
MINISTER LUKŠIČ V GABROVKI
V začetku meseca 
marca je vrtec ČEBE-
LICA pri OŠ Gabrov-
ka-Dole obiskal mi-
nister za šolstvo in 
šport dr. Igor Lukšič, 
ki je vodstvu predal 
5.000,00 EUR. Vrtec 
je osvojil prvo mes-
to med vsemi prijav-
ljenimi vrtci v Osre-
dnjeslovenski regiji. 
Akcijo sta organizi-
rala PAMPERS IN DM  

DROGERIE MARKT d.o.o., sredstva se bodo lahko porabila namensko za 
nakup opreme.
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Najpogosteje se pri uspehih pokaže, da je za presežke 
potreben sposoben in vztrajen posameznik, ki zna pri-
dobiti in upravičiti zaupanje in podporo prav tako anga-
žiranih sodelavcev.
Pozoren bralec te požrtvovalne posameznike in skupi-
ne najde skoraj v vsaki številki. Mogoče je pa to najbolj 
bistvena pozitivna plat lokalne skupnosti in bi morali na 
tem graditi? Marko Djukić

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.4.2011 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.k. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

IŠČEMO IN zBIRAMO  
GRAdIVO TER pOdATKE O 

zGOdOVINI LITIjE
Če imate kakršnekoli dokumente, član-
ke iz časopisov, stare razglednice ali 
fotografije v zvezi z Litijo, vljudno prosi-
mo, da nam jih posredujete po elektron-
ski pošti jzk.litija@siol.net ali prinesete 
osebno. V tem primeru jih bomo takoj 
vrnili.

Ogromno zgodovinskega gradiva se je izgu-
bilo ali bilo uničenega. Pomagajte nam, da 
ohranimo za prihodnje rodove vsaj tisto, kar 
je še ostalo!

       Javni zavod za kulturo Litija

zdAj jE pRAVI ČAS zA OGLEd BOŽjEGA  
GROBA NA VAČAH

Vače z okolico so poznane po mnogih zanimivostih, pa vendar še veliko obiskoval-
cev, med katerimi so tudi mnogi občani občine Litija, še vedno ne ve, da je v lepo 
obnovljeni cerkvi Sv. Andreja na Vačah božji grob, ki je eden izmed najlepših v Evropi 
in kjer so umetelno položeni koščki stekla, ki se bleščijo v različnih barvah ter da-
jejo opazovalcu občutek trodimenzionalnosti. Božji grob je darilo neke češke firme, 
domačini pa vedo povedati, da je imel ve-
liko zaslug za postavitev prav tržaško – ko-
perski škof Matevž Rav nikar, ki je bil rojen 
na Vačah. V temen prostor, kjer stoji še da-
nes, so ga postavili leta 1865. Sprva so kri  - 
stale osvetljeva li z oljenkami in to sa mo v 
času Veli ke noči, danes seveda uporabljajo 
elek t ri č ne svetilke. Višek umetnosti predsta-
vlja prt, ki je obešen na križ. kristali, ki se-
stavljajo prt so zloženi tako, kot da bi bil prt 
naguban. Na vsaki strani groba stoji rimski 
vojak, ki ga sestavljajo rdeči in rjavi stekleni 
kristali oziroma zgolj modri kristali.
Božji grob se je ohranil predvsem zaradi 
vestnih in pazljivih mežnarjev. Danes je za 
grob odgovorna družina jujevec in gospodar 
janez jurjevec, ki je mežnar v tej cerkvi, vas 
rad popelje v cerkev in pokaže to znameni-
tost, ki se ji čudijo mnogi turisti. Tudi letos 
bo grob odprt vse od Velikega četrtka pa do velikonočne nedelje, kasneje pa si ga 
lahko ogledate le ob predhodni najavi v župnišču ali pri mežnarju.

pOHOd pO pOTEH 
OKROG SLIVNE

Vabimo vas, da se nam pridružite v 
samem središču Slovenije na že 

4. pohodu po poteh okrog Slivne.

Pohod bo 25.4.2011 na Veliki pone-
deljek s pričetkom ob 9:00 uri. Start 
in cilj sta v Spodnji Slivni (GEOSS). 
Traja približno 3 ure in je primeren za vsa-
kogar. Naužili se boste svežega zraka, družili 
se boste s prijaznimi ljudmi in si polepšali 
velikonočni ponedeljek.
Pohod organizira Društvo za razvoj Slivne.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete 
na tel 031 304 693.

VABILO NA 8. pOHOd
pO OBRONKIH 

jABLANIŠKE dOLINE
2. aprila 2011

Letos vas Društvo za razvoj podeželja LAZ 
vabi na 8. pohod po prelepih obronkih jabla-
niške doline in sicer na tradicionalno prvo so-
boto v aprilu, 2. aprila 2011. Nekateri že veste, 
da gre za nezahtevno in prijetno hojo, s po-
stanki pri domačinih, ki za pohodnike pripravi-
jo domače dobrote. Ob prijaznih gostiteljih in 
bogati kulinarični ponudbi, si lahko vsi skupaj 
želimo samo še lepega vremena. 

Start bo pri gasilskem 
domu v Zgornji Jabla nici 

od 7.00 do 10.30 ure, 
kjer boste lahko potrdili 
kontrolni kartonček in 

se okrepčali. Zaključek s 
kulturno zabavnim pro -
gramom se bo odvijal v 

Gradišču pri Litiji. 

Vljudno vabljeni!

Za več informacij si 
oglejte: 

www.srce-me-povezuje.
si/drustvolaz 
ali pokličite 

070/303-321, 
051 312 739.

dŽEMO IBIŠI - 
trener  

MLAdINSKE  
REpREzEN-

TANCE  
SLOVENIjE!

izvršni odbor košarkarske zveze Slovenije 
je, na svoji redni seji, v mesecu februar-
ju potrdil dva nova trenerja reprezentanc 
mlajših selekcij, ki bodo nastopile na 
evropskih prvenstvih divizije A. Reprezen-
tanco mladincev (letnik 1993 in mlajši) bo 
na evropskem prvenstvu divizije A, ki se bo 
letos odvijalo v mesecu juliju na Poljskem, 
vodil litijski trener Džemo Ibiši iz kk Liti-
ja.
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GRADI SE MRLIŠKA VEŽICA NA POLŠNIKU

Na Polšniku gradijo mrliško vežico, saj so med redki-
mi krajevnimi skupnostmi v občini, ki takšnega po-
slovilnega objekta še nimajo. Zaradi težavnega tere-
na je tudi gradnja zelo zahtevna. Načrtujejo, da bodo 
objekt predali svojemu namenu v jeseni letošnjega 
leta. Poleg poslovilne sobe bodo v objektu tudi sa-
nitarije, ki bodo na menjena romarjem in drugim obi-
skovalcem Polšnika.

O B V E S T I L O
Obveščamo vas, da bo dne 26.03.2011 od 8.00 do 16.00 
ure in dne 28.03.2011 od 8.00 do 15.00 ure, zaradi  
rednega vzdrževanja nivojskega prehoda v km 542+819 
glavne železniške proge št. 10 Dobova-Litija, začasna 
popolna zapora lokalne ceste LC 208280 (Kresnice), 
od sek LC 208281.

Vzdrževanje nivojskega prehoda bodo izvedle Sloven-
ske železnice d.o.o.

Prosimo vas za razumevanje

 Župan občine Litija: Franci ROkAVEC

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV
Občina Litija obvešča, da bo v mesecu marcu 2011 
objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani občine dva javna razpisa:

1.   javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov to-
vornega transporta iz odročnih krajev v letu 2011

2.   javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2011. 

OBČiNA LiTijA 
Župan:  Franci ROkAVEC

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, 
ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadar-
koli posredujejo komisiji za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja pri Občinskem svetu občine Litija, predloge za 
podelitev priznanja Častni občan občine Litija. Predlog za 
podelitev priznanja mora vsebovati ime in priimek oziroma 
naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in 
priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in 
utemeljitev predloga. Predlog posredujte v pisni obliki naj-
kasneje do 06.05.2011 do 12. ure na Občino Litija, jerebova 
ulica 14, Litija, s pripisom »jAVNi RAZPiS ZA PODAjO PRE-
DLOGOV ZA PODELiTEV PRiZNANjA ČASTNi OBČAN OBČi-
NE LiTijA ZA LETO 2011 – NE ODPiRAj«.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, 
ki se lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno po-
membne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, 
ki so prispevali k splošnemu razvoju, ugledu in napredku 
celotne občine Litija in imajo trajen pomen za vse občane 
in njihovo življenje. Priznanje Častni občan se lahko podeli 
državljanom Republike Slovenije in drugih držav. V posame-
znem letu lahko Občinski svet podeli največ eno priznanje z 
nazivom Častni občan občine Litija.

Občina Litija
Župan: Franci ROkAVEC

pOROČILO O SpREjETIH SKLEpIH IN OdLOČITVAH 
3. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 16.2.2011 ob 17.00 uri,  

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu ugoto-
vil sklepčnost sveta (od 23-ih svetnikov jih je bilo prisotnih 21). 

Dnevni red je obsegal 13 vsebinskih točk od katerih povzemamo na-
slednje

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija – drugo branje
Občinski svet občine Litija je sprejel trenutno veljavni statut na 14. 
seji Občinskega sveta občine Litija dne 10. 02. 2004. Statut je bil 
spremenjen v marcu 2006 in potem še v decembru 2006. Na 3. redni 
seji Občinskega sveta Občine Litija so bile sprejete četrte spremem-
be in dopolnitve statuta. Predmet sprememb in dopolnitev statuta je 
uskladitev z novelami Zakona o lokalni samoupravi, ki so bile spre-
jete od leta 2007 do 2010 in z Zakonom o javnih financah, predlog 
sprememb in dopolnitev statuta pa vsebuje tudi posamezne tehnične 
popravke. Med najpomembnejše novosti spada določba, ki pravi, da 
bo od 1. 1. 2012 dalje finančne in računovodske naloge za mestno in 
krajevne skupnosti opravljala občinska uprava.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2011 – drugo branje
Občinski svet je februarja sprejel letošnji občinski proračun. Občina 
planira skoraj 17 milijonov evrov prihodkov, 60 odstotkov naj bi jih 
bilo iz davčnih virov, od tega največ iz dohodnine, 30 odstotkov pa 
iz državnega proračuna. kapitalski prihodki od prodaje občinskega 
premoženja naj bi se letos podvojili, prihodki iz državnega proračuna 
za sofinanciranje občinskih investicij pa popeterili.
Sprejeti plan predvideva zmanjšanje tekočih odhodkov, ki naj bi sku-
paj s tekočimi transferi predstavljali 54 % planiranih prihodkov, in-
vesticije pa naj bi se podvojile in predstavljale polovico planiranih 
prihodkov. Za pokritje primanjkljaja se bo občina zadolžila v višini 
milijona evrov. 
izmed 23 področij pri odhodkih je v ospredju 5 področij, za katere 
občina namerava nameniti 83 odstotkov planiranih prihodkov. Sko-
raj polovico planiranih prihodkov je občina namenila investicijam v 
ravnanje z odpadno vodo, oskrbo s pitno vodo, investicijam v javne 
zavode ter gradnji občinskih cest. 
Letošnji plan predvideva tudi pričetek dveh investicij, ki bosta močno 
zaznamovali Litijo v prihodnje, saj bosta vsaka zase terjali več kot 12 
milijonov: izgradnjo čistilne naprave z novim kanalizacijskim omrež-
jem in izgradnjo nove osnovne šole.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave ob-
čine Litija – prvo branje
Veljavni odlok, ki določa organizacijo občinske uprave, je bil spre-
jet leta 2004. V praksi se je izkazalo, da je potrebno organizacijo 
občinske uprave spremeniti in sicer tako, da se namesto petih od-
delkov ustanovita dva oddelka in urad župana. Naloge s področja 
splošnih zadev, družbenih dejavnosti, proračuna in financ bo opra-
vljal en oddelek, drugi oddelek pa naloge s področja gospodarstva, 
urejanja prostora in gospodarskih javnih služb. Poleg omenjenih dveh 
oddelkov se ustanovi še urad župana, kjer se bodo opravljala tajniška 
opravila, storitve sprejemne in glavne pisarne, v okviru urada bodo 
delovali tudi podžupani.

Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi SVC Litija d.o.o.
Družba SVC Litija bo samostojno vložila prijavo na javni razpis za po-
delitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih 
za starejše in dnevnega varstva starejših. Eden od pogojev za uspeh 
na razpisu je tudi izvajanje dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, 
zato je potrebno dejavnosti družbe uskladiti in doregistrirati družbo z 
dodatnimi dejavnostmi.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika in 
meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju lju-
biteljske kulture v občini Litija
Gre za manjše spremembe obstoječega pravilnika po katerem se pri 
ocenjevanju in točkovanju prijav društev v javnem interesu upošteva 
njihovo širše delovanje in status tako, da lahko pridobijo več točk iz 
tega naslova ter za nekatere uskladitve glede ocenjevanja kvalitete 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na revijah jSkD in drugih strokovnih 
ocenjevalcev.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za 
vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini 
Litija
Tudi pri teh spremembah pravilnika za šport ne gre za veliko novih 
sprememb, najbolj bistvena je tista, kjer se lahko neka športna pano-
ga v občini glede na svojo tradicijo, uspehe in množičnost uvrsti do 3 
razrede višje kot velja za njeno rangiranje na državni ravni, vendar le 
pod pogojem, da vse starostne selekcije tistega kluba oz. športnega 
društva nastopajo v tekmovalnem sistemu državne panožne zveze.

Poročilo o popisu – inventurno poročilo o stanju na dan 
31.12.2010
Občinski svet Občine Litija je sprejel Poročilo o opravljenem popisu 
terjatev in obveznosti po stanju na dan 31. decembra 2010, Poro-
čilo o opravljenem popisu neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31. Decembra 
2010 ter predlog inventurne komisije.
Občina Litija in javno podjetje kSP Litija d.o.o. sta v letu 2010 skle-
nila Pogodbo o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarske 
javne službe v občini Litija. Del obveznosti javnega podjetja je ob 
koncu leta ostal neporavnan, zato se terjatev Občine Litija do jP kLSP 
Litija d.o.o. v višini 211.973,59 odpiše. 

Predinvesticijska zasnova za projekt OŠ Litija
Občinske svet je sprejel Predinvesticijsko zasnovo, drugega po vrsti 
od potrebnih in obveznih investicijskih dokumentov za zagotovitev 
sredstev za izvedbo investicije v novogradnjo OŠ Litija. Po predračun-
ski vrednosti naj bi ta investicija stala 12,5 mio EuR, večji del denarja 
pa naj bi občina zagotovila iz lastnih sredstev, po 3 mio pa pričakuje 
tudi od države in iz naslova kreditov.

Lokalni program športa v občini Litija za obdobje 2011-2014
Lokalni program športa občine je obvezen dokument, ki ga sprejema-
jo v občinah z namenom, da se z njim omogoči in soustvarja pogoje 
za razvoj športa, ki je v lokalni skupnosti v javnem interesu in se 
sofinancira iz javnih sredstev. Predlog je pripravila pristojna služba 
občinske uprave ob sodelovanju strokovne komisije, izvedena je bila 
tudi javna obravnava, predlog je bil objavljen na spletni strani občine 
LiTijA. Dokument se sprejema za štiriletno obdobje, predvideno je, 
da se vsako leto sproti na občinskem svetu sprejemata in potrjujeta 
tabela poglavji športa – deleži sofinanciranja in tabela razredov špor-
tnih panog v občini. 

Lokalni program kulture v občini Litija za obdobje 2011-2014
Lokalni kulturni program je obvezen dokument, ki ga v občinah spre-
jemamo z namenom, da z njim določimo nosilce in izvedbo osnovnih 
nalog na področju kulture, z njim se postavljajo smeri razvoja in prio-
ritete občinske kulturne politike. Predlog je pripravila pristojna služba 
občinske uprave ob sodelovanju strokovne komisije, izvedena je bila 
tudi javna obravnava, predlog je bil objavljen na spletni strani občine 
LiTijA. Dokument se sprejema za štiriletno obdobje, predvideno je, 
da se vsako leto sproti na občinskem svetu sprejemajo in potrjujejo 
tabele, ki opredeljujejo delež sofinanciranja. 

Lokalni program sociale v občini Litija za obdobje 2011
Lokalni program socialnega varstva občine je izvedbeni dokument, ki 
predstavlja prioritete občinske politike za sofinanciranje posameznih 
področji socialnega varstva ob upoštevanju razpoložljivih sredstev v 
proračunu. Z njim se določijo vrsta in obseg programov socialnega 
varstva ter višina sredstev, potrebnih za njihovo uresničevanje. Pre-
dlog je pripravila pristojna služba občinske uprave ob sodelovanju 
strokovne komisije, izvedena je bila tudi javna obravnava, predlog je 
bil objavljen na spletni strani občine LiTijA. Predlog je pripravljen v 
skladu s sklepi komisije, ki se je sestala po javni obravnavi in se opre-
delila do podanih pobud, mnenj in predlogov.

Kadrovske zadeve
Na podlagi poziva Okrožnega sodišča v Ljubljani, je občinski svet za 
kandidate za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Ljubljani ime-
noval Filipa Feleta, Polšnik 2, 1272 Polšnik; Mahne ksenjo, kresnice 
150a, 1281 kresnice; Pograjc Vido, Laze pri Vačah 9, 1252 Vače; 
kržišnik Zvonko, Vernek 10, 1281 kresnice; kokalj Boštjana, jevnica 
91,1281 kresnice; Drnovšek Dušana, Breg 39a, 1270 Litija; kosmač 
klemna, Grbinska cesta 68, 1270 Litija; kosmač Vlasto, Grbinska 
cesta 68, 1270 Litija; jakopič Antona, kresnice 11, 1281 kresnice; 
Simončič Brankota, Spodnji Log 12, 1282 Sava; Poglajen Marija, Gra-
ška cesta 46, 1270 Litija.

Na podlagi odstopne izjave je Občinski svet razrešil predstavnika 
uporabnikov storitev zavoda Romana Tišlerja, Sitarjevška cesta 46, 
1270 Litija. Za nadomestnega člana je imenoval Vladimirja jakopiča, 
Partizanska pot 8b, 1270 Litija. 

Na podlagi odstopne izjave je Občinski svet razrešil članico Odbora 
za finance in gospodarjenje z nepremičninami Anjo Vrhovec, Vače 
27, 1252 Vače. Za nadomestnega člana je imenoval Nado Šuligoj, 
Breg pri Litiji 41, 1270 Litija.

