23h
SOBOTA 12h - 23h
NEDELJA 12h - 22h

Ob sredah gratis sLadica!
"Mala mal'ca"  

je od ponedeljka do petka do 15.ure.
Velja tudi za razvoz - sladice na razvozu ni.

posebnost: vse testenine in solate se pripra-
vljajo po sistemu a'la card, zato je čakalna  

doba cca 20 min. 
Lahko pa predhodno na tel. 01/8980-800  

najavite čas Vašega prihoda!

Happy hour pizza - 
vse pizze po 5,00 eur

vsak dan do 15. ure,  
tudi ob sobotah in nedeljah!  

velja tudi za razvoz!

teniS PaRK aS litija
AS TEPROM d.o.o.
Savska cesta 5, 1270 Litija

PIZZERIJA AS

OrganiziramO tUdi OtrOŠke  
rOjstne dneve v maLi  

teLOvadnici!
rezervacije na 01/8980-800

pričakujemo vas v tenis centru as

ali pa pokličite HaLO as na 01/8980-800 !

novoSt PRI PIZZAh - oPcIJA:
tESto IZ PoLnoZRnAtE MoKE (0,30 eur)

"mala malc'a"- testenine in solate po 4,90 eur

igralo za najmlajše

na sončno-senčni terasi in prijetni notranji sobi

                               vabilo na oGleD litija oPen
Teniški klub AS Litija in podjetje DR projekt d.o.o. bosta organizatorja teniškega spektakla, enega od štirih 
letošnjih največjih moških teniških dogodkov v Sloveniji. Od sobote, 09. do sobote, 16.06.2012 bo na 
igriščih TK AS v Litiji potekal moški profesionalni teniški turnir iz serije Futures, z nagradnim skladom 
10.000 $. Na turnirju bo nastopilo preko 50 igralcev iz številnih svetovnih držav, ki so že krepko na poti 
svojih profesionalnih karier ali pa jo pravkar začenjajo. Tudi v našem klubu imamo dva tekmovalca, to nik 
razboršek in blaž bizjak, ki sta v preteklosti na številnih mladinskih turnirjih po svetu dosegala imenitne 
rezultate, katere je Nik v lanskem letu kronal še z osvojitvijo dveh medalj na mladinskem Evropskem pr-
venstvu. Tudi Blaž bo v letošnjem letu nastopil na istem prvenstvu in poizkušal potrditi vrhunsko delovanje 
našega kluba. Prav zato, z organizacijo takšnega turnirja, poizkušamo našima fantoma pomagati, saj 

bosta dobila povabili za glavni del turnirja, kjer se jima bo ponudila 
možnost osvojitve točk za svetovno teniško lestvico in s tem precej 
lažjo pot na poti profesionalnega tenisa. Seveda imamo v TK AS Litija 
in podjetju DR projekt d.o.o. namen organizirati takšen turnir tudi v 
prihodnjih letih in ga razširiti tudi na žensko konkurenco. S tem želimo 
pomagati tudi našim mlajšim tekmovalcem (Kokalj Gregor, Mesarič 
Mark, Ašič Tom, Macerl Rožle, Čuk Pia, Kralj Lara, Godec Tina Kristina, 
sestri Nina in Lara Jamšek, Poglajen Pia), ki bodo prav gotovo tudi 
potrebovali pomoč, ko bodo želeli stopiti na pota profesionalnih karier, 

na katera je zelo pogumno in uspešno že stopila naša najuspešnejša igralka Nastja Kolar.
Ker športne prireditve na tako visokem nivoju v naši občini še ni bilo, vas vljudno prosimo za pomoč in 
sodelovanje. Pomoč je dobrodošla v kakršnikoli obliki, kjer posamezniki, podjetja, organizacije in ostali 
vidite možnost sodelovanja z nami ter s tem podprete ta izjemni dogodek. Obljubimo vam, da se bomo z 
naše strani potrudili in vas v času turnirja predstavili na primeren način, ko pa nas boste na turnirju obi-
skali, pa vam namenili vso potrebno pozornost v naših VIP prostorih.  
               Direktor turnirja: Dušan RAZBORŠEK