Tudi 3. seja Občinskega sveta se je zaključila s točko pobude in vpra-
šanja, odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa ostala gradiva in spre-
jete dokumente za sejo Občinskega sveta, pa si lahko ogledate na 
spletni strani občine Litija (www.litija.si).

GRADNJA CESTE BEDEN - VELIKI VRH

Podjetje HIP PLUS d.o.o. izvaja pri rekonstrukciji lo-
kalne ceste LC 208270 (Beden-Veliki Vrh) gradnjo 
opornih zidov in ureditev odvodnjavanja. Po zaključ-
ku teh del bo v večjem delu cesta pripravljena za iz-
kop, nasutje ter asfaltiranje. Prav tako se bo izvedla 
postavitev vertikalne prometne signalizacije ter od-
bojne ograje in smernikov.

SONČNA ELEKTRARNA NA STREHI POŠ VAČE

đŽ

Družba BISOL d.o.o. je na strehi podružnične šole na 
Vačah namestila sončno fotonapetostno elektrarno 
za dobo 25 let. ki jo v celoti uporablja in vzdržuje na 
lastne  stroške. V decembru 2010 je elekrarna pričela 
s proizvodnjo električne energije. Letno nadomestilo 
je 6,8 % od ustvarjenih prihodkov iz naslova delova-
nja elektrarne.
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V DOTRAJANI OSNOVNI ŠOLI LITIJA  
OGROŽENO TUDI ZDRAVJE OTROK

Kdaj bo ministrstvo za šolstvo omogočilo pridobitev sredstev za 
sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje osnovnih 
šol?
Poslanke in poslanci so na 25. redni seji državnega zbora ministrom in 
ministricam postavili poslanska vprašanja. Poslanec SDS Aleksander 
Zorn je postavil poslansko vprašanje ministru za šolstvo in šport dr. 
igorju Lukšiču v zvezi z razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
investicij v novogradnje in posodabljanje osnovnih šol. Ob tem je opisal 
katastrofalne bivanjske in delovne razmere zaradi dotrajanosti objekta, 
prisotnosti nevarnih plesni, neprimernih prostorov za sodobno izobra-
ževanje. Poudaril je da je litijska šola eden najslabših šolskih objektov v 
državi, da je vse pripravljeno za začetek gradnje nove šole ter, da priča-
kuje, da bo pri nujni gradnji priskočila na pomoč tudi država.
Objavljamo magnetogram, ki ni avtoriziran!
ALEkSANDER ZORN: Hvala lepa, spoštovani gospod minister. Sprašu-
jem vas, v kakšni fazi je javni razpis za zbiranje predlogov za sofinan-
ciranje investicij v novogradnje in posodabljanje osnovnih šol? Gre za 
to, da so možnosti za pridobitev državnih sredstev zdaj pičle in da že 
nekaj časa pričakujemo ta javni razpis. in da tiste šole, na katerih se 
ugotovi, da vladajo zaskrbljujoče razmere in kličejo po hitrem ukrepa-
nju, zaradi nemogočih pogojev stojijo in so nevarne za zdravje učencev. 

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

JAVNA VPRAŠANJA  
ŽUPANU FRANCIJU ROKAVCU

Spoštovani g. župan!
Civilna iniciativa Litija, kot nepolitična organizacija, se zavzema za čim 
lepšo in bogatejšo Litijo, zato se je tudi intenzivno vključila v projekt 
nove OŠ Litija, ki jo nameravate zgraditi. Menimo, da ste se projekta 
lotili zelo pomanjkljivo, saj se sploh ne zavedate, da posegate v zelo 
občutljiv in omejen prostor v centru mesta. 
Zato od vas ponovno zahtevamo, da v projekt same  izgradnje šole 
istočasno vključite tudi  ureditev celotne okolice šole, sicer bo ostala 
zanemarjena in brez potrebnih in nujnih objektov. Vam je vseeno?
Naša javna vprašanja  so:
1.  Zakaj nočete sprejeti zahteve Ci za celovit projekt izgradnje šole z 

okolico vred, ker gre za zelo omejen center mesta. Gre za povezavo 
šole s športno dvorano, park pred šolo namesto ceste, dovolj veliko 
parkirišče, avtobusno postajališče…

2.  kako ste lahko na razpisu izbrali  in  nato občinskemu svetu predla-
gali v potrditev tako zastarel projekt gradnje šole (beton, steklo), 
ko pa se danes gradijo izključno nizko energetske zgradbe? Visoki 
stroški vzdrževanja in ogrevanja take stavbe  bodo zelo obremenili  
že tako zadolžen občinski proračun  oz. nas vse davkoplačevalce?!

3.  Zakaj vztrajate na šolskem  igrišču poleg  stanovanjskih  blokov, kar 
bo motilo stanovalce? Se niste ničesar naučili iz izkušnje pri igriščih 
šole v Gradcu?

4.  Zakaj nočete sprejeti zahteve Ci, da bi bila šola zgrajena v enem 
letu? (vsak stanovanjski blok v Litiji so zgradili v dobre pol leta). Ali 
imate izdelano točno organizacijo pouka za čas gradnje? 

5.  kakšen rezervni scenarij imate, v kolikor  se vam predvideni finančni 
viri ne bodo uresničili? 

Pričakujemo vaše zelo kratke in jasne odgovore, brez obljub in neja-
snosti.

CiViLNA iNiCiATiVA – ZDRuŽENjE ZA BOLjŠO LiTijO
Predsednica: Mateja ŠTEFERL

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

JAVNI RAZPIS 
ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV 

PRIZNANJA ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA 
ZA LETO 2011

i.  Občina Litija namerava v letu 2011 podeliti priznanje 
Zlata plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se 
podeli občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, dru-
štvom, združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam 
in skupinam za dosežke na področju gospodarstva, šol-
stva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, eko-
logije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih, za 
pomembno in ustvarjalno delo, dosežke trajnega pome-
na in uspehe, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj 
in ugled občine Litija. O podelitvi priznanja Zlata plaketa 
Občine Litija bo odločal Občinski svet občine Litija. V 
posameznem letu se podeli največ eno priznanje Zlata 
plaketa Občine Litija.

ii.  Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slove-
nije in drugih držav, če so s svojim delom in dosežki pri-
spevali k boljšemu življenju občanov in dosegli pomemb-
ne uspehe na posameznih področjih. 

iii.  Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Li-
tija lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, dru-
štva ter druge organizacije.

iV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v 
pisni obliki najkasneje do 06. 05. 2011 do 12. ure na 
Občino Litija, jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »jAVNi 
RAZPiS ZA PODAjO PREDLOGOV ZA PODELiTEV PRiZNA-
NjA ZLATA PLAkETA OBČiNE LiTijA ZA LETO 2011 – NE 
ODPiRAj« in mora vsebovati:

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

 b)  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika 
priznanja,

 c) utemeljitev predloga. 
V.  Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlaga-

telji na Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428.

kOMiSijA ZA MANDATNA VPRAŠANjA,  
VOLiTVE iN iMENOVANjA

Predsednik: Pavel HiRŠEL

OBČiNA LiTijA 
jerebova 14, 1270 Litija

JAVNI  R A Z P I S

Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stano-
vanj - sproščenih ali na novo pridobljenih v letu 2011.

Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem in 
vse druge informacije ter obrazec prijave dobijo zainteresi-
rani na spletni strani občine www.litija.si. in kSP Litija d.o.o. 
www.ksp-litija.si in na KSP Litija d.o.o., vsak delovni dan od 
objave tega razpisa in sicer med 8. in 15. uro, razen v sredo 
med 8. in 17. uro ter v petek med 8. in 13. uro. Dodatne infor-
macije lahko zainteresirani dobijo na tel. 89 00 016.

interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati 
pisno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami do četrtka, 14. 
aprila 2011, na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 
15, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »za stanovanj-
sko komisijo; razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem 2011«.

Litija, dne 3. marec 2011

POTREBNO JE GRADITI dOBRO
Ob prebiranju zahtev Civilne iniciative in še neka-
terih rednih piscev v glasilu Občan, po takojšnjem 

spreminjanju projekta osnovne šole, se človek takoj vpraša ali obstaja 
ta dobronamernost za BOLjŠO LiTijO. Sicer z njihovimi pobudami ne bi 
bilo nič narobe, če bi bila vsa ta energija pozitivna in bi bila usmerjena 
v doseganje naših skupnih ciljev. Žal je drugače, saj so njihove želje 
usmerjene v to, da v Litiji resnično ne bi uspel noben projekt, še več, 
želijo preprečiti da bi se sploh pričel.
V Slovenski ljudski stranki ne želimo razprtij strank iz državne ravni 
prenašati na lokalno raven, ker se predobro zavedamo, da mora biti lo-
kalna politika usmerjena predvsem v razreševanje problemov in težav, 
ki jih imajo naši občani. Naš skupni cilj mora biti doseganje ciljev, ki 
bodo pripomogli, da bomo živeli v občini, ki bo prijazna za sleherne-
ga občana. Najvišji organ lokalne skupnosti je občinski svet, ki mora 
biti svetovalec županu in občinski upravi pri vseh naših skupnih usme-
ritvah. Delitev svetnikov občinskega sveta na opozicijo in pozicijo je 
nesmiselna, saj smo v vseh strankah v svojih volilnih programih jasno 
izražali, da si želimo hitrejši in vsestranski razvoj, ki bo zagotavljal višjo 
kvaliteto življenja. 
S takšno željo, voljo in držo sem se pred osmimi leti odločil za aktiven 
vstop v politiko na lokalni ravni kot predsednik OO SLS Litija. Pred 
dobrimi štirimi leti, ko so mi volivci zaupali prvi mandat občinskega 
svetnika pa sem lahko takšno držo pričel tudi uresničevati in tako želim 
tudi nadaljevati.
Župan je z vzpostavitvijo Strateškega partnerstva že v prejšnjem man-
datu želel preseči ozko politično delitev, in sicer predvsem z namenom, 
da bi zagotovil učinkovito funkcioniranje občine pri vsakodnevnem re-
ševanju perečih problemov občank in občanov, predvsem pa je želel, 
tako kot tudi v Slovenski ljudski stranki, da se izvedejo ključni projekti, 
ki so vitalnega pomena za Litijo in so jih v svojih volilnih programih 
omenjale prav vse stranke. 
Seveda ne drži trditev, da sta si župan in SLS v celoti podredila oblast, 
prav nasprotno, posameznim svetniškim skupinam je bilo dano celo 
več kot je bilo določeno na podlagi volilnega rezultata. To pa predvsem 
s tem namenom, ker želimo z ustvarjalnim naborom najrazličnejših re-
šitev pripomoči k najboljšim odločitvam. 
Seveda pa se pri tem zavedamo, da bomo za uspeh ali neuspeh morali 
sami prevzeti odgovornost, kljub temu, da si oblast nismo in ne bomo 
podredili, pa čeprav bi si glede na izid volitev lahko privoščili tudi to.
Mesto Litija ima zgodovinsko priložnost, da z izvedbo in tudi dokonča-
njem strateških projektov, dosežemo cilje, katere bi morali že zdavnaj 
v preteklosti, pa jih žal, najbrž tudi zaradi pesimističnega pristopa, ni-
smo. 
Že star pregovor pravi, da se voz premika naprej le, če vsi potiskamo 
v isto smer.

Predsednik OO SLS Litija
Gvido kRES

PARKIRANJE IN PROMETNI KAOS NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI LITIJA
Parkiranje na železniški postaji Litija in vračanje domov je postalo prava avantura. Parkirišče 
je več kot polno zasedeno, zato moraš imeti pravo srečo, da po sedmi uri zjutraj dobiš parkir-
no mesto, včasih pa tudi že prej. Z vlakom se vozi vedno več ljudi. Stroški povezani z osebnim 
avtomobilom in samim prevozom na delo so vedno večji, zato bo javni prevoz vedno bolj 
zaželjen. Poleg tega ima od tega korist tudi okolje, ker so avti parkirani in motorji ugasnjeni. 
Stanje na železniški postaji se iz leta v leto poslabšuje. Veliko potencialnih potnikov Slovenskih 
železnic se zaradi pomanjkanja parkirišč po ogledu in kruti ugotovitvi, da prostora ni naprej 
odpelje z avtom. Prav tako je vse zaparkirano pod nadvozom in drugje v okolici postaje. Druga 

velika težava je prometni kaos pri izvozu z železniške postaje na glavno Ljubljansko cesto, posebej ob konicah. Mislim, da je 
skrajni čas, da je takoj nujno potrebno nekaj ukreniti. Tako ne gre več naprej. Parkirišče je v delni lasti SŽ in delni Občine Litija. 
Nujno se morajo sestati njuni predstavniki in poiskati rešitev. Moja predlagana rešitev je opisana v nadaljevanju. Ni popolno-
ma nova, o tem je že bilo govora, vendar premalo resno in prepotiho. Cankarjeva cesta naj postane enosmerna z dovoljeno 
smerjo proti železniški postaji. Razširitev z ureditvijo parkirnih mest na prostoru, kjer so bili nekoč industrijski tiri in je sedaj 
neizkoriščen prostor. To je v smeri proti glavni železniški progi na desni v smeri Ljubljane in na levi proti Gasilnem domu. uredi 
se enosmerna izvozna pot s parkirišča proti trgovini Hofer na krožišče na Ljubljanski cesti. Ob obeh straneh se uredi parkirna 
mesta pod kotom 45 stopinj. krajši del zaradi zoženja, pa po dolgem vzporedno ob izvozni poti. S tako ureditvijo pridobimo 
dobrih 50 parkirnih mest in hkrati odpravimo prometne zamaške. Vse to se lahko s pametnim dogovorom hitro reši. Ni nujno, 
da je vse poasfaltirano. Lahko je makadam ali nasut pesek, da se ne bi pojavljali izgovori, češ nekoč bomo tu delali… pa, da 
ni denarja za asfaltiranje itd. Zadovoljni bi bili že s tem, da bi pridobili več parkirnih mest in se z železniške postaje odpeljali 
normalno, brez čakanja, izgube dragocenega časa ter onesnaževanja okolja. upam, da bo moj predlog, ki ni samo moj, ampak 
večine na stotine vseh, ki uporabljamo vlak kot javno prevozno sredstvo resno obravnavan. Dovolj dolgo se samo govori, da bi 
bilo potrebno nekaj ukreniti. Sedaj pa je skrajni čas, da se tudi res nekaj naredi. Vse več je nezadovoljstva med potniki zaradi 
nevzdržnih razmer.         Boris DOBLEkAR

Govorim konkretno o Osnovni šoli Litija, ki jo tudi vi poznate, tako da 
vas nisem s konkretnim vprašanjem presenetil, saj ste bili 23.6.2009 
tam in pozvali k celoviti prenovi šole. in da ne bi govoril kar v tri dni, 
to je seveda častitljiva šola, stavba je bila zgrajena leta 1903. Od leta 
1904 do 1906 je bilo tam okrožno sodišče, od leta 1912 je bila poleg 
sodišča res narejena osnovna šola kot prizidek, sicer pa je bilo hkrati 
sodišče in potem kasneje v šoli vojaška bolnišnica in tudi zapori. Od 
leta 1940 do 1945 je bilo v šoli SS središče in v sosednji stavbi, kjer 
je tudi zdaj šola, središče gestapa. Potem je po letu 1945 tam bilo 
tudi nekaj zaporov in seveda udba po normalnem zaporedju, kakor 
zgodovinsko iz tega sledi. Potem je nižja gimnazija od leta 1947 res 
bila naseljena tam, kljub temu pa so bili zraven zapori. Navsezadnje je 
sodnija obstajala ves čas, zapori pa tako rekoč do predvčerajšnjim. Da 
pa je zadeva še hujša, so pred kratkim, dve leti nazaj, v kleti, kjer so 
bili vsi ti slavni zapori, gestapo, SS in vse ostalo, odkrili določene vrste 
plesni, ki jih bom komaj znal prebrati, ker so v latinščini: penicilinum, 
na primer, še znam, asperbolis, ulokladium, kladosporium, trikoderma, 
alternaria, fusarium, mukor, absidia. Vse so zelo strupene in imamo že 
bolezni otrok, pa tudi tistih, ki tam poučujejo.  Zato vas sprašujem, saj 
so nekatere šole izjemno odvisne od vašega razpisa, vaših sredstev: 
kdaj boste to lahko storili? Hvala lepa. 
DR. IGOR LUKŠIČ: Gospod podpredsednik, predsedujoči, kolega mi-
nistra, poslanke in poslanci, predvsem pa pozdravljen spraševalec, 
gospod poslanec Aleksander Zorn! Ne boste verjeli, ampak jaz sem 
podpisal ta razpis v petek, tako da bo 4. marca objavljen v uradnem 
listu in hkrati s tem tudi vsa potrebna dokumentacija oziroma infor-
macije, ki so potrebne za razpis. Ne bi rad ob tem sprožil prevelikih 
apetitov občin. Namreč zakon, ki je bil sprejet pred volitvami leta 2008, 
onemogoča tak način financiranja oziroma sofinanciranja šol in vrtcev, 
kot je bil do leta 2008 v veljavi. Tako da bodo tu prišle v poštev samo 
nekatere šole, bodo pa te imele v 100% znesku oziroma 80% DDV na 
občini možnost, da pridobijo sredstva na razpisu. 

To se nam zdi slabo, 
zato smo že v dogo-
voru s Službo Vlade 
Republike Slovenije 
za lokalno samo-
upravo, da bi šli v 
spremembo tega 
zakona v točki, da bi 
šli nazaj na prejšnji 
način sofinanciranja 
oziroma razpisova-
nja teh sredstev. Za 
vrtce je predvidenih 
7,5 milijona v nasle-

dnjih treh letih in za investicijo v osnovno šolo 14 milijonov evrov v 
naslednjih treh letih dodatnega denarja. Tiste investicije, ki še tečejo 
in se bodo iztekle, pač tu niso vštete. Glavni kriterij je demografska 
slika - pardon, ne glavni, prvi kriterij, recimo, je demografska slika, ki 
obsega 22%. Drugi kriterij je stopnja pripravljene projektne in druge 
dokumentacije, ki naj bi obsegala 28%. Glavni kriterij pa je pomanj-
kanje prostora v vrtcih oziroma šolah in ocena potresne in siceršnje 
ogroženosti objektov, osnovnih šol. Se pravi, tovrstne šole bi imele vsaj 
v teh 50% prednost pred tistimi, kjer gre samo za novogradnje, pa ni 
tovrstne izkazane ogroženosti. Hvala lepa.
ALEKSANDER ZORN: Hvala lepa. To se mi zdi zelo dobro, kar ste po-
vedali, tudi zato, ker nekateri župani so župani manjših ali revnejših 
občin, ki imajo malo denarja in se ne lotijo nove šole, ko bi bilo to 
potrebno, ampak raje tam postavijo, ker je to ceneje, razen Merca-
torja, še interspar in Merkur ter Lidl, Hofer in zdaj me že en teden ni 
bilo tam, mogoče je tam že kakšna nova trgovina. Ampak šole pa ni. 
in šolo vemo, da jo morajo tam postaviti, kajti tudi vi ste zatrdili, ko 
ste bili na obisku, da ta šola potrebuje novo poslopje. Zraven je trebe 
povedati, da to šolo obiskuje 500 učencev in da je to ena najboljših 
šol v Sloveniji tudi z vsemogočimi nagradami, hkrati pa ima najslabše 
možno poslopje v Sloveniji. Če rečemo »Zdrav duh v zdravem telesu« 
in če se sklicujem na tisto kar sem prej povedal, kaj vse je v tej šoli 
bilo po duhovni plati in je zato neprimerna in je tudi po telesni, ker je 
zastrupljena, dobesedno, z gobami, potem se mi zdi, da bi ta šola bila 
nujno primerna oziroma upam, da jo boste preferenčno upoštevali, ko 
boste izbirali sredstva. kakor pa vem, so bili predračuni tam že narejeni 
in predinvesticijski postopek je stekel. Hvala lepa.
DR. IGOR LUKŠIČ: Hvala lepa tudi za to dodatno vprašanje oziroma 
komentar. Vesel sem, da je tukaj v Državnem zboru nek pritisk na obči-
ne, da na področju šolstva naredijo to, kar je v njihovi moči in da dajo 
šolstvo med glavne prioritete. Žal je tako, da je kar nekaj takšnih šol 
v igri, precej ogroženih, marsikatera tudi po zaslugi malomarnega do-
sedanjega ravnanja vodstva občine, tako da bi zdaj težko prejudiciral, 
glede na to, da je sredstev zelo malo, sem prepričan, da bo ta ekipa, 
ki je na ministrstvu znala presoditi in odločiti po teh kriterijih, ki so v 
razpisu zastavljeni, tako da bodo dejansko prišle na prioritetna mesta 
tiste šole, tiste potrebe, ki po teh kriterijih tja tudi sodijo in jaz upam, 
da bova lahko oba potem zadovoljna s tem. Hvala.
             Boris DOBLEkAR,  vodja poslanske pisarne

OPRAVIČILO 
BRALCEM!
Vsem bralcem 

časopisa Občan 
in obema spodaj 
imenovanima se 
opravičujemo, da 

je prišlo v 
februarski številki 

Občana do 
pomote pri 

podpisu avtorja 
članka ODZiV 

»Odkrivanje tople 
vode«. 

Namesto podpi-
sanega POTOkAR 
Robert bi moral 

biti podpisan avtor  
jAPELj Rudi. 

uredništvo 
Občana
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ŠPORTNI TURNIR – ZIMSKE POČITNICE
V ponedeljek 21.2.2011 smo aktivisti MC Litija in kLi-

ŠE-ja v telovadnici Gimnazije Litija organizirali turnir v malem nogometu 
in košarki. Pred turnirjem so člani društva Primskovške zverine (www.
fbcprimskovske-zverine.com/) predstavili floorball (hokej na parketu). 
Odziv na dogodek je bil masoven. Prijavljenih je bilo 26 ekip. Veliko je 
bilo tudi obiskovalcev, mladih in starejših športno zavednih občanov. 
Ekipe (z veliko izvirnimi imeni) smo razdelili v dve starostni kategoriji: 
osnovnošolci in starejši. V kategoriji osnovnošolci je v malem nogometu 
slavila ekipa izkušeni igralci, v košarki pa ekipa Štirka. V kategoriji sta-
rejši je v malem nogometu prvo mesto osvojila ekipa Štrudlčki, v košarki 
pa ekipa Žkk igman. V malem nogometu so tekmovali tudi najmlajši člani 
Nk Litija. Za njih smo naredili posebno kategorijo – XS. Zmagali so Mo-
dri vragi. Vsem ekipam se zahvaljujemo za sodelovanje, obiskovalcem 
za prijetno vzdušje, BOB Bowlingu in Gostilni in pizzeriji Kovač pa za 
nagrade najboljšim. Se vidimo na naslednjem turnirju 16. aprila. Že prej 
pa na ostalih dogodkih Mladinskega centra in kLiŠE-ja!

DOGODKI V MLADINSKEM CENTRU LITIJA
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

pon 4.4. 18.00-
19.00

informativno svetovalna 
pisarna Društva uP MC Litija

pet 8.4. 18.00 Lego mindstorm - delavnica 
izdelave robotov MC Litija

tor 12.4. 9.00-
15.00

usposabljanje za mentorje 
prostovoljstva MC Litija

čet 14.4. 8.00 
-20.00 

Star papir za novo upanje – 
zbiranje starega papirja pred 

MC Litija
MC Litija

sob 16.4. 13.00 Turnir v košarki in nogometu igrišče na Dobravi

pon 18.4. 16.00 Čistilna akcija okolice MC 
Litija MC Litija

dAN zA SpREMEMBE TUdI V LITIjI
MC Litija se bo pridružil vseslovenski akciji DAN ZA SPREMEMBE. V sobo-
to, 26.3. od 9.00 do 12.00, bomo na tržnici Litija pred športno dvorano v 
Litiji pripravili sejem prostovoljskih organizacij. Predstavili bomo velik 
pomen prostovoljstva, dobrodelnosti in kulture v vsakdanjem življenju. 
Poleg MC Litija bodo sodelovala društva in organizacije: Skavtski steg 
Litija, Art Club Litija, Društvo Sožitje, kLiŠE, Mladinsko društvo jevnica, 
PGD Litija, Neformalna skupina mladih Party people, karitas, morda pa 
se nam pridruži še kar nekaj organizacij. Pripravili bomo zanimive pred-
stavitve svojega delovanja, pri katerih boste lahko aktivno sodelovali. 
Postavili bomo tudi stojnico »Vse zastonj«. Zbirali in istočasno zastonj 
delili bomo rabljene obleke, igrače in ostale življenjske potrebščine (ne-
pokvarljiva hrana in higienski pripomočki). 26.3. bodite prostovoljec 
tudi vi. Prinesite naštete dobrine, ki bodo koristile sokrajanom v stiski 
in vsem, ki jim življenje ne prizanaša. Za popestritev dogajanja, se bodo 
med prireditvijo predstavili lokalni glasbeni ustvarjalci. Zaigrali in zape-
li nam bodo del svojega repertoarja - od domače glasbe do eksotičnih 
zvokov didžeriduja. Vabljeni na dobrodelno in prostovoljsko dogajanje. V 
primeru slabega vremena bo prireditev odpadla.

ŠpORTNI TURNIR V ApRILU 
V soboto, 16. aprila ob 13.00, bosta MC Litija in kLiŠE ponovno organi-
zirala turnir v malem nogometu in košarki na igrišču na Graški Dobravi. 
Tekmovali bomo v dveh kategorijah: osnovnošolci in starejši. V malem 
nogometu se bo igralo po sistemu 4 igralci + vratar (futsal), v košarki pa 
po sistemu streetball – 3 igralci/ekipa. Prijave ekip zbiramo na mc.litija@
gmail.com ali na 051/443 410 do 15.4. Prijavnine ni! 

STAR pApIR zA NOVO UpANjE
Mladinski center Litija se pridružuje vseslovenski akciji zbiranja starega 
papirja. V četrtek 14. aprila od 8.00 dalje bo pred MC-jem stal kontej-
ner za zbiranje papirja. Prinesite ves papir, karton, ki ga ne potrebujete in 
skupaj naredimo dobro delo! Polovica sredstev, ki jih bomo skupaj zbrali 
z akcijo bo namenjenih pomoči potrebnim v Sloveniji, druga polovica pa 
za financiranje humanitarnega projekta v Afriki. 
Projekt organizira društvo Ekologi brez meja (Očistimo Slovenijo). Več in-
formacij o akciji najdete na strani http://ebm.si/p/star-papir/.

dELAVNICA zA MENTORjE pROSTOVOLjSTVA 
Mladinski center Litija bo v torek 12.4. organiziral delavnico za mentorje 
prostovoljstva. Potekala bo v prostorih MC-ja od 9.00 do 15.00. Vodila jo 
bosta strokovna sodelavca Slovenske filantropije – združenja za promoci-
jo prostovoljstva Slovenije Tjaša Arko in Primož jamšek.
Člani različnih organizacij, ki v svoje delo vključujemo prostovoljce smo 
pogosto v položaju, ko v delo organizacije uvajamo nove člane – prosto-
voljce. Smo v vlogi mentorjev. uspeh delovanja naše organizacije je odvi-
sen tudi od uspešnega mentorstva. izvajamo ga lahko po svojih najboljših 
močeh sami ali pa se ga naučimo od »strokovnjakov«. Drugo opcijo vam 
ponujamo na delavnici v Litiji.

MANIpULACIjA ČLOVEKA V pOTROŠNIŠKI 
dRUŽBI
je naslov predavanja Magde Šmon, ki ga bomo gostili v 
knjižnici Litija v četrtek 7.4. ob 18.00 v okviru predaval-
nic Ujet.si – zamolčana plat resnice.
Človek kot bitje zavesti in svobodne volje se razvija v da-
nem okolju. Potrošniška družba s svojimi manipulativni-
mi mehanizmi bistveno vpliva na razvoj človeka, njegovo 
zavest in njegovo delovanje. Najmočnejše so oblike vpli-
vanja ekonomske propagande, ki manipulira s podzave-
stnimi človekovimi željami in ga načrtno zadržuje v mejah 
ega. Magda Šmon ima 30-letne izkušnje z delom v marke-
tingu potrošniških izdelkov in finančnih storitev in nam bo 
iz »prve roke« razložila odnos propaganda - potrošnik. 

TESTIRANjE zApOSLjIVOSTI MLAdIH
MC Litija se je pridružil akciji Mladinskega sveta Sloveni-
je z naslovom TEDEN ZAPOSLJIVOSTI MLADIH. Od 21. 
do 25. marca 2011 bo v MC Litija od 18.00 do 20.00 na 
voljo strokovna sodelavka za izvajanje testa zaposljivosti. 
Gre za individualna testiranja in svetovanja mladim o tem, 
kako zaposljivi so. Nudila bo tudi nasvete kam naj se mla-
di obrnejo glede na njihovo specifično situacijo v zvezi z 
zaposlovanjem. Akcija bo potekala tudi v soboto 26.3. na 
prireditvi »Dan za spremembe«. Osnovno sporočilo akcije 
je: 'Mlade je treba zaposlit!'. udeleženci testa zaposljivo-
sti bodo izvedeli več o tem, kaj lahko sami naredijo za to, 
da si izboljšajo položaj, ko se bodo znašli na trgu dela.

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

 Kolumna

kaj storiti z litijo?

MARTIN BRILEJ

PODŽUPAN JE ŽE PRVIČ UDARIL MIMO,
KARNEVAL PA NA PARAH

Takrat, ko se je spiritus agens litijskih pustnih karnevalov in di-
rektor Komunale ter Turističnega društva Avgust Špat upokojil, 
so začeli litijski pustni karnevali počasi, vendar vztrajno propa-
dati. Iz leta v leto so postajali bolj anemični in nezanimivi. Nekaj 
let ga celo ni bilo. 
Potem je Turistično društvo pričel voditi sedanji državnozborski posla-
nec joško Godec in s tem  prevzel tudi organizacijo karnevala, ki je bil 
železni program društva. Takrat so ponovno vznikli, vendar prejšnje sla-
ve še zdaleč niso dosegli. Nasprotno, karneval je iz leta v leto postajal 
bolj pust in neatraktiven, zadnjih pet let je le še životaril, saj je postal 
tako beden, da je prav čudno, da so ga še vedno imenovali karneval, 
čeprav je šlo le za ubogo povorko nekaj  skupin. Potem so ga položili 
na smrtno posteljo, letos pa na pare. Za njim žalujemo Litijani, ki vemo 
kakšni so bili karnevali v časih, ko jih je obiskalo tudi po 20 tisoč ljudi, 
ko so bili litijska znamenitost, ponos in skratka, bili so naši, litijski. 
Predsednik Turističnega društva joško Godec, bo krivdo za njihov pro-
pad težko naprtil še komu drugemu. Nekaj možnosti ima le pri izgovorih 
na sedanje čudne čase, izgubo identitete Litijanov in splošno odtujeva-
nje ljudi. Prav gotovo pa je šlo tudi za pomanjkanje novih in sposobnih 
ljudi, oklepanje za preživele vzorce, pomanjkanje svežih idej in zamisli. 
Zraven lahko dodamo še organizacijske nerodnosti. je pa res, da so or-
ganizatorji karnevala delovali ljubiteljsko, vendar brez prave zagnanosti 
in zaljubljenosti v Litijo ter želje po boljšem. Bolj zaskrbljujoče pa je tudi 
siceršnje razpoloženje Litijanov, ki so postali apatični ne le do takšnih 
dogodkov kot je karneval, temveč tudi do vključevanja v problematiko 
splošnega družbenega standarda v Litiji.
ko je bil karneval že na smrtni postelji, pa je v igro stopila še občina, ki 
pa je imela povsem drug motiv. Podžupan Zavrl, ki  je »odgovoren« za 
promocijo občine, je tik preden so karneval položili na pare, napisal pi-
smo vsem kulturnim društvom (?!), da naj se ga za božjo voljo udeležijo, 
da sploh bo. Vendar prepozno in napačno. V pismu jih poziva v pustno 
povorko v kateri naj bi afne guncali. Torej kulturna društva naj bi bila 
za občino (Zavrla) nekakšen rezervni rešitelj karnevalov, čeprav z njim 
nimajo ničesar skupnega. kaj neki so si mislili v teh društvih, ko so pre-
brali ta podžupanov poziv? kako so npr., na ta poziv reagirali v litijskem 
zboru sv. Nikolaja, ki je na evropskem kakovostnem nivoju in se tudi 
sicer ukvarja z najbolj žlahtno pevsko kulturo? Naenkrat jih podžupan 
poziva k udeležbi na neko tretjerazredno prireditev oz. bedno povorko 
parih maškar. kaj naj bi imela pustna povorka z vrhunsko kulturo je res 
težko razumeti. kaže, da na občini ne razlikujejo predstave vrhunske 
kulturne skupine od nastopa štirih punčar, ki z metlami plešejo na fraj-
tonarico. 
Podžupan Zavrl je seveda udaril mimo, brcnil v meglo, kot rečemo. Tega 
si kot podžupan, ki je že ob imenovanju na to funkcijo razburkal javnost, 
ne bi smel dovoliti. Tudi zato ne, ker  je karneval stvar Turističnega dru-
štva, da ne rečem Litije, ne pa občine. Nadvse čudno pa je, zakaj nista 
župan Rokavec in podžupan Zavrl, namesto kulturnih društev na pomoč 

NAŠA LITIJA-DRUGIČ
V Litiji smo navajeni, da samo kritiziramo, tako kot 
splošno v Sloveniji. Verjetno je, da je v našem me-
stu in sploh v občini tudi kaj dobrega. Tako zače-

nja besedilo v prispevku Naša Litija v februarski številki Občan gospod 
Adolf Berložnik. Spodbudno, ni kaj! Bomo videli kaj je dobrega v Litiji, 
ko bomo prebrali ta članek, smo si rekli. A glej ga zlomka, že takoj na 
začetku pisanja o dobrih stvareh pisec ugotovi, da kip čolnarja stoji na 
prekratkem kamnitem čolnu!!! ko to prebereš, si misliš: komaj je začel 
pisati o dobrih stvareh pa že kritizira. Ni kaj, Slovenec živeč v Litiji, prav 
takšen kot ga je avtor sam opisal v uvodu. V nadaljevanju njegovega 
prispevka se slika spremeni in avtor niza v glavnem same pohvale na 
račun Litije. Lepo. Ali je vse to res, kar je bilo omenjeno, pa je drugo 
vprašanje. A bistvo je kot na dlani, da eden vidi to drugi drugo. Na splo-
šno gre za naša videnja, želje in situacije in težko se je vzdržati, da vsaj 
malo ne pokritiziramo. Pokritiziramo pa tiste stvari za katere smatramo, 
da so predmet širšega družbenega interesa in s tem naš, za nas, ki jih v 
obliki davkov tudi financiramo. Skratka članek, ki pa me je navdahnil k 
bolj pozornemu branju še ostalih prispevkov v glasilu. Zakaj? Prav zaradi 
kritike, ki je tako neizprosno vpeta v prispevkih v glasilu Občan in jo na 
žalost pišejo skoraj vedno eni in isti. Če človek ne bi poznal njihovega 
delovanja v preteklosti, bi že skoraj nasedel in velikokrat verjel kakšni 
kritiki. Tako pa žal ne. Prej prideš do spoznanja kako nemoralni so ti 
ljudje, saj v bistvu največkrat blatijo ljudi, ki so v državnih službah ali 
na funkcijah v katerih so bili v preteklosti sami. kakšno sprenevedanje. 
Nikar naj ne mislijo, da so prej, ko so sedeli na teh stolčkih sami delali 
za odliko. Daleč od tega. Pri tem je prej zaznati kako težko se je odlepiti 
od državnih jasli ali funkcij. To je že težka bolezen, ki ti onemogoča 
presedlati v kakšno zato bolj primerno aktivnost, kar bi bilo dobro za 
dušo in telo. Teh aktivnosti je glede na število prispevkov in njih pred-
stavljanjem v Občanu v Litiji več kot dovolj. Ne, v druge aktivnosti pa ne, 
raje obdržati vlogo nezmotljivega, nenadomestljivega človeka. Človeka, 
kot da ga je v določenem času na neko mesto poslal sam bog z nalogo, 
da soli pamet vsem na okrog (najpogosteje brez vsakršnih referenc). 
Pa vendar, skoraj bi spregledal. Morda pa le kritika teh pisunov ni tako 
zlonamerna, ampak daje jasni signal in navodilo tistim katere kritizirajo: 
če kot aktivni v državni službi ali pri funkciji skoraj nič ne postoriš, 
prek kolumne ali s civilno iniciativo drugim to v breme naložiš. Kako 
dolgo še???
Na koncu še to. Nimam nobenega slabega mnenja o občasnih piscih, ki 
v prispevkih bolj opozarjajo na določene stvari in v njih ni čutiti samo 
kritiziranja. Taki prispevki so dobrodošli in so pravi balzam za pope-
stritev vsebine Občana. Manj je tudi možnosti, da te imajo bralci poln 
kufer-kovček. Marijan karl GRADiŠEk

DOKONČEN POKOP PUSTNEGA
KARNEVALA V LITIJI?