(nadaljevanje s 1. strani)

Na tenis parku as v Litiji se dogaja 
na polno. Tenis park je svojo ponud-

bo razširil s pizzerijo as in odslej poleg športnih po-
nujajo tudi kulinarične užitke. Tekmovalci so v polnem 
zagonu in nizajo nove uspehe. Zunanja igrišča so pri-
pravljena in čakajo tiste, ki so zapriseženi igralci tenisa 
na prostem. Postavili so igralo za najmlajše. V juniju 
bodo vsem ljubiteljem tenisa na voljo ogledi vrhunske-
ga tenisa, saj bo Tenis park AS gostil FUtUres turnir 
za moške, ki šteje za lestvico ATP in na katerem se 
pričakuje močna mednarodna udeležba. In pa seveda, 
tudi na dneve jagod in sladoleda niso pozabili ! To je bil 
kratek povzetek, v nadaljevanju pa podrobneje:
tekmovalni tenis: Največji uspeh je v preteklih dneh 

nedvomno zabeležil nik razboršek, 
ki je z odličnimi nastopi na FUTURES 
turnirju v Doboju osvojil svoje prve 
atp točke in se uvrstil na profesio-
nalno ATP teniško lestvico. Tako ima 
zdaj Tenis klub AS Litija kar dva tek-
movalca, ki sta uvrščena na profesio-
nalno teniško lestvico, kar je izjemen 
dosežek. V ženski kategoriji je na 

WTA lestvici uvrščena nastja kolar, trenutno na 268.
mesto. Oba imata  za seboj tudi dva dobra nastopa 
za DAVIS cUP oziroma FED cUP reprezentanco. Na-
stji Kolar je v zadnjem času sicer nekoliko prekrižala 
načrte manjša poškodba, vendar upa, da bo lahko v 
juniju opravila svoje tekmovalne nastope v celoti in 
še poskušala izboljšati svojo uvrstitev na WTA lestvi-
ci. Forma nika razborška se prav tako stopnjuje iz 
tedna v teden in prve ATP točke so odličen obet pred 
prihodnjimi nastopi, od katerih bo eden pred domačim 
občinstvom. Tenis klub AS Litija bo namreč od 09.06. 
do 19.06.2012 gostil mednarodni FUtUres turnir, 
na katerem bodo imeli ljubitelji tenis možnost ogleda 
resnično vrhunskih tekem in pri tem seveda navijati 
za naše, saj bo na turnirju nastopil naš najboljši nik 
razboršek, s posebnim povabilom v glavnem turnir-
ju tudi blaž bizjak in v kvalifikacijah komaj 14-letni 
grega kokalj, ki lahko preseneti marsikaterega bolj 
izkušenega in starejšega tekmovalca. 
Da je grega kokalj za nikom razborškom in blažem 
bizjakom eden največjih slovenskih talentov dokazuje 
tudi dejstvo, da je na poletnem državnem prvenstvu, ki 
se je odvijalo v Kranju, znova osvojil naslov državnega 
prvaka ! grega kokalj je torej novi državni prvak 
slovenije do 14 let ! 
Grega je v finalu nasprotniku celo zavezal kravato, saj 
je slavil s 6:0 in 6:4. Poleg naslova državnega prva-
ka posamezno je grega kokalj tudi državni prvak 