V nedeljo sem bil negativno presenečen in zgrožen, da je 
odpadel pustni karneval! Zavedam se, da sedanji časi za 
delavce in podjetja niso rožnati in da le ti ne morejo več 

zagotavljati izdelave pustnih mask in financiranja pustnega karnevala, 
kot se je dogajalo nekoč. A vseeno ima Turistična zveza Slovenije obja-
vljen razpis v vrednosti 126.000 €, z namenom sofinanciranja turistič-
nih prireditev, na katerega se lahko prijavijo turistična društva širom 
Slovenije. Ali se je Turistično društvo Litija prijavilo nanj ali predsednik 
joško Godec spi na predsedniškem stolčku, tako kot kralj Matjaž pod 
goro Peco, ve le on. Godec, kot edini litijski poslanec še ni odprl po-
slanske pisarne, pa čeprav sta od obljub minili že dve leti. Preureditev 
prostorov Turističnega društva v poslansko pisarno, bi vsaj odpravila 
vtis, da si ravnokar prispel v »Red Light District«. Skozi izložbo je videti 
predstavitveno zloženko o Litiji, ki bi prav prišla v kiosku pred železniško 
postajo, če bi mu še nadeli napis »Turist information«, bi zagotavljala 
prve osnovne informacije obiskovalcu Litije. 
Pozivam joška Godca naj čimprej javno skliče občni zbor turističnega 
društva in odstopi z mesta predsednika Turističnega društva Litija. Žu-
panu občine Litija predlagam, da za predsednika oz. podpredsednika 
Turističnega društva  predlaga oba svoja podžupana ali pa razmisli o 
ustanovitvi javnega zavoda za turizem (bodisi razširitvi javnega zavoda 
za kulturo), ki bi skrbel za promocijo občine. Člane Turističnega društva 
Litija (kateri so to?!) pozivam k spremembi statuta, po katerem bi član 
postal vsak polnoletni občan Litije. S tem bi promocijo občine predali 

Kliše o zaposlovanju
Po končani fakulteti se mnogo mladih znajde pred velikim 
problemom iskanja zaposlitve. Navkljub stalnemu vestne-
mu pošiljanju prošenj za delo in primerni izobrazbi dosti-
krat trud ne obrodi željenih sadov – dobiti redno, dobro pla-

čano in izobrazbi ter ambicijam primerno zaposlitev. Država sicer zatrjuje, 
da aktivno pripomore k izvajanju ukrepov politike zaposlovanja, vendar 
pa z uveljavljanjem zakonov kot je Zakon o malem delu, sporoča ravno 
nasprotno. S takšno obliko dela bo študentom onemogočeno pridobiti 
delovne izkušnje, ki so pravzaprav glavni pogoj za uspešno zaposlitev. kot 
poziv državi v vlaganje mladih na področju zaposlovanja so predstavniki 
Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, v sodelovanju z Mladinskim 
svetom Slovenije, v Ljubljani organizirali shod. Tudi klišejevi aktivisti se 
zavedajo vseh težav in preglavic, ki jih s seboj prinese iskanje prve zapo-
slitve, zato vse svoje člane pozivajo, da izkoristijo paleto možnosti za delo 
na projektih v domačem študentskem klubu. kliše lahko svojim članom 
omogoči neprecenljive izkušnje na področju organizacije športnih, izobra-
ževalnih ali zabavnih projektov, ki dijakom ali študentom pri kasnejšem 
iskanju redne zaposlitve, pomenijo dodatno točko na seznamu referenc. 
Več informacij o delu na projektih vas čaka na uradnih urah v kliše-ju. 
Napovedi: Referendum o Zakonu o malem delu bo v nedeljo 10. aprila 2011. 
Bodite proti!
ČEŠki VEČER: 25.3.2011 ob 20.00 bo na klišeju potekal Češki večer. Vodila ga 
bo Evropska prostovoljka iz Češke, ki je na izmenjavi v Sloveniji. Temi večera sta 
kulinarika in pivo. udeležba je brezplačna, predhodna prijava ni potrebna.
kARTiNG VEČER: 26.3.2011 v Ljubljani. Odhod je ob 18.30 uri izpred športne 
dvorane v Litiji. Cena za člane je 15 €, za nečlane 25 €. V ceni je vključen prevoz, 
dve vožnji in pizza. Prijave zbiramo do 24.3.2011, prostora pa je za 30 udel.
ŠPORTNO PLEZANjE: kliše v sodelovanju z društvom prosti čas Šmartno nudi 
subvencioniran začetni tečaj športnega plezanja za odrasle in mladino nad 15 let, 
ki bo potekal v marcu in aprilu 2011. Vse informacije dobite na klišejevi spletni 
strani. Cena za člane je 90 €, za nečlane 140 €. Prijave zbiramo do 15.3.2011 v 
času uradnih ur na kliše-ju. 

Tjaša CVETkOViČ

poklicala Centra za razvoj Litija, ki ima polna usta projektov za turizem 
in promocijo, pa doslej niti občina, ki ga izdatno financira, še ni poveda-
la kakšno korist imajo ljudje od teh »projektov.« Da na občini karneval 
uvrščajo med promocijo (za koga?) pa je sploh abotno, saj je bil – kot je 
bil zadnja leta – prej negativna kot pozitivna promocija. 
Da si bomo na jasnem, zakaj so se občinski funkcionarji tako ustrašili, 
ko so dojeli, da se ni  nihče prijavil za karneval. in zakaj se niso doslej 
s takšno ihto zagnali v urejanje vsakdanjih problemov v Litiji, ki jih je 
na stotine, predvsem prostorskih, prometnih in estetskih. Zato, ker se 
je na karnevalih, kljub njihovi bedi zbralo presenetljivo veliko ljudi, ki so 
iz leta v leto upali, da bodo končno videli pristen humor in parodije na 
aktualne dogodke doma in na tujem. in tej masi ljudi bi dokazali, da so 
ga kao oživili in rešili. Sledila bi še objava v enem od medijev, v katerem 
zasluge pripišejo kar neki (svoji) stranki. Takšna je bila tudi računica s 
karnevalom, za tem pa se skriva permanentna volilna kampanja. Prepo-
zno, karneval je mrtev. Sicer je še ena možnost, da bi ga oživili. Občina 
bi zanj namenila ves denar, ki ga namenja za promocijo in podobne 
neumnosti, Litijani pa bi morali zbrati ekipo sposobnih ljudi, ki imajo 
mesto toliko radi, da bi se s potrebno vnemo lotili tega projekta in mu 
vdahnili privlačno vsebino. Pa še v tem primeru bi trajalo vsaj pet let, da 
bi karneval postal zanimiv za udeležence in obiskovalce.
Litija ne žaluje za karnevali, kakršni so bili v zadnjih letih, temveč za 
tistimi, ki so še upravičeno nosili ta naziv, ko so bili mnoga desetle-
tja njen razpoznavni znak. izgubili pa smo tudi eno svojih zadnjih in 
tradicionalnih mestnih značilnosti. Škoda, da jih ne bo več. Litija je s 
propadom karnevala, spet zaostala za drugimi karnevalskimi mesti, ki 
so jih ohranili in iz leta v leto izboljševali. je tudi to eden od znakov, da 
je v Litiji oz. na občini nekaj hudo narobe?

ljudem, ki promocijo Litiji izkazujemo v vsakdanjem življenju. Občina 
Litija in Turistično društvo Litija potrebujeta tesnejše sodelovanje in pre-
tok informacij o primerih dobrih praks iz bližnjih občin, saj se bojim, da 
v Litiji kmalu ne bo nobene tradicionalne prireditve več...

Matej ŽONTAR
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Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma 
Center za razvoj Litija) pri vaši poslovni poti?
Prodal sem jim kakšen aranžma in zaslužil kak tolar.   
Z direktorico Aleksandro Gradišek sva večkrat sedla skupaj in pre-
mlevala različne ideje, poleg tega pa sem bil deležen spodbud in 
potrditev, ki jih v kakšnem negotovem trenutku potrebuješ.

Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziroma 
najbolj obogatila?
ko sem pričel, je bilo težko priti do informacij ali pa so bile zelo »dra-
ge«. Večina jih je skrivala zase. V mnogih podjetjih se je dogajalo 
celo, da so znanje sodelavci skrivali pred kolegi. To ne pelje nikamor. 
Odločil sem se, da se sam ne bom oklepal teh vzorcev. Vsakomur 
odkrito pojasnim stvari, prenašam svoje znanje na druge. Na svojih 
cvetličarskih delavnicah razjasnim vse detajle dela. in na vsaki de-
lavnici se od udeležencev tudi sam naučim novih stvari. Znanje se 
mora pretakati in bogatiti.

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno vo-
dilo?
imeti jasen cilj in slediti potem, ki vodijo do njega. Predvsem je po-
trebno biti prepoznaven pri svojem delu. Delaj tisto kar želiš delati, 

ne tisto kar misliš, da moraš.
Moji starši so že od vsega začetka nepogrešljiv del posla. Mama je 
pričela z dejavnostjo leta 1991, leta 1995 pa sem prevzel posel. Ona 
je ostala vse do danes eden glavnih stebrov podjetja. Predvsem jo 
odlikuje njena volja, delavnost in zanesljivost. Mislim, da je ona pre-
bila največ ur v cvetličarni. Oče se nikoli ni izpostavljal, a njegova 
pomoč je bila vedno na voljo. Sestra se je pridružila kasneje in danes 
uspešno vodi litijsko cvetličarno. Pomoč domačih je bila ključna za 
uspeh oziroma preživetje podjetja v tej meri, kot je danes.

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Svoje znanje prenašam na zaposlene, od njih se učim. Mladim, neiz-
kušenim dajemo možnost, da se naučijo in se dokažejo. Obiskujemo 
sejme, tekmovanja. Na lanskem državnem prvenstvu cvetličarjev v 
Arboretumu je naša zaposlena osvojila prvo mesto.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Že v zgodovini so se kraji (mesta) oblikovali okoli uspešnih in per-
spektivnih podjetij, ki so ljudem omogočala živeti in so obenem 
omogočala družbeni razvoj. Danes to vlogo v neki meri prevzemajo 
podjetniki. 

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se čuti-
te vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju družbene 
odgovornosti? Kako se povezujete? 
Smo odprti za družbo, povezovanje in sodelovanje. V ljudeh ne vidim 
konkurence in jim odpiram vrata. Praviloma ne odklonimo nobenega 
dijaka, ki želi opravljati prakso. Pomembno mi je vsakemu dati mo-
žnost, da spozna dobre in slabe strani posla.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje 
prve podjetniške korake?
Naj se ne ukvarjajo s strahovi in svojo energijo usmerijo v cilj. Če 
želiš biti uspešen, bodi svoj in ne kopiraj drugih. »Prvi je prvi, drugi 
je zadnji«

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja 
in rasti?
Zadnja leta so zadala hud udarec tudi v naši branži. kar nekaj cvetli-
čarn je zaprlo svoja vrata. Za dežjem vedno posije sonce. Mi gremo 
smelo naprej. V maju bomo odprli novo poslovalnico v kamniku.

    Pripravila: Ana Savšek, RCL

MARjAN pLANINŠEK 
c v e t l i č a r
V podjetniškem intervjuju predstavljamo znanega litijskega cvetli-
čarja Marjana Planinška. S cvetličarstvom se je srečal pri dvajsetih, 
danes pa mu delo v Cvetličarni Ciklama predstavlja dejavnost, s 
katero uresničuje svoje želje in izživi ideje. Poslovalnici delujeta v 
Litiji in v Domžalah, zaposlujejo pa 6 oseb. 

Cvetličarstvo Marjan dojema mnogo širše kot zgolj prodajanje 
rožic, priznava pa, da je odvisno, s kakšnim ciljem se dejavnosti 
lotiš. Pomeni mu način življenja, z veliko odrekanji, predanosti 
in končnim plačilom v obliki zadovoljstva in izpolnitvijo samega 
sebe. Pri oblikovanju cvetja uporablja drugačne prijeme kot veči-
na cvetličarjev, širino pa mu daje tehnična narava in izobrazba, ki 
ni cvetličarska. končal je namreč elektrotehnično šolo in se zato 
ne opira na zgolj »cvetličarske« materiale, ampak jih išče tudi v 
drugih okoljih. Cvetličarstvo je vseskozi spoznaval skozi tehnična 
znanja in se po tem se tudi razlikuje od večine cvetličarjev, ki so 
šli po običajni poti šolanja. Na ta način je izoblikoval svojo prepo-
znano tehniko dela in način oblikovanja.
Preko izobraževanj, podpore v družini in trdega dela je leta 2002 
osvojil naslov državnega prvaka v cveličarstvu. 

V intervjuju nam je odgovoril na vprašanja o svoji podjetniški poti.

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
V cvetličarskem poslu sem pristal bolj ali manj po naključju. izhajam 
iz Litije, starša sta bila zaposlena, stanovali smo v hiši v samem cen-
tru Litije, kjer imamo tudi cvetličarno. V 90. letih, ko smo bili priča 
množičnim odpuščanjem, je to prizadelo tudi našo družino. Mama, ki 
je dolgo let delala v litijski predilnici je ostala brez službe, imeli smo 
lasten poslovni prostor in spustili smo se na pot, za katero nismo 
vedeli kam pelje. ko sem posel pobliže spoznal, sem ugotovil, da je 
to to kar želim početi in me bo tudi izpolnilo.
Pravi veter v jadra smo ujeli, ko smo se odločili, da to ne sme biti 
samo preživetje. Sebi in drugim smo dokazali, da se z voljo in preda-
nostjo da premakniti meje. 

Center za razvoj Litija – prejemnik 
priznanja InLoCom 2011

Center za razvoj Litija je prejemnik nagrade InLoCom – priznanja 
za najbolj inovativno lokalno skupnost, in sicer za razvojno par-
tnerstvo 10 občin, za znamko Srce Slovenije. Priznanje je Aleksan-
dri Gradišek, direktorici Centra za razvoj Litija, v imenu InCo gi-
banja na konferenci 11. marca v Šentrupertu predal predsednik 
Državnega sveta RS, mag. Blaž Kavčič.

Prvo konferenco o 
inovativnosti v lokalni 
skupnosti je prvič or-
ganiziral prav RCL, in 
sicer marca 2009 na 
Polšniku, letos pa je bil 
v vlogi soorganizatorja. 
V Inco gibanju so se  
prvič odločili, da se ino-
vativni projekti lokalnih 
skupnosti izpostavijo in 
da se s primeri dobre 
prakse seznani čim več 
ljudi. Celodnevno konfe-
renco o inovativni lokal-

ni skupnosti je otvorila iniciatorka inCo gibanja, Violeta Bulc. Številni 
predstavniki civilnih iniciativ, ki delujejo kot katalizatorji razvoja v svojih 
sredinah, predstavniki inCo gibanja, zavodov in zadrug, so predstavili 
primere dobrih praks. Poslušalce je navdušila Nataša Smrekar iz za-
druge jarina, ki je predstavila mrežo za lokalno samooskrbo s hrano na 
območju Srca Slovenije, Aleksandra Gradišek pa je v uvodnem delu 
konference predstavila Srce Slovenije kot vezni člen med deležniki zao-
kroženega območja, ki s svojimi znanji, storitvami, produkti, dogodki in 
praksami dvigujejo ustvarjalni potencial prostora in kakovost bivanja.

InLoCom je program za spodbujanje inovativne lokalne skupnosti, ki 
temelji na spodbujanju vseh deležnikov lokalne skupnosti, da soustvar-
jajo odprt, napreden prostor, temelječ na inovativnosti in trajnostnem 
razvoju. 

Župani iz Makedonije na ogledu 
dobrih praks v Sloveniji

Center za razvoj Litija je v okviru projekta Prednosti širitve Evrop-
ske Unije za regionalni razvoj, ki se izvaja preko programa Evropa 
za državljane, marca gostil pet županov iz Severo-vzhodne regije 
iz Makedonije. Namen njihovega študijskega obiska je bil ogled 
dobrih praks in seznanitev z uspešnimi regijskimi projekti na ob-
močju Srca Slovenije, ki so bili sofinancirani preko različnih pro-
gramov mednarodnega sodelovanja.

Slovenijo so obiskali župani makedonskih občin kumanovo, kriva Palan-
ka, Staro Nagoričane, kratovo in Lipkovo. Obisk županov je nadgradnja 

medsebojnega sodelovanja, saj je bil odlična priložnost za mreženje s 
slovenskimi župani, medsebojno povezovanje in iskanje možnosti za 
sodelovanje v prihodnosti. Spoznali so vključevanje Centra za razvoj 
Litija v programe transnacionalna sodelovanja in obiskali občine Dol pri 
Ljubljani, Domžale, kamnik, Litija, Lukovica, Šentrupert in Šmartno pri 
Litiji. Gostje iz Makedonije so si ogledali pilotno območje projekta Li-
sten to the voice of villages, Oglarsko deželo in se udeležili konference o 
inovativni lokalni skupnosti v Šentrupertu, navdušeni pa so bili tudi nad 
mrežo za lokalno samooskrbo s hrano, ki jo koordinira zadruga jarina. V 
okviru projekta bo potekal še obisk slovenskih partnerjev v Makedoniji, 
Slovenijo pa bodo makedonski gostje ponovno obiskali že aprila.
Župan Občine kratovo je poudaril, da je "izvedel mnogo dobrih primerov 
realizacije konkretnih projektov, ki jih lahko izvedemo tudi pri nas v Ma-
kedoniji. Obisk je bil uspešen, in upam, da se bo sodelovanje s centrom 
za razvoj nadaljevalo za obojestransko zadovoljstvo".

Najava razpisov izvajanja ukrepov 
programa razvoja podeželja 

2007-2013
izvajanje Programa razvoja podeželja 2007-2013 se je prevesilo v dru-
go polovico programskega obdobja. konec marca bo objavljena nova 
uredba o izvajanju ukrepov vseh štirih osi Programa razvoja podeželja. 
Z novo uredbo se bo dvignila stopnja sofinanciranja pri nekaterih ukre-
pih na do 85 % upravičenih stroškov. Zbrali smo ključne informacije o 
aktualnih razpisih ukrepov 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja:
•  ukrep Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti podpira naložbe v 

proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji, 
naložbe v infrastrukturo za obnovljivo energijo iz biomase in drugih 
obnovljivih virov energije, prodajne dejavnosti na kmetiji in storitvene 
dejavnosti na kmetijah. upravičeni stroški so gradbena in obrtniška 
dela, nakup nove opreme, stroški pridobivanja ustreznih znanj za 
opravljanje dejavnosti in ostali splošni stroški. 

•  ukrep Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij podpira na-
ložbe v registrirana mikropodjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova 
oz. ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega 
prebivalstva. 

•  ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja podpira 
naložbe v nepremično kulturno dediščino na podeželju (spomenik, 
spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, nasel-
binska dediščina), muzeje na prostem in prostore za postavitev stalnih 
razstav etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti, 
ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino do-
ločenega območja. upravičeni stroški so gradbena in obrtniška dela, 
nakup nove opreme, nakup ikT opreme, postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov namenjenih za varovanje razstavnih eksponatov, 
ureditev lokacije naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine 
in njene okolice ob poti, v primeru ureditve in izgradnje tematskih 
poti ter ostali splošni stroški. 

•  V pripravi je tudi drugi javni poziv za leto 2011 Lokalne akcijske sku-
pine Srce Slovenije za izbor projektnih predlogov, ki se bodo pričeli 
izvajati v letu 2011. Predvidena stopnja sofinanciranja posameznih 
projektov znaša do 85 % upravičenih stroškov. Več o LAS Srce Slove-
nije si lahko preberete na spletni strani www.razvoj.si/las, kjer bo v 
aprilu objavljen drugi javni poziv za leto 2011.

Na Centru za razvoj Litija smo na voljo za dodatne informacije o ak-
tualnih odprtih razpisih, pokličete nas lahko na 01 8962 710 ali nas 
obiščete na sedežu podjetja na kidričevi 1 v Litiji. 

Nov podjetniški spletni portal
Z namenom spodbujanja podjetništva na območju smo vzpostavili sple-
tni portal poslovnih možnosti za Srce Slovenije, ki omogoča dostop 
do pomembnih vsebin za podjetnike na enem mestu. Obiščite spletno 
stran in se prepričajte o pestri ponudbi koristnih informacij za bodoče 
podjetnike, podjetnike začetnike in aktivne podjetnike: 

www.srce-slovenije.si/podjetnistvo.

Mag. Violeta Bulc, iniciatorka InCo gibanja, Alek-
sandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Liti-
ja in mag. Blaž Kavčič ob podelitvi priznanja

Makedonska delegacija na Občini Litija

Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje 
lastno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.), lahko posto-
pek brezplačno opravite na naši vstopni točki VEM (»Vse na enem 
mestu«) v Litiji na Kidričevi cesti 1. uradne ure točke VEM: torek 8h 
- 16h, četrtek 8h - 16h, petek 8h - 13h. Dodatne informacije: telefon: 
01 8962 714 ali e-pošta: info@razvoj.si.
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SLAVA VOJVODINE KRANJSKE
Prevajanje Slave vojvodine kranjske poteka že nekaj 
časa, prva predstavitev v naši bližini je že bila na gra-
du Bogenšperk. Tokrat bomo podobno prireditev pri-
pravili tudi za naše občane. Zavod Dežela kranjska, 
jZ kulturni center Litija in knjižnica Litija pripravljamo 
srečanje s prevajalcem Primožem Debenjakom in ure-
dnikom Tomažem Čečem. Predstavila bosta vsebino, 
kako poteka prevajanje, raziskovanje in kakšne so nju-
ne izkušnje ob srečanju s tem doslej neprevedenim 
delom. Predavanje bo v torek, 19. aprila ob 19. uri, v 
prostorih jZk Litija. »Dokler za kranjsko svet bo vedel 
v daljnih dneh, slovelo njeno bo ime in bo v časteh.«

Aleksandra MAVRETiČ

PRENOVA SPLETNE STRANI
Zgodba o litijskem placu oz. Valvazorjevi ulici, ki je na-
stajala za spletni portal kamra in izšla v brošuri Spre-
hod po Valvazorjevem trgu, je bila izhodišče oz. navdih 
za druge zgodbe: v januarju sta bili pomembni obletni-
ci: 10-letnica smrti našega rojaka, imenitnega lutkarja 
Naceta Simončiča in 90-letnica smrti Luke Svetca, na 
185- letnico rojstva se bomo spomnili oktobra. Za obe 
zgodbi sta že nastavljeni ogrodji, v knjižnici imamo že 
nekaj gradiva iz preteklih let, zdaj je potrebno stvari 
povezati in seveda spraviti v digitalno obliko – torej na 
splet. Seveda pri vsem tem še brskamo za novimi po-
datki. Da bo zbrano gradivo tudi primerno predstavlje-
no, je potrebno poskrbeti za ustrezno tehnično plat. 
Na domači strani, ki je ta čas deležna tudi preurejanja 
in nadgrajevanja, bodo posebni vmesniki omogočali 
pregledovanje teh zgodb, ki jih pripravljamo. Prav tako 
bomo poskrbeli, da boste imeli obiskovalci in uporab-
niki možnost dostopa do drugih digitaliziranih domo-
znanskih dokumentov in gradiv. Lani smo poskrbeli 
tudi za digitalizacijo starih razglednic – tako bo kmalu 
na voljo 2,5 giga bitov tovrstnih podatkov.

Andreja ŠTuHEC

Študijski krožek keramika 
deluje tudi v letošnjem štu-
dijskem letu. Z delom smo 
pričele oktobra 2010 in 
bomo ustvarjale do aprila 
letošnjega leta ter delo za-
ključile z razstavo. Počasi, 

a vztrajno, se povečuje število udeleženk. Letos nas 
je osem. Srečevale smo se enkrat tedensko po tri ure 
v knjižnici v Šmartnem, kjer so pogoji za delo in dru-
ženje idealni. 
Opaziti je napredek pri izdelkih, saj so letošnji prave 
male umetnine – unikati. Članice so se naučile opa-
zovati, pridobile so občutek za prostor in volumen. iz 
valjanih plošč so nastale slike v keramiki, z modeli-
ranjem gline pa male plastike – punčke. Tako so na-
stali uporabni ali pa dekorativni izdelki za prijatelje, 
družino ali pa preprosto zase. Če želite videti, kaj smo 
ustvarile, vas vabimo na otvoritev razstave z naslovom 
Zrcalce, zrcalce na steni …, ki bo 21. aprila ob 18. uri v 
knjižnici Šmartno.  
             Milena DiMEC

SPREMENJEN DELOVNI 
ČAS KNJIŽNICE VAČE

ko smo novembra odprli novo enoto 
knjižnice v novi šoli na Vačah, smo 
poskusno začeli s tremi delovnimi 

dnevi, to so bili ponedeljek, sreda in petek. Želeli smo 
pridobiti tudi najmlajše oziroma njihove starše in pri-
pravili nekaj pravljičnih uric ob ponedeljkih. Pravega 
odziva ni bilo, ugotovili smo, da je knjižnica najbolj 
obiskana, ko so otroci v šoli. Z marcem bo tako knji-
žnica odprta dvakrat na teden, ob ponedeljkih od 10. 
do 16. ure, ob sredah pa od 9. do 15. ure. Veseli smo, 
da so nas otroci tako lepo sprejeli, si izposodijo knji-
žno in neknjižno gradivo in poklepetajo s knjižničarko. 
Vabljeni pa tudi drugi krajani Vač in okolice, v lep, sve-
tel prostor nove knjižnice na Vačah!

RAZSTAVA 
»8. MAREC« 
V KNJIŽNICI 
ŠMARTNO

Ob prazniku žensk, 
8. marcu, smo v 
knjižnici Šmartno 
odprli novo raz-
stavo, tokrat so 

na ogled dela litijskega likovnega ateljeja, LiLE. Raz-
stava predstavlja likovna in fotografska dela članov, 
na ogled pa bo še ves april. V kulturnem programu 
sta nastopila Matjaž Hostnik s harmoniko in Boštjan 
Hostnik s kitaro. Odprtje so popestrile pesnice LiLE; 
joža Ocepek, Berta juvan, Gabrijela Hauptman, Marija 
Smolej in Sonja Perme. 

ANDERSENOVANJE Z DARINKO KOBAL 
Na predvečer rojstnega dneva H.C. Andersena bomo 
v knjižnici Litija pripravili pravljično srečanje z Darinko 
kobal. Predstavila bo svoje nove slikanice z naslovi: 
kraljestvo miru, Pikica sreče, Matiček, junak z žogo 
ter Drobcena hroščica. S seboj bo pripeljala balonar-
skega mojstra, Nika Frica. Vabljeni v knjižnico Litija v 
petek, 1. aprila ob 18. uri. 

»PRIBLIŽEVANJA«
V sodelovanju z javnim zavodom kulturni center Litija 
pripravljamo v aprilu prvo od srečanj z znanimi Slo-
venci. Srečevanja, ki smo jih poimenovali Približeva-
nja, bodo enkrat mesečno, gostili bomo osebe, ki so 
kakorkoli izstopale s svojim delovanjem, dosežki, ki 
nas bogatijo, učijo in nam pridejo naproti. Prvi gost 
bo Marko Pavliha, avtor knjige Nismo rojeni le zase. 
Srečanje bo 7. aprila ob 19. uri, v jZk Litija. V organi-
zaciji prireditev se bosta dopolnjevala oba javna zavo-
da, jZk in knjižnica, saj skušamo s skupnimi močmi 
vnesti novost, ki jo bo, upamo, sprejelo in pozdravilo 
čim več obiskovalcev. Na srečanjih želimo, da se v po-
govor vključijo tudi obiskovalci, da bodo to res prava 
»približevanja«. 

PREDAVANJE O REINKARNACIJI
V točki vseživljenjskega učenja pripravljamo preda-
vanje o reinkarnaciji. učiteljica na Duhovni univerzi 
Barbara Škarja, soavtorica knjige Ali živimo le enkrat?, 
vam bo predstavila, kako daleč je v raziskovanju rein-
karnacije prišla znanost in kaj nam lahko o njej pove 
večna modrost. jana in Dora Debeljak, avtorici knjige 
Predah v gibanju, pa vam bosta v osebnem pričevanju 
zaupali, kako sta razrešili zapleten odnos iz prejšnjega 
življenja. Predavanje bo v knjižnici Litija v četrtek, 14. 
aprila ob 19. uri.
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je dovolj zanimiv, da nas bo vzdramil k razmišljanju, 
predvsem pa morda pokazal smer k izboljšanju naših 
medsebojnih odnosov in nas samih.
Vabljeni na PRIBLIŽEVANJA v četrtek, 7. aprila ob 
19. uri, v modro sobo Kulturnega centra Litija!

SLIKARSKA RAzSTAVA KARMEN  
SEdLAR V LITIjI

Prav poseben dogodek se bo zgodil v ponedeljek, 11. 
aprila v avli Občine Litija, saj bomo gostili slikarko kar-
men Sedlar, ki je tako poseben  človek, da nikogar ne 
pusti ravnodušnega. karmen premore izjemno veliko 
pozitivne energije, ki jo radodarno deli in trosi okoli 
sebe, pri tem pa v zameno ne zahteva prav nič zase. 
kljub težkim življenjskim preizkušnjam karmen ostaja 
vedra, optimistična, iskrena, brez dlake na jeziku vsa-
komur pove, kaj si o njem misli in se pri tem ne boji 
posledic. Takšni ljudje so dandanes resnična redkost 
in balzam za našo duhovno obubožano družbo… »Nje-
ne slike so kot njena podoba: močne, poštene, nepo-
sredne, polne natančnih opažanj in kontrastov«,  je o 
slikarki zapisala irena Špendl, akad. slik. spec., men-
torica slikarskih delavnic Evrope Donne. Vabljeni.

KLUB pRIjATELjEV MUzEjA - SLAVA  
VOjVOdINE KRANjSKE 

V mesecu aprilu pripravljamo, v sodelovanju z Zavo-
dom dežele kranjske in knjižnico Litija, predstavitev 
prevoda Slave vojvodine kranjske, zato smo se odloči-
li, da vse člane kluba povabimo na slovesnost, ki bo v 
torek, 19. aprila ob 19. uri, v kulturnem centru Litija.

NOVA MUzEjSKA pRIdOBITEV
Litijsko območje je bilo že v pradavnini dokaj gosto 
naseljeno, o čemer pričajo številne arheološke najd-
be. Številni znani in neznani arheologi in ljubitelji so 
v zadnjih 200 letih izkopali ogromno predmetov, ki so 
večinoma končali v tujih muzejih, manjši del je ostal v 
Sloveniji, del tega pa hranijo zasebniki.
Pred dvema letoma smo od zasebnega zbiralca s po-
močjo Mestne skupnosti Litija uspeli odkupiti železno 
sulično ost in bronasto fibulo, ki sta bila najdena v 
okolici Vač. V mesecu februarju pa smo se neizmerno 
razveselili donacije rimskega sestercija, ki je bil naj-
den na Stavbah, v naši neposredni bližini in ga lahko 
predstavimo kot prvi materialni dokaz, da je bila Litija 
naseljena že v antiki. Gre za bronasti novec rimskega 
cesarja Severusa Aleksandra, ki so jih kovali v Rimu 
med leti 231 in 235 n.št. Sestercij sicer nima velike 
finančne vrednosti, za naš muzej in Litijo pa je ne-
precenljiv, ker dokazuje tisočletno zgodovino našega 
mesta.
Gospodu Adiju Slabetu iz Litije se še enkrat javno 
zahvaljujemo za njegov prispevek, predvsem pa 
za odločitev, da predmet podari muzeju, kjer si 
ga lahko ogleda vsak, ki mu naša preteklost kaj 
pomeni in mu ni vseeno, kaj se dogaja z našo de-
diščino.
Prvi navdušeni obiskovalci muzeja, ki so imeli prilo-
žnost videti rimski denar in ga tudi malo potipati, so 
bili prvošolčki OŠ Litija s svojimi učiteljicami in prav 
to vzbuja upanje, da bo mladi rod znal bolje ravnati 
z našo dediščino, predvsem pa jo bolj spoštovati in 
ceniti kot večina starejše generacije Litijanov.

pOMLAdNO NAVdUŠENjE 
Če sem nekomu naredil uslugo,
če sem bolje dojel smisel narave in 
bistvo dobrote, 
če sem dobil navdih, da razširim ob-
zorje svojih misli in dejanj, 

če sem pomirjen sam s seboj, je bil moj dan uspešen.
 (Alex Noble) 

Pomladno navdušenje je pred vrati, sonce, zelena na-
rava in cvetoči vrtovi ter travniki … niti sledu o pomla-
dni utrujenosti. Če hočemo videti, če si želimo več, če 
iščemo … Če? Hočemo, želimo, iščimo!  

GOSTILI SMO dESO MUCK 
V kulturnem centru smo ob dnevu žena gostili odlično 
pisateljico in igralko Deso Muck, ki nas je popeljala 
skozi komedijo končno srečna, na svoj, drugačen 
način. Če smo dobro in natančno poslušali,  smo bili 

priča tragikome-
diji, saj nas je 
na duhovit način 
opomnila na te-
gobe današnjega 
(računalniškega) 
časa, ko ljudje 
izgubljamo stik 
s sočlovekom, 
tudi z najbližjimi. 

Mnogi to gledajo skozi komične oči, spet drugim pa 
je lahko predstava opomin. Spoznali smo Deso, pre-
prosto in zabavno gospo in verjamemo, da je v vseh 
prisotnih pustila pomembno sporočilo. 

EVROpA V LITIjI 
V avli občine Litija smo gostili Evropo - Evropo v čipki. 
Verjamemo, da ste si uspeli ogledati to enkratno raz-
stavo. Na otvoritvi se 
je zbralo lepo število 
ljubiteljev te sloven-
ske umetnosti, ki  so 
imeli res kaj videti. 
Spregovorila je pred-
sednica društva Cvet-
ke iz Žirov, ga. Marica 
Albreht in lahko smo 

opazovali kljekljarico 
pri delu. Z ubranimi 
glasovi so otvoritev 
popestrile pevke 
Ženske vokalne sku-
pine Lipa. kratko 
kulturno srečanje 
je v naše mesto pri-
neslo pridih Evrope 

ter utrip ustvarjalnosti, povezanosti in prostovoljnega 
dela, kar nam je gotovo lahko vsem zgled.  

pOMLAd IN OTROŠKE MATINEjE
Spomladanske otroške matineje bodo zelo zanimive. 
2 aprila bomo gostili Gledališče unikat s predstavo 
OD kOD Si, kRuHEk? Poskrbeli bomo, da ga bodo 
najmlajši tudi poskusili, zato bo po 
kulturnem centru zadišalo po kruh-
ku! 
V soboto, 16. aprila, pa bomo peli in 
igrali na ljudska glasbila. Predstavo 
PRAVLjiCA O LjuDSkiH GODCiH,  
bo izvedlo kaličopkovo gledališče 
Rezervirajte si čas in pripeljite svo-
je najmlajše na otroški matineji, ki 
bosta gotovo popestrili sobotno do-
poldne.

GOSTOVANjE LjUBITELjSKIH 
GLEdALIŠKIH SKUpIN 

V soboto, 2. aprila, se v Litij pred-
stavlja Gledališka skupina kulturne-
ga društva Svoboda Elektroelement 
izlake s predstavo ODLikOVANjE. 
Gre za priredbo izvrstne komedije 
Georgesa Feydeau-ja, ki velja za 
enega največjih svetovnih komedi-
ografov.  Predstava bo ob 19. uri v 
kulturnem centru Litija,  vstopnina 
odrasli 5€ in 3€ otroci. 
V soboto, 16. aprila  si boste lahko 
v kulturnem centru ogledali vese-
loigro MiCki jE TREBA MOŽA, ki jo 
bo uprizoril Teater 13 iz Dol pri Litiji. 
Predstava bo ob 18. uri.

pRIBLIŽEVANjA 
Današnji čas je postavil na glavo 
temeljne človeške vrednote in nas 
oddaljil drug od drugega. Skupaj s 
knjižnico Litija smo se odločili pri-
praviti srečanja z znanimi osebnost-
mi, ki nam lahko povedo marsikaj 
zanimivega, novega in koristnega za 
premagovanje vsakodnevnih težav 
in bogatenje naše notranjosti – PRi-
BLiŽEVANjA  k ljudem, ki utegnejo 
biti balzam za dušo, če jim bomo le 
prisluhnili.
Naš prvi gost bo dr. Marko Pavliha, 
pravnik, profesor, nekdanji politik, 
predvsem pa zaveden Slovenec, ki 
je pred kratkim svoja razmišljanja 
o svetu in družbi zbral v knjigi Ni-
smo rojeni le zase. Že sam naslov 

KULTURNI KOLEdAR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

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

PET 25.3.
18.30 Proslava ob materinskem dnevu in dnevu žena, predstavitev pesniške zbirke  Laure 

Horvat: Ptica v kletki Dvorana na Polšniku

19.00 Otvoritev razstave - ČEČkARijE MC Litija

SOB 26.3.
9.00 – 12.00 Dan za spremembe - Stojnica vse zastonj Tržnica Litija

18.00 Predstavitev V.A.T. produkcije – kratki art video eksperimentalni filmi – Vizualna 
Alternativa Trbovlje

kulturni center 
Polšnik

TOR 29.3.
17.00 – 20.00 Novinarska delavnica za začetnike MC Litija

18.00 ura pravljic knjižnica Litija

ČET 31.3.