v dvojicah.
Dobro sta se na Državnem prvenstvu odrezali tudi go-
dec tina do 14 let in kralj Lara do 18 let, obe sta se 
uvrstili med 16 najboljših. Lara kralj je pred tem še 
dvakrat zelo uspešno nastopila na dveh mednarodnih 
turnirjih do 16 let za evropsko teniško lestvico in si-
cer na Reki, kjer se je med posameznicami uvrstila v 
2.kolo in v Pančevem, kjer se je v igrah dvojih uvrstila 
v polfinale.
blaž bizjak je odigral nekaj močnih ITF mladinskih te-
niških turnirjev 1. in 2. kategorije. Z odličnimi nastopi 
si je priigral precej novih točk in morda se mu uspe 
uvrstiti v mladinski Grand Slam Roland Garros. Blaž 
Bizjak je na mladinskem ITF turnirju 2. ranga v Pie-
stany (SVK) dosegel enega od svojih dosedanjih naj-
boljših rezultatov. Uvrstitev v polfinale mu je prinesla 
lepo bero novih točk, še bolj pa veseli njegova odlična 
igra, a katero je dokazal, da se prebija v višji svetovni 
mladinski teniški razred. 
Odlično se na močnem ITF turnirju za svetovno mla-
dinsko teniško lestvico odrezala 16-letna pia čuk. V 
avstrijskem Villachu se je uvrstila v polfinale in zabe-
ležila najboljšo slovensko uvrstitev na tem turnirju. Pia 
tako dokazuje, da je za Nastjo Kolar eden tistih mladih 
teniških talentov, ki bodo krojili prihodnost slovenske-
ga tenisa.
rekreativni tenis: Zaključila se je tudi sezona 2011/ 
2012 zimske rekreativne teniške lige AS. Morda je 
ostal še kakšen neodigran dvoboj, a nič ne more več 
spremeniti dejstva, da je prvak AS-ove lige novak pri-
mož. Drugo mesto zaseda Uranič Denis, na tretjem 
pa je pristal Dušan Štrus. V ženski ligi je na 1.mestu 
kristan karmen, sledita ji Damiš Damjana in Zidar 
Jolanda. 26. in 27. maja bo še zaključni turnir, ki mu 
bo v mesecu juniju, v času FUTURES turnirja sledil še 
Večer prvakov.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

tenis klub aS litija vpisuje otroke v starosti od 5-11 let ( roj. 2001- roj. 2007)
vpis: vsak dan od 09.00 – 22. 00 ure na Tenis parku AS (prijavnico oddate za šankom bistroja AS ali v 

pisarni TK AS) ali po faxu  01/8980-801 oz. e-mailu: as.aping@siol.net 

teniška šola bo potekala:  1x- 2x tedensko po 
60 minut vadbe       
                                
pričetek teniške šole: PETEK 01.06.2012 (sku-
pni spoznavni dan za uvrstitev otrok v skupine)

cena: 
a) 65 eur/mesec - (za program 2x tedensko)
b) 50 eur/mesec - (za program 1x tedensko) 
+ program teniški vrtec
na ceno se obračuna še 8,5% ddv. 

termini: 
a) pon 16-18, 17-18 in 18-19
b) tor  16 -17, 17-18 in 18-19
c) čet  16- 17
d) pet  17- 18 in 18-19

Treningi se izvedejo ob vsakem vremenu ( v pri-
meru dežja v teniški hali).
                         
Urnik bo oblikovan po prvem srečanju, ko bodo 
otroci razdeljeni v skupine.

Število otrok v skupini je omejeno na 6. (6 otrok 
/ 1 trener).

Oprema:
copati za tenis, lopar (omejeno število lopar-
jev si lahko tudi brezplačno izposodite)

prijavnica za vpis v teniŠkO ŠOLO:  
IME IN PRIIMEK: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ROJSTNI DATUM: _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NASLOV: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MOBILNI TELEFON (za SMS sporočila) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E-MAIL NASLOV: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ODLOČAMO SE ZA PROGRAM: (OBKROŽI)
a) 1x tedensko              b)  2x tedensko            

IME IN PRIIMEK ENEGA OD STARŠEV: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PODPIS staršev:

- - - - - - - - odreži in vrni na TENIS PARK AS -  - - - - - - - -