18.00 ura pravljic knjižnica Šmartno
17.00 u3: Dopolnilne metode v medicini-homeopatija: dr. katarina Glas knjižnica Šmartno
19.00 Potopis: Miran juvančič: južna Amerika knjižnica Šmartno
19.00 Premiera gledališke predstave: Moj oče socialistični kulak – Tone Partljič Gimnazija Litija

PET 1.4. 18.00 Andersenovanje z Darinko kobal, gost Niko Fric, balonarski umetnik knjižnica Litija 

SOB 2.4.
10.00 Otroška matineja: Od kod si, kruhek? Gledališče unikat kulturni center Litija 
19.30 Gledališka predstava: ODLikOVANjE - kD SVOBODA Elektro element izlake kulturni center Litija

ČET 7.4.
18.00 Manipulacija človeka v potrošniški družbi – predavanje  Magde Šmon (MC Litija) knjižnica Litija

19.00 »PRiBLiŽEVANjA«, srečevanja z znanimi osebami. Gost meseca aprila:
 dr. MARkO PAVLiHA 

Modra soba 
kulturni center Litija 

PET 8.4. 17.00 u3: zeliščar jože kukman knjižnica Šmartno 

SOB 9.4.
19.00 POZDRAV POMLADi v počastitev 100-letnice rojstva Mihe Vahna Dvorana doma v jevnici 
20.00 Letni koncert Okteta Valvasor z gosti kulturni center Litija

PoN 11.4. 19.00
južno Afriška republika, Zambija, Bocvana, potopis z Lauro MC Litija

Otvoritev slikarske razstave kARMEN SEDLAR Avla občine Litija 
TOR 12.4. 18.00 ura pravljic knjižnica Litija 

ČET 14.4.
10.00 u3: umetnostna zgodovina, kratka zgodovina Slovencev, dr. Maja Žvanut knjižnica Litija 
18.00 ura pravljic knjižnica Šmartno 
19.00 Točka: VŽu: Reinkarnacija, predavale bodo: jana in Dora Debeljak, Barbara Škarja knjižnica Litija 

PET 15.4.
17.00 u3: Dr. janez Zajc, bolečine v kosteh: ramah, križu in sklepih knjižnica Šmartno 
19.00 Pomladni koncert Pihalnega orkestra Litija z gosti kulturni center Litija

SOB 16.4.
8.00 stojnica vse zastonj Tržnica litija
10.00 Otroška matineja: Pravljica o ljudskih godcih, kaličopkovo gledališče kulturni center Litija 
18.00 Teater 13: Veseloigra – Micki je treba moža – Teater 13 kulturni center Litija 

TOR 19.4. 19.00 Predstavitev prvega celovitega prevoda Slave vojvodine kranjske kulturni center Litija 

SRE 20.4.
18.00 Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju, predstavitev knjige (učbenika) 

Gabrijele Hauptman MC Litija

19.00 Potopis: Španska kontrasta: Mezeta in katalonija, Tanja Žnidarčič knjižnica Litija 
ČET 21.4. 18.00 u3: Razstava izdelkov študijskega krožka keramika knjižnica Šmartno 
PET 22.4. 17.00 Svetovni  dan zemlje –  kamen in reka MC Litija
SOB 23.4. 17.00 Multi kulti pirhi – ustvarjalna delavnica 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

Avtor knjige Rudni-
ki, opuščeni rud niki 
v Sloveniji, Davorin 
Preisinger je marca v 
Knjižnici Litija pripra-
vil zanimivo predava-
nje, s poudarkom na 
rudniku Sitarjevec.
Velik poznavalec in 
popotnik bo obisko-
valcem že jeseni pri-
pravil novo predava-
nje. 
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nekaj resnice - malo za trač od 
norčka z vač

STOLETNICA KULTURNEGA DRUŠTVA  
KRESNICE

Letošnji Slovenski kulturni praznik smo v Kresnicah pra-
znovali še bolj slovesno, ker smo obenem praznovali tudi 
stoto obletnico našega Kulturnega društva. 

Ob ustanovitvi leta 1911, ko smo živeli v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, se je društvo imenovalo Slovensko katoliško in izobraževal-
no društvo kresnice. Tedaj so ustanovni člani zapisali naslednje name-
ne ustanovitve: Narodna in verska vzgoja, izobraževanje v glasbi, petju, 
igranju iger, recitacije, obiskovanje čitalnice in organiziranje poštenih 
zabavnih prireditev. 

Zgodovino kulturnega delovanja smo pred praznovanjem jubileja zbirali 
s pomočjo ustnega izročila, po ogledu starih slik in preko redkih in 
zanimivih pisnih virov. kratko kroniko o stoletnih kulturnih dogajanjih 
smo razdelili številnim obiskovalcem jubilejne prireditve. V programu 
prireditve so se predstavile skupine, ki danes delujejo v okviru društva, 
te so: Ženski pevski zbor, Leseni rogisti, mladinski zbor Mozaik in čla-
ni igralske skupine. Gostje proslave so bili pevci Moškega zbora LPP 
(Ljubljanski potniški promet) in Mešani pevski zbor Miha Vahen iz jev-
nice. Z recitacijami o pesniku F.Prešernu so prireditev popestrili učenci 
Osnovne šole. Vsi nastopi, povezovanje in govori so imeli namen pred-
stavitve kulturnih dogajanj v kresnicah od ustanovitve do današnjih 
dni. Za piko na »i«, sta na koncu poskrbela gasilec in igralec, ki sta pri-
nesla na oder torto velikanko. Gasilci in kulturniki so v tem kraju složno 
sodelovali in si delili prostor v gasilskem domu več kot pol stoletja!
Na koncu so ob prigrizku in prijetnem glasu harmonike sledili komen-
tarji in obujanje spominov na pretekla kulturna dogajanja.
Tako smo na lep način vsi skupaj poskrbeli, da stoletna zgodba o priza-
devnih ljudeh še dolgo ne bo pozabljena.  
              kD kresnice

KAM? V UGANDO!
Velik delež svetovnega prebivalstva nima dostopa do kvalitetne pi-
tne vode in hrane, kaj šele do ustrezne zdravstvene oskrbe ali zdra-
vstvenega varstva. Držav, kjer bi bila potrebna humanitarno-medi-
cinska pomoč, je na zemljevidu sveta na žalost mnogo preveč in 
Uganda je le ena izmed njih. 
Smo petčlanska skupina študentov zadnjih letnikov medicine in dentalne 
medicine, ki od  julija do septembra 2011 načrtujemo trimesečno me-
dicinsko-humanitarno odpravo v ugando. Delujemo pod okriljem Sekcije 
za tropsko medicino na Me-
dicinski fakulteti v Ljubljani, 
ki že od leta 1990 združuje 
in izobražuje prostovoljne 
študente zadnjih letnikov 
in zdravnike za delo, orga-
niziranje in izpeljevanje hu-
manitarnih odprav v dežele 
tretjega sveta. Te odprave 
so popolnoma neprofitne 
in prostovoljne in njihovo 
financiranje je odvisno izključno od prispevkov donatorjev ter sredstev, ki 
jih študentje sami priskrbimo. uganda je država v vzhodni Afriki in čeprav 
je že od leta 1962 samostojna država, so desetletja diktatorskih oblasti in 
spopadov za oblast, državo pripeljala na rob socialnega in gospodarskega 
propada. Večina prebivalstva še vedno živi v kočah narejenih iz zemlje in 
kravjih iztrebkov. Neučinkovito poljedelstvo v kombinaciji z neenakomerno 
porazdelitvijo letnih padavin povzročata podhranjenost, ki kaže svoj obraz 
pri najbolj ranljivem delu prebivalstva – kar petina vseh otrok v ugandi, 
mlajših od pet let, je podhranjenih.
Dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe ima manj kot polovica prebival-

stva, kar je posledica pomanjkanja tako 
zdravstvenega osebja, kot tega, da morajo 
bolniki zdravila in operativne posege, plačati 
sami. Vas zanima v kakšne razmere se poda-
jamo in kaj bomo tam počeli? Odpravljamo 
se na jZ ugande v majhno hiško iz blata, ki 
občasno služi kot lokalna ambulanta, v vas 
Bufuka ob jezeru Bunyonyi. Vas nima elek-
trike, niti pitne vode ali kanalizacije. Čeprav 
Bufuka šteje le okoli 350 prebivalcev, bodo 
ljudje do naše ambulante prihajali iz precej 
širšega območja, saj se bo vest o “belih vra-
čih” hitro širila. Tipičen delavnik bo potekal 
od sončnega vzhoda do zahoda, od pone-
deljka do sobote. Najpogosteje se bomo 

srečevali z boleznimi, ki jih pri nas uspešno preprečujemo ali zdravimo 
– malarija, tuberkuloza, driske, okužbe dihal, tifus, podhranjenost, HiV/
AiDS, ošpice, tetanus, obporodne komplikacije itd. V primeru, da bo bolnik 
potreboval nujno bolnišnično oskrbo, bomo organizirali prevoz do najbližje 
bolnišnice in mu plačali zdravljenje.
Ne bomo pionirji delovanja na tem območju, saj je bila prva odprava na to 
lokacijo leta 2005 in od takrat do danes se jih je tam zvrstilo že kar nekaj. 
Eden izmed naših glavnih ciljev je nadaljevati delo prejšnjih odprav in še 
naprej omogočati izboljšano zdravstveno oskrbo in varstvo vseh pomoči 
potrebnih ljudi na tistem območju. Le s povečanim številom obiskov iste 
destinacije lahko stvari resnično spremenimo - tudi za bodoče rodove!
Zavedamo se, da nismo vsemogočni, upamo pa da bomo lahko z našim 
znanjem in izkušnjami prispevali k izboljšanju oskrbe pomoči potrebnega 
posameznika, kot tudi lokalne družbe. Nas bo delo tam obogatilo v medi-
cinskem in človeškem smislu, izkušnje pa nas bodo spremljale v glavi in 
srcu do konca našega zdravniškega delovanja.
           Kristina POTiSEk in Dejan PRAPER, 
  v imenu odprave uganda julij- september 2011 
Iskreno se zahvaljujemo Tiskarni Aco za brezplačno objavo članka.

PERKMANDELC SE ŽE VESELI!
Tam, kjer lahko nabiramo borovnice, kjer ni iz zemlje 
štrlečih belih skal, kjer dobro uspeva krompir, kjer raste 
kostanj (sl. 1 - zemljevid), tam se je dogajalo, da smo 
srečali Perkmandelca (sl.2), ki je po knapovsko prekli-

njal, ker ni imel komu nagajati v svojih zasutih rudnikih. To je bilo v tako 
zelo davnih časih, da ta nagajivi škrat ni omenjen v knjigi pravljic in bajk 
o škratih, vilah, velikanih, … z Vač*. 600 let prej, predno se je kristus ro-
dil, so v Hallstattu pod zemljo kopali kameno sol. Takrat smo na Vačah 
v rudnikih kopali bakreno in železovo rudo; nad Zapodjem, kjer vzletajo 
jadralni padalci, pa so imeli v zemlji peči, v katerih so rudo predelovali 
v kovino.  Prestreženi vzgonski veter je pihal v peči, da je bolje gorelo. 
Tudi Valvasor omenja rudnike in ko je živel Prešeren, so v Cirkušah še 
kopali rudo. Tudi v obdobju pred in po prvi svetovni vojni so tu še rudari-
li. Zadnje rudnike smo zapirali sredi prejšnjega stoletja (Ponoviče). 

Na sliki 3 je v ospredju 
prof. dr. Emil Eberl. Za 
njim je ing. ivo kram-
žar, zadnji direktor 
rudnika v Sitarjevcu. 
Skupaj smo si ogledali 
rudišče v Cirkušah.  O 
rudnikih pod Vačami 
si lahko več preberete 
v strokovnem član-
ku na: http://www.
vace.si/mlakar.htm 
 Davorin Preisinger in 
dr. Emil Eberl sta po-
magala pri določitvi 

mineralov. Ob fotografijah mineralov, lahko njune ugotovitve preberete 
na spletni strani: http://www.vace.si/minerali-cirkuse.htm 
ing. kramžar pravi, da bo tu zaradi rudarstva še zelo živahno. To je 
Perkmandelc slišal in že poskakuje od veselja! 

Še vedno Nas imam rad!   Zvonček Norček
* SEVLJAK, Jože: Kamnov škrat; ilustriral Klavdij Palčič, Čedad, 2004

TURNIR V NAMIZNEM TENISU IN  
BADMINTONU NA POLŠNIKU

Letošnja zima je kar nekaj časa kazala svoje zobe in 
veliko ljudi si v mrazu ne upa pomoliti svojega nosu na 
mrzel zrak. V Športnem društvu Polšnik smo se zato 
odločili, da bomo organizirali nekaj, s čimer bomo 

poskrbeli za rekreacijo naših krajanov, obenem pa jim omogočili še 
prijetno druženje. 
ubili smo kar dve muhi na en mah, 
saj smo 19. februarja 2011 organizi-
rali tako turnir v namiznem tenisu kot 
tudi turnir v badmintonu. Med 38 pri-
javljenimi so prevladovali predvsem 
moški predstavniki, opogumilo pa se 
je tudi pet predstavnic ženskega spo-
la in pet otrok. Glede na prijave smo 
se odločili narediti štiri kategorije – 
pri badmintonu smo imeli kategoriji 
»ženske« in »moški«, pri namiznem 
tenisu pa kategoriji »otroci« in »mo-
ški«. Nekaj najbolj zagretih fantov 
in moških se je pomerilo kar v obeh 
športnih disciplinah.

S turnirjem smo pričeli že kar zgodaj popoldne, saj je bilo potrebno od-
igrati veliko tekem, da smo naposled le dobili končne zmagovalce. Tek-
me so bile napete in boj je bil trd. Še najbolj so nas v namiznem tenisu 
presenetili naši najmlajši, saj so žogice kot strele švigale sem ter tja. 
Pošteno se je že stemnilo, ko so najboljši igralci odigrali finalne tekme. 
Dokazali smo, da je takšen turnir namenjen prav vsem generacijam, 
saj so se turnirja udeležili tako osemletniki kot tudi sedemdesetletniki. 
Glede na navdušenje udeležencev in organizatorjev se govori, da se bo 
takšen turnir ponovil že to jesen, zato se pripravite in začnite trenirati 
že danes.  katja kOTAR

KULTURNA PRIREDITEV NA KONJŠICI
NE VRAG, LE SOSED BO MEJAK...

...s to Prešernovo mislijo, smo se 13. 2. 2011, vaščani zbrali v 
spomin na našega velikega pesnika Franceta Prešerna.
S skupnimi močmi mladih in malo starejših, smo si ustvarili prečudovi-
to vzdušje. Program je vodila Martina Borišek. Povedala nam je nekaj 
znanih in manj znanih stvari o Prešernovem življenju. Mladinci: Ema 
kotar, Denis Beja in Petra Beja, so nam doživeto prebrali Prešernovo 
pesnitev Povodni mož. Veroukarji: Aljaž Beja, Anže Bregar, Blažka Fele, 
Anja Groboljšek, Rok Groboljšek, Žiga Repovž in jan Špehar, so nam 
zapeli ljudsko pesem je pa davi slan'ca pala.
Da pa je bilo še bolj veselo in pesniško obarvano, so se na povabilo 
odzvale naše sosede- Ljudske pevke iz Polšnika. V pesmi so se nam 
predstavile in nas razvedrile s svojimi glasovi. Program pa je zaključila 
Vida Borišek, ki je prebrala Slovensko himno - Zdravljico. Tako, kot je 
zapisano na koncu te Prešernove pesmi: 

„Nazadnje še prjat'li, ki smo zato se zbrat'li,
kozarce zase vzdignimo, ker dobro v srcu mislimo“,

 smo se posedli ob polno obložene mize.
Za organizacijo je poskrbela predsednica kS konjšica Stanislava Bra-
ganski, za pripravo in postrežbo hrane Lojze Čop, za postrežbo pijače 
pa karli Resnik. Za dobro voljo so še naprej skrbele pevke iz Polšnika, 
katerim smo se na koncu pridružili tudi ostali. 

kS konjšica, kuŠD konjšica

Morebitne donacije lahko nakažete na ta račun:
Medicinska fakulteta Ljubljana, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

TRR: 01100-6030708380
Sklicna številka: 250513-10

Namen: uganda jul-sep 2011

www.uganda2011.si

NLp jE OdLETEL NA pRIpRAVE
V februarju smo plesno znanje in kondicijo nabirali v Šempetru pri Novi 
Gorici. Treninge smo podredili sestavljanju velike hip hop formacije, 
kjer smo združili moči plesalcev iz vseh naših skupin. Tako se bomo 
letošnje leto prvič v koreografiji Tadeja in katjuše Premk predstavili 
na državnem prvenstvu, v mesecu maju. Priprave smo imeli skupaj z 
našimi plesnimi kolegi iz show sekcije BPS-ja. Poleg Nataše, Tadeja, 
katjuše, Darje in Neje, je imela jazz trening z nami tudi Nina Masilo, ki 
se z veseljem v našo sredino vrača ob povratkih iz tujine, kjer pleše.

V letošnjem letu bomo tek-
movali tudi v solu, nastopih v 
paru in malih skupinah.
Pionirski duo, mali mladinski 
skupini in pionirska skupina 
so že uspešno opravili svoje 
nastope na 1. in 2. kvalifika-
cijskem turnirju.
Rezultate 3. kvalifikacijskega 
turnirja si lahko ogledate:
Hip hop • duo pionirki Ela in 
Tana 4.mesto • duo mladin-
ci: Žan in Maša 2.m., Sara in 
Nika 3.m., Lea in Nina 8.m • solo mladinka: maša 11.m
• solo članica: Diana 5.m • duo članici: Lara in Diana 5.m
V naših skupinah pa ne gojimo samo hip-hopa ampak tudi jazz. Tako je 
bila Nina s svojo solistično točko 5.

24. februarja je mi-
nilo že 65 let, odkar 
»sta se vzela« naša 
mama in ata, Antoni-
ja in Anton krafogel iz 
Smrekarice. 
Ob res visokem jubile-
ju vama čestitamo in 
želimo veliko zdravja, 
da bosta doživela še 
veliko sreče in veselja 

v krogu dru  žine, prijateljev in vseh, ki vama želijo vse dobro.
Vajini najbližji

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN
• košnja vrtov in parkov
• obžagovanje dreves
•  čiščenje in podiranje  

zaraščenih mej

• hišna popravila od A do Ž  
• beljenje   
• barvanje oken

VZDRŽEVANJE  
OBJEKTOV IN HIŠNIŠKA  
DEJAVNOST

PATRICIJ MESERKO s.p.
Tel.: 070 860 237

E-pošta: patricij.meserko@hotmail.com

Člani odprave Uganda 2011

Šolarji v Bufuki

KRŠKO - duo mladinci: Žan in Maša 2. 
mesto, Sara in Nika 3. mesto

Priprave v Šemšetru pri Novi Gorici
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osnovna šola Litija
PRIZNANJE MLADIM PESNIKOM NA  

MED NARODNEM NATEČAJU »GRAD DEVIN«
Pod pokroviteljstvom italijanskega nacionalnega odbora 
unesca je bil v decembru 2010 za mlade pesnike, stare 
do 30 let, razpisan mednarodni natečaj s socialno tema-
tiko - solidarnost ter pomoč.
Na Osnovni šoli Litija so povabili k sodelovanju učence 

zadnje triade. Pesmi štirih učenk 8. in 9. razreda, napisanih v sloven-
skem jeziku in prevedene v angleškega, so bile kot enoten projekt šole 
poslane na omenjeni natečaj, na katerem je sodelovalo 1200 mladih 
pesnikov z vsega sveta ter 88 šolskih projektov.
Osnovna šola Litija je bila s projektom uvrščena v ožji krog izbora – med 
15 najboljših šolskih projektov. Sodelujoče pesnice, ki so pod mentor-
stvom mag. Gabrijele Hauptman sodelovale v projektu, pa so bile: Eva 
Trelec iz 8. razreda ter Nastja Paradiž Dolganoč, Neli Mlinar in katja 
kuder iz 9. razreda. Mentorica je 27. marca 2011 povabljena na zaključ-
no prireditev v grad Devin pri Trstu, kjer bo prejela priznanje in hkrati 
predstavila projekt. Tako ostaja laskavi naslov »kulturna šola 2009«, ki 
ga nosi Osnovna šola Litija do leta 2013, v pravih rokah.
Naj pesmi, ki jih prilagamo, ponesejo bralce v svet radosti in dobrote, 
saj je leto 2011 »Mednarodno leto prostovoljstva«.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA 
PRIZNANJA

Na OŠ Litija je 24.1 2011 potekalo šolsko  tekmovanje iz znanja kemije 
za bronasta Preglova priznanja. Tekmovanja se je udeležilo 23 učencev 
8. in 9. razreda. učenci so dosegli 6 bronastih priznanj.
Prvih  5  učencev se je udeležilo tudi državnega tekmovanja, ki je bilo 
12.3.2011 na osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosupljem.
Njihova mentorica je Renata kralj. Čestitamo!

REGIJSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
V sredo, 26. 1. 2011, je v Ljubljani na Osnovni šoli dr. Vita kraigherja 
potekalo regijsko tekmovanje iz slovenskega jezika za Cankarjevo pri-
znanje. Neli Mlinar iz 9. razreda je osvojila srebrno priznanje. Njena 
mentorica je Mojca Fridl.

TRETJEŠOLCI V CENTRU ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH 
DEJAVNOSTI FARA

Za učence 3.a in 3.b razreda je od 9. 2. – 11. 2. 2011 potekala šola 
v naravi v CŠOD Fara. Šole v naravi se je udeležilo 29 učencev in 3 

učiteljice. Delo je pote-
kalo po točno začrtanem 
urniku. učenci so se ude-
ležili različnih dejavnosti 
- lončarske delavnice, 
astronomije, večernega 
sprehoda, merili so tem-
peraturo zraka in hitrost 
vetra, sprehodili so se do 
slapa Nežica, imeli so mo-
dno revijo, lokostrelstvo, 
štafetne igre, ogledali so 
si grad kostel in počeli 

še veliko zanimivih stvari. Ob prijaznih učiteljih CŠOD-ja, raznolikih in 
zanimivih dejavnostih, dobri hrani in druženju, je čas zelo hitro minil. 
Polni vtisov, veseli in zadovoljni so se učenci in učiteljice v petek, 11. 2. 
2011, vrnili domov.

ŠPORTNI DAN – DRSANJE
Zadnji šolski dan pred počitnicami so učenci in učitelji 
Podružnice s prilagojenim programom OŠ Litija preži-
veli na ledu. Eni ob ogradi tresočih kolen (tudi učite-
lji), drugi že s 
hokejsko pali-

co v roki. Vsi pa zadovoljni in 
srečni. Večina otrok in učiteljev 
je, kljub znanemu pregovoru, 
na led odšla dvakrat!? Vmes pa 
na malico in odmor na toplem. 
Dopoldne je tako za vse minilo 
v prijetnem športnem druženju 
na drsalkah. Mraz resda še vztraja, a le še kratek čas. Nasvidenje torej 
na naslednji ledeni plošči prihodnje leto.

Vili GuČEk
RAČUNANJE JE IGRA

Zadnji mesec so v programu nižjega izobrazbenega standarda potekale 
intenzivne priprave na razredno tekmovanje Računanje je igra. Na šol-
skem tekmovanju, ki je bilo izvedeno 4. marca so najboljše rezultate 
dosegli Žan Anžel iz 4. razreda nižjega izobrazbenega standarda, Žiga 
Repovš iz 5. razreda, janez Černe iz 6. razreda, Petra Groznik, ki obiskuje 
7. razred in Ana Meke iz 8. razreda. Na državnem tekmovanju, ki bo 2. 
aprila 2011 v Radovljici, jim želimo veliko uspehov.  
             Marjeta MLAkAR-AGREŽ

KULTURNI DAN
Pust je že vrsto let tema kulturnega 
dne na podružnici. Letos so ga pri-
pravili tako, da so spoznali tradicijo 
pustovanja v Sloveniji. V drugem delu 
so spoznali kurenta in ga naslikali. 
Najlepšo podobo kurenta je naslika-
la Tajda kralj ter prejela pohvalo in 
praktično nagrado. kurente so raz-
stavili in sedaj krasijo avlo šole. 
Nato je sledil najboljši del. učenci in 

učitelji so se namaskirali in rajali v učilnici, po šoli in po mestu. Najboljše 
maske so bile nagrajene. Prvo mesto med učenci je zasedel Ožbej Peter-
lin, med učitelji pa Nataša Zupan Cvetežar; drugo mesto je pripadlo Petri 
Groznik, tretje pa klemnu Zidarju.  Marjeta MLAkAR-AGREŽ

Podružnica s prilagojenim programom

TOREK, 5. 4. 2011 OB 16.00 URI

PREŽIVELI SREČANJE Z DUHCI
Začelo se je spodbudno, z veliko dobre volje in malo vznemirjenosti. 
Prva točka - zbor in namestitev - izvedena bp, pri drugi – od predpasnika 
do večerje -  smo si oblizovali prste, pri tretji – urica klepeta z odra-
slimi bralci -  razgibali jezike. Potem je prišel na vrsto film, mladinska 
znanstvena fantastika, posneta po zgodbi City of Ember. (Ne)udobno v 
spalnih vrečah, smo s podprtimi bradami devetdeset minut nepremično 
sledili Lini, Doonu in Poppy.
Sledilo je branje za sanje z napetimi, strašljivimi, romantičnimi, duhovi-
timi odlomki mladinskih knjig, ki smo jih prebirali drug drugemu in ob 

njih klepetali. 
in končno polnoč. ura, ki so jo 
udeleženci naskrivaj najbolj priča-
kovali. iz izkušenj lanskega leta so  
vedeli, da so nam šolski duhci dali 
mir. Bo tudi letos tako? 
knjižničarka je v trdnem in iskre-
nem prepričanju, da bodo duhci 
tudi letos prizanesljivi z nami, 
povabila učence in učiteljici, da 
so prižgali baterije, pogasila luči v 

knjižnici in pogumno odprla vrata v teman hodnik.
Po hodniku navzdol, eno nadstropje, drugo nadstropje, pred njo snopi 
luči, zadaj za njo samo pridušeni glasovi otrok.
in potem. Razmetani čevlji. Zakaj že? Saj smo zvečer ja vse pospravili! 
in nato svečka. Goreča svečka na tleh sredi pritličja. Šment. Od kje se 
je vzela? kdo? kje? Zakaj? in potem še hrup. Prihajal je iz hodnika.  
Njena prva reakcija je bila burna in glasna: «Otroci, nazaj v knjižnico!« 
Zaželela si je, da bi se v trenutku znašli za varnimi, zaklenjenimi požar-
nimi vrati  knjižnice, od koder bi lahko poklicala ljudi v modrem.
Pa je radovednost, gonilo človeškega napredka, le premagala strah. 
učenci, eden se je delal bolj pogumnega kot drug, so se razkropili po 
šoli in iskali izvore hrupa, ki je prihajal zdaj z enega, zdaj z drugega 
konca.  
Hitreje kot je knjižničarka lahko prižigala luči, so jih otroci z navdušenjem 
ugašali, ker je bilo vse skupaj zanje ena velika napeta pustolovščina, ki 
jo je treba razvozljati v temi, z baterijami, kot smo bili dogovorjeni.
ko smo se vračali po dolgem, temnem hodniku, smo pred sabo na pod-
boju vrat zagledali pripetega duhca. Sicer je bil čisto simpatičen, ampak 
prej ga tam še ni bilo. 
Ropotalo je v zbornici, toda ko smo odprli vrata, nam je vstop prepreče-
val stol. Ni treba poudarjati, da ga zvečer tam še ni bilo.
Da zaključim zgodbo. Tri učiteljice so se 
dogovorile, da malo popestrijo naš pro-
jekt. Menda smo se prejšnje leto preveč 
hvalili, kako so nam šolski duhci dali mir. 
Skrite na treh različnih koncih šole so s 
trkanjem po ceveh ustvarjale hrup, ki je 
dvigal dlačice na koži.
ko so jih učenci končno razkrinkali, je bilo 
smeha v obilju. Le knjižničarka se je še nekaj časa bolj kislo smejala. 
Najprej je morala umiriti svoje srce, ki je udarjalo kot afriški bobni.
Zaspati se tako ob enih zjutraj zagotovo še ni dalo. Preveč vsega je bilo 
treba predebatirati. Bal se, razen knjižničarke, seveda ni nihče. Le okro-
gle očke, ujete na fotografijah, govorijo še danes drugače.  
Pa smo končno tudi zaspali. in se zgodaj prebudili. in pozajtrkovali. in 
skupaj potegnili zaključek, da smo se imeli bajno fino. 
Še se bomo šli take in podobne projekte. 
Vi pa si, če vas še kaj radovednost daje, lahko vse dogajanje ogledate 
tudi tule:  http://www.os-litija.si/knjiznica/

Nena MANDELj
USPEHI UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO
Glasbena šola Litija-Šmartno po svoji velikosti in po številu učencev sodi 
med manjše slovenske glasbene šole. Da nikakor ni majhna po svojih 
uspehih, pa njeni učenci vedno znova dokazujejo na internih in javnih na-
stopih, najuspešnejši pa vsako leto tudi na regijskih, državnih in mednaro-
dnih glasbenih tekmovanjih. Letos se je na treh različnih tekmovanjih po-
merilo s svojimi vrstniki iz drugih glasbenih šol kar enajst naših učencev. 
V Begunjah na Gorenjskem je 22. in 23. januarja potekalo 5. mednarodno 
tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik. udeležil se ga je Gabrijel 
Voje iz razreda Dušana Drobniča ter prejel zlato priznanje. 
Pianist Gašper Vidic, ki ga poučuje Veronika Hauptman, se je 18. febru-
arja izkazal na 8. mednarodnem tekmovanju Davorin jenko v Beogradu, 
kjer je osvojil drugo nagrado.
Na 14. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Za-
savja (14.-19. februar) so učenci Glasbene šole Litija-Šmartno sodelovali 
v disciplinah trobenta, pozavna ter klavirski duo. Mladi trobentarji so svo-
je veščine pokazali v ponedeljek, 14. februarja, v dvorani Glasbene šole 
Cerknica. Med njimi sta bila tudi naša učenca Žan Alojz Mahkovic in Luka 
končar, ki ju je pripravil učitelj Slavčo Gorgiev. Žan je v 1.A kategoriji (do 
11 let) prejel bronasto priznanje, Luka pa zlato priznanje v 1.B kategoriji 
(12-13 let). Dan kasneje je v isti dvorani med pozavnisti nastopil Enes 
kararić in si priigral srebrno priznanje v 1.C kategoriji (14-15 let). Njegov 
mentor je uroš Hribar. Vse tri trobilce je na klavirju spremljal korepetitor 
Tilen Bajec. kar šest naših učenk je v treh klavirskih duih tekmovalo 18. 
februarja v Trbovljah, vse v 1. kategoriji (do 15 let). Nadja Strle in Nika 
košir sta pod mentorstvom Brigite Šuler osvojili zlato priznanje, janja Šu-
šteršič in katja Vidmar ter Neža Murn in Patricia Smolnikar iz razreda 
Olene Novosel pa srebrno priznanje. Zlata priznanja so prejeli vsi tisti 
tekmovalci, ki jim je žirija dodelila vsaj 90 od 100 možnih točk. Ti se 
bodo lahko udeležili 40. državnega tekmovanja mladih glasbenikov, ki bo 
potekalo med 14. in 24. marcem 2011 v Mariboru, Novem mestu, krškem 
in Brežicah.
Vsem tekmovalcem čestitamo, Nadji, Niki in Luku pa želimo veliko uspe-
ha na državnem tekmovanju.  Tilen BAjEC

       BETONSKI IzdELKI
• VRTNi uMiVALNiki (16 vrst)
• VRTNi kAMiNi
• POTkE ZA VRTOVE
• BETONSki ŠkARPNiki (veliki, mali)
• BETONSkE PRANE PLOŠČE
• kORiTA ZA ROŽE
• RAZNE OGRAjE
• VRTNE FONTANE
• VRTNi PALČki iN FiGuRE
• kOMPOSTNiki
TER DRuGA BETONSkA GALANTERijA 

       SpLOŠNO GRAdBENIŠTVO
• uREjANjE DVORiŠČ
• iZDELAVA ŠkARP (kamen, beton)
• ADAPTACijE
• NOVOGRADNjE
• OMETi
TER DRuGA GRADBENA DELA

www.praprotnik.org

A K C I j A !

UMIVALNIK z 
MIzICO

          prani beton

      115 eUr

KAMIN z
MIzICO

gladek

    110 eUr

DEJSTVO

Veliko ljudi
je brez pomoči,
a vsak potrebuje
le malo pozornosti,

Vsak si želi
vsaj lep nasmeh,
prijazno besedo,
in iskrico v očeh.

Če dajali bi mi vsi,
za uboge te ljudi,
bi njihov svet 
spremenil vse ljudi.

Avtorica – učenka:
katja kuder, 9. razred, 14 let, 
Osnovna šola Litija, Slovenija

Mentorica: mag. Gabrijela HAuPTMAN

PREGNALI SMO ZIMO
V torek, 8. marca 2011, so učenci 
4. razredov OŠ LiTijA imeli tehniški 
dan. Na pustni torek se spodobi, da 
si maškara, zato so si učenci izdela-
li maske kurentov. Naše sicer niso 
bile iz ovčjih kož, tako kot so oblači-

la pravih kurentov, temveč iz papir-
ja. Vendar so glavni namen z njimi 
vseeno dosegli. Nadeli so si jih na 
glave in se z ostalimi maškarami 
1.triade iz OŠ Litija podali po Litiji 
ter na ves glas odganjali zimo.

Zbrala in uredila Petra PAVLiCA

Glasbena šola litija - Šmartno
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osnovna šola Gradec

osnovna šola Gabrovka-dole

      VRTEC ČEBELICA PRI OŠ GABROVKA-
DOLE PREJEL DONACIJO  
V VREDNOSTI 5.000 €

Gabrovka, 10. marec 2011 – Naš vrtec ČEBELICA 
pri OŠ Gabrovka-Dole je ob zaključku dobrodel-

ne akcije »Pomagajmo vrtcem« prejel donacijo v vrednosti 5.000 
EUR. Sredstva bomo v vrtcu namensko porabili za nakup didak-
tičnih igrač in za zunanja igrala, ki bodo ustrezala vsem varnostnim 
zahtevam, ki jih zahtevajo današnji standardi za otroška igrišča. V gla-

sovanju, ki je potekalo na spletni strani 
Pampersa, je naš vrtec v Gorenjski in 
Osrednje slovenski regiji prejel največ 
glasov – 10.429. 
Dobrodelno akcijo je Pampers organiziral 
skupaj s podjetjem DM drogerie markt 
d.o.o. Slovenija. Prijavljenih je bilo 176 

vrtcev iz petih slovenskih regij, ki so podali tudi predloge za porabo 
sredstev. kriterij za podelitev sredstev so bili glasovi, ki so jih oddali 
obiskovalci spletne strani http://www.pampers.si. Glasovanje je po-
tekalo od začetka novembra 2010 do konca januarja 2011 na spletni 
strani Pampersa, do konca glasovanja pa je bilo zbranih 157.152 glasov 
skupaj, od tega je naš vrtec prejel 10.429 glasov. Vrtec, ki je v posame-
zni regije prejel največ glasov je prejel 
pomoč v višini 5.000€. 
Z našimi starši, njihovimi prijatelji, so-
rodniki ter drugimi, ki so bili ali bodo 
kakorkoli povezani z našim vrtcem ali 
Gabrovko, oziroma Dolami, smo si s 
trimesečnim vsakodnevnim glasova-
njem, vztrajnostjo, povezanostjo, pri-
borili to nagrado. imeli smo veliko konkurence, a smo dokazali, da ni 
pomembna le velikost, da želja po dosegu cilja ter povezanost pomeni 
veliko več. Dokazali smo, da majhni zmoremo veliko. 

Lep je ta občutek!
Te občutke so ob predaji nagrade 
z nami delil naši starši in drugi 
krajani, ki so z nami vztrajali tri 
mesece ter povabljeni gosti: mi-
nister za šolstvo in šport dr. igor 
Lukšič, župan občine Litije Franci 
Rokavec in oba podžupana Gre-
gor Zavrl in Aleksander Gombač. 
Ravnatelj igor Hostnik, minister 

dr. igor Lukšič in župan Franci Rokavec so vse navzoče pozdravili s 
kratkimi nagovori ter izrazili veliko navdušenje nad takšnimi akcijami 
in tolikšno povezanostjo ljudi. Vsi pa smo najbolj uživali v prisrčnem 
nastopu malih čebelic.Malim čebelicam želimo, da bi se lahko čim prej 
igrale in uživale na novih igralih.  Marinka LENART

vrtec litija
IZKUŠNJA S TUJIM JEZIKOM

Povezovanje in sodelovanje vrtca s starši je ključne-
ga pomena. Nekatere oblike sodelovanja so v praksi 
že utečene in smo nanje navajeni tako starši kakor 
strokovni delavci vrtca. Vedno pa je mogoče v vzgoj-
no izobraževalno delo vrtca vključevati nove oblike 

medsebojnega sodelovanja. Starši imajo kadarkoli med letom (ob 
vnaprejšnjem dogovorom z vzgojnim osebjem) 
možnost prisostvovati v vzgojni skupini. Še tako 
preprosto opravilo, ki ga znamo odrasli narediti z 
levo roko, kot običajno rečemo, je lahko za otro-
ke zelo privlačno in se ga ob sodelovanju s starši 
poskušajo z velikim navdušenjem lotiti tudi sami. 
Tako se tudi učimo drug od drugega ter smo bo-
gatejši za marsikatero izkušnjo.
Omenila bi zadnji obisk starša v naši skupini, go-
spe Catherine - Theove mamice, rojene v Franciji. 
Z veseljem se je odzvala na naše povabilo, da nam 
predstavi jezik v katerem se v domačem okolju sporazumeva s svojima 
otrokoma - francoščino. Že pred njenim prihodom smo želeli pridobiti 
čim več informacij o državi, kjer Theo preživlja svoje počitnice. kje je 
Francija? Ali je večja od Slovenije? kako potujemo do Francije?... in še 

in še nas je zanimalo. Nobeno vprašanje 
ni ostalo brez odgovora, razen, kako zve-
ni francoski jezik. Obisk gospe Catheri-
ne pa nam je potešil tudi to radovednost. 
Povedala nam je pravljico o Rdeči kapi-
ci s pomočjo lutk. V popolni tišini smo 
sledili njenemu pripovedovanju ter se na 
koncu priključili igri dialogov: ”babico” 

smo spraševali v slovenskem jeziku, ona pa nam je odgovarjala v fran-
coskem jeziku. Naučili pa smo se tudi nekaj francoskih besed.
Nepozabno doživetje za vse nas in tudi presenečenje o veliki aktivnosti 
otrok za Theovo mamico. Merci, ga. Catherine.

Marjana PuŠNik, vzgojiteljica

PUST VESELIH UST
V vrtcu je bilo na pustni torek še posebej 
živahno. kako tudi ne, ko pa smo gosti-
li vsakovrstna pravljična in domišljijska 
bitja, junake iz priljubljenih risank in naj-

različnej-
še like iz 
živalskega 
sveta. 
k veselemu razpoloženju je pripomo-
glo še lepo sončno vreme in nasmejani 
obrazi mimoidočih, ki so opazovali male 
princeske, klovne, Pike Nogavičke, gu-
sarje … 

V ČASU GRIPE
V času gripe, prehladov in različnih virusov se še bolj zavemo, da je 
zdravje naša največja vrednota. V tem času tudi otroci v vrtcu pogoste-
je obolevajo, zato smo v zimskih mesecih zdravemu in varnemu načinu 
življenja namenili še več pozornosti.
Že najmlajše smo poglobljeno navajali na negovanje svojega telesa 
(umivanje rok, brisanje nosu, čiščenje zob), na okušanje in uživanje 
različne zdrave hrane ter jim omogočili in jih vzpobujali k vsakodnevnim 
gibalnim dejavnostim, tako v notranjih prostorih, kot tudi na prostem. 

Otroci tako že v svojem najnežnej-
šem obdobju spoznavajo in obliku-
jejo zdrav življenjski slog, predvsem 
pa ozavestijo, da lahko k ohranjanju 
in krepitvi svojega zdravja največ pri-
spevamo sami.
Pomemben delček v tem mozaiku je 
s svojim obiskom v vrtcu prispeva-
la tudi medicinska sestra - izvajalka 

zdravstvene vzgoje - gospa Romana jerele iz ZD Litija. Predstavila 
nam je svoje poslanstvo, zdravniško uniformo in nekatere medicinske 
instrumente. Ob umivanju zobkov smo spoznali, da je to obvezno in 
koristno opravilo lahko tudi zabavno. 
S svojim toplim, nevsiljivim pristopom 
se je približala otrokom in ob tem je 
marsikdo premagal svoj strah pred 
obiskom zdravnika.
Dober vzgled je najboljša vzpodbuda 
in v vrtcu se zavedamo, da otroci od 
nas odraslih prevzemajo tudi način 
življenja. Otroke in starše smo zato 
povabili na skupno »gibalno urico« v športno dvorano gimnazije Litija. 
V prijetni urici skupnih aktivnosti smo urili različne gibalne spretnosti 
in se preizkušali v različnih zvrsteh gibalnih dejavnosti. Tako smo se 
dodobra ogreli, razgibali in sprostili, predvsem pa preživeli skupaj ne-
pozabne trenutke in nekaj koristnega storili za svoje zdravje.

Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

SAVSKI GREGORČKI
Na predvečer Gregorjevega, ta-
krat ko se začne dan daljšati, 
spustimo luči v vodo. V petek, 
11. marca, je bilo na Savi opaziti 
veliko izvirnih plavajočih se luči. 
Zbrali smo se pri vrtcu kekec 
in se peš odpravili do lesenega 
mostu. Med tem smo malo po-
klepetali, si ogledovali ladjice in 

ostala plovila ter se fotografirali. Po lepo urejeni potki, ki jo je skupaj 
z otrokom uredil naš očka, smo se spustili prav do reke Save. Prižgali 
smo svečke na naših ladjicah in jih spustili v vodo. Opazovali smo pre-
mikanje plovil po vodi, ugotavljali katera je hitrejša, katera lepo plava 
… na koncu pa je sledilo še sladko presenečenje. Hvala vsem, ki ste 
sodelovali pri tradicionalnem spuščanju ladjic na Savi, prav posebno 
pa se zahvaljujemo gospodu Andreju. 

Mirjam ANDREjČiČ, dipl. vzgojiteljica

TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
Turistična zveza Slovenije je v tem šolskem letu že 
drugič razpisovala tekmovanje za Zlato kuhalnico, za 
učence od 6. do 8. razreda osnovne šole. Tekmova-
nje sestoji iz šestih regijskih tekmovanj in državnega 

tekmovanja, ki bo 13. oktobra 2011 v Termah Čatež.
To šolsko leto se je tekmovanja udeležila tudi naša šola z eno ekipo. 
Tekmovanje je bilo 16. februarja 2011. V ekipi so bili Dunja Krajnc, 
Rok Sonc in Maja Morela, vsi iz 8.c razreda in obiskujejo izbirni pred-
met Načini prehranjevanja. Tekmovanje je vključevalo pisni izdelek: 
dokumentacijo recepture s postopkom priprave jedi in slikovni materi-
al ter pripravo jedi, ki je bila časovno omejena na 60 minut. Določili so 
dolenjsko narodno jed. To so piščančja prsa s kožo, dušeno rdeče zelje 
in matevž. komisija je strogo ocenjevala. konkurenca je bila zelo moč-
na. kljub vsemu je naša ekipa dosegla srebrno priznanje. Čestitamo!   
          Mentorica Marija Grabnar

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - CERKNO
Tudi letos so se šestošolci OŠ Gradec odpravili v Cerkno, in sicer v 
soboto, 12.2.2011. Po prihodu v Cerkno so učenci  odložili prtljago 
in se pod vodstvom učiteljev že odpravili na smučišče, kjer vreme ni 
bilo nič kaj lepo. Na smučišču so učitelji opravili preizkus smučarskega 
znanja in na podlagi le-tega razvrstili učence v homogene skupine. Po 
skupinah so pod vodstvom smučarskih učiteljev kar štiri dni osvajali 
nova smučarska znanja. Po smučanju je prvi dan sledila namestitev 
v hotelu, nato pa vse dni  tudi plavanje v bazenu ter usmerjen prosti 
čas. Po večerji so bile na urniku večerne aktivnosti, v okviru katerih so 
učenci spoznali veliko zanimivosti o Cerknem, poslušali predavanje o 
varnosti na smučišču, za valentinovo so  si podarili srčke, zadnji večer 
pa so učitelji podelili priznanja, ki so si jih učenci »prismučali« na ve-
leslalomski tekmi. Zadnji dan je bil deževen, zato se na smučišče niso 
odpravili. Po pospravljanju sob je sledil še zadnji skok v hotelski bazen, 
čakanje na avtobus pa jim je popestril animiran film Ledena doba.
Šola v naravi je vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je v tem, 
da učenci pod vodstvom učiteljev za nekaj dni odidejo v okolje zunaj 
kraja stalnega bivanja. Tam se v posebnih okoliščinah in posebnem 
vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje smotrno pedagoško delo, 
kjer prihaja do vrste socialnih stikov. Zaradi sproščenega vedenja se 
vzpostavijo pristnejši odnosi med učenci, poglobijo se stiki med vrstni-
ki. Poleg smučarskega znanja se v šoli v naravi učenci seznanijo tudi z 
različnimi prostočasnimi dejavnostmi, s prvinami samozaščitnega rav-
nanja, prispevamo pa tudi k socializaciji in k veselejšemu in srečnejše-
mu otroštvu.  Predmetna učiteljica urška BOLDiN

TEDEN BOJA PROTI RAKU
Prvi teden v marcu je tradicionalno posvečen boju proti raku in je te-
den klica k ukrepanju, saj za rakom zboleva vse več ljudi.
Že 3. šolsko leto smo z učenci OŠ Gradec obeležili enega izmed teh dni 
s stojnico v mestu Litija. Mimoidočim smo pripenjali roza pentlje, ki 
simbolizirajo to kruto bolezen in z lepo mislijo poskušali polepšati po-
sameznikom trenutek dneva. S to gesto osveščamo tudi učence naše 
šole zavedanja, da zdravje ni samoumevno, temveč ga je potrebno ne-
govati in da bolezen ne prizanaša nikomur.
Statistika navaja, da so med rakavimi boleznimi najbolj razširjene bo-
lezni debelega črevesja, pljuč, dojke in kožnega raka. Pri otrocih je naj-
pogostejša levkemija. V Sloveniji zboli za rakom letno več kot 10.000 
prebivalcev, več kot 6.000 jih umre.

»Preprosto se sliši 11 nasvetov kodeksa 
proti raku, le upoštevati jih moramo in pre-
prosto živeti po njih. 11 dobrih nasvetov se 
glasi: ne kadite, omejite pitje alkoholnih 
pijač, upoštevajte načela zdrave prehrane, 
povečajte telesno aktivnost in pazite na 
telesno težo, izogibajte se čezmernemu 
sončenju, spoštujte predpise o varnosti 

pri delu, bodite pozorni na vsako spremembo na svojem telesu, 
pazite na neobičajne spremembe svojega počutja, ženske hodite 
na redne ginekološke preglede, redno si pregledujte dojke,« nava-
jajo v velenjskem društvu za boj proti raku. Zato storimo kaj za svoje  
zdravje. Mentorica Andreja Rop

ŠPORTNI DAN NA KRVAVCU
V torek, 8.3.2011 smo imeli športni dan. Na izbiro smo imeli pohod, 
smučanje in drsanje. karin in Hana sva se odločili za smučanje na kr-

vavcu. ko smo prispeli, je na 
vrhu že sijalo sonce in smo se 
veselili smučanja. Razdelili so 
nas v skupine in skupaj smo 
odšli na našo prvo postajo – 
Plažo. Domenili smo se, kdaj 
bomo imeli malico. V lepem 

vremenu smo smučali približno 4 ure, ampak za nas je bilo premalo, 
saj je bila proga odlična. V najini skupini smo skupaj smučali in kar 
se da uživali. O koncu smo se napotili proti avtobusu in odpeljali proti 
domu. Smučanja je bilo konec, a uživanja še zdaleč ne! 

 učenki karin juG in Hana GROZNik

OŠ GRADEC IN POŠ VAČE NA OBČINSKEM  
OTROŠKEM PARLAMENTU

V sredo, 2. 3. 2011, je v veliki sejni sobi 
Občine Litja potekal Občinski otroški par-
lament na temo VPLiV MEDijEV iN DRuŽ-
BE NA MLADOSTNikA. Razprava je bila 
zelo pestra in polna predlogov in sklepov. 
Trije izmed le-teh pa so:
- Za ogled resničnostnih šovov bi morali 
uvesti starostno mejo.

- Del novic (poročil) bi moral biti prilagojen otrokom.
- Teme otroških parlamentov naj bodo bolj konkretne.
Zadnjega smo sprejeli zato, ker je bila letošnja tema preobširna. Regij-
ski otroški parlament pa je potekal v četrtek, 10. 3. 2011, prav tako v 
prostorih Občine Litija. Na tem pa je bila razprava bolj raznolika. Bili so 
trenutki, ko smo se vsi strinjali o neki stvari, pa tudi takšni, ko se nismo 
oz. so se naša mnenja razlikovala. Zato pa je bilo toliko bolj zanimivo. 
Državnega otroškega parlamenta se bo iz OŠ Gradec udeležil Peter 
Izlakar iz 9. b.  Petra GOSPETi, učenka 9.razreda

PUSTNO RAJANJE V HOTIČU
Na pustni torek, 8. marca, smo se 
združili starejši, mlajši in najmlajši 
na vasi, v gasilskem domu Hotič. 
Skupaj smo preganjali zimo ter ra-
jali kot pustne šeme, otroci iz vrtca 
Taček, učenci POŠ Hotič in ostali 
vaščani. Bilo nas je veliko, zato 
upa mo, da smo zimo dokončno 
pregnali iz naših krajev. izbirali smo 
tudi najboljšo pustno masko, ki je bila nagrajena s slastnim krofom. Na 
koncu smo zmagale vse pustne šeme, ki smo se skupaj veselile priho-
da pomladi. Lep pustni pozdrav od vseh šem do naslednjega leta.

učiteljici Nina PODkRAjŠEk in Špela kOViČ
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V okviru projekta »Z 
edu kacijo do socialne 
vključenosti invalidov v 
življenje« smo imeli 3. 
marca predavanje o te-
lesni aktivnosti in izva-
janju fizioterapevtske 

vad be. Predavateljica fizioterapevtka Bar-
bara Šepetavc nam je v uvodu povedala 
nekaj o pomenu same telesne aktivnosti 
in pozitivnih učinkov telesne vadbe.
V nadaljevanju je podrobneje predstavila 
tudi Bownovo terapijo, ki je v Sloveniji znana že kar nekaj let. Gre za 
vrsto manualne terapije, ki ima veliko pozitivnih učinkov pri različnih 
akutnih in kroničnih težavah – predvsem v današnjem času, ko se 

spopadamo z vsakodnevnimi fizičnimi in 
psihičnimi izzivi. 
Poleg omenjene terapije je predstavila 
še kranio-sakralno terapijo, ki je pogosto 
dopolnilna metoda zdravljenja Bowno-
vi terapiji in predvsem izboljšuje stanje 
imunskega sistema. Tina CiRAR 

VRTNARSKI KOTIČEK
Franc Grošelj

KAKO CENEJE VRTNARITI  
IN DOSEGATI ZAVIDLJIV 
USPEH ?

kriza trka na vrata povsod. Tudi pri vr-
tičkarjih in drugih pridelovalcih hrane. 
Hrana je vse dražja in pri  velikih trgov-
cih vitaminsko manj kvalitetna kot iz 
našega lastnega vrta. Torej vrtnarimo z 
veseljem in  pridelajmo čim več. Zato je 
zelo pomembno, da izberemo taka gno-
jila, ki rešijo vse probleme, ki nam laj-
šajo in poenostavijo delo in omogočijo 
dobro rast. Poleg tega pa naj bodo še 
cenovno ugodna, kvalitetna in bio.

Veliko zahtev sem napisal. Odgovor 
pa je zelo enostaven:

uporabimo naravno organsko gnojilo 
Bioorganik, v obliki briket, ki ga je eno-
stavno trositi, ki je naraven, pridobljen 
iz naravnih biokemičnih procesov na po-
doben način kot kvas, termično obdelan 
in briketiran. je bogat po sestavi in tako 
nudi vse potrebno za dobro rast rastlin. 
Poleg tega pa omogoča maksimalen  
iz koristek vseh hranil v zemlji. Tudi ti-
stih, ki so ostala do sedaj netopna in  
ne dosegljiva rastlinam še iz preteklih 
let. Znano je namreč, da se kar petina 
mineralnih hranil v zemlji spremeni v 
netopno obliko in rastlinam ostane ne-
dostopna.

Sama sestava tega gnojila je čudovita, 
saj poleg standardnih osnovnih elemen-
tov za prehrano rastlin dušika, fosforja, 

in kalija vsebuje še mnogo več. Vsebuje 
veliko količino magnezija in železa, ki 
tvorita jedro in okolico celice listnega 
zelenila v listu rastline. To pa je tovar-
na v malem, ki je pogoj za dobro rast 
rastlin in dober pridelek. Listi namreč 
omogočijo presnovo hranil v rastlini s 
pomočjo svetlobe, kar imenujemo fo-
tosinteza. Nadalje to gnojilo vsebuje še 
bor, baker  in cink, ki kot mikrohranila 
dopolnjujejo dobro prehrano rastlin. 
Nekako na tak način, kot sol v juhi ali pa 
sladkor v piškotih. Toda to še ni vse. je 
edino gnojilo, ki vsebuje naravne snovi 
za  dober razvoj koreninskega sistema. 
kar se odraža nato v zdravi in bujni ra-
sti. Morda bo kdo pripomnil. ja pa saj je 
dušik tisti, ki omogoča bujno rast. To je 
res in do nekaj let je bilo to popolno pra-
vilo. Danes pa vemo, da preobilica duši-
ka rastlino nažene v rast, ta pa postane 
neodporna na bolezni, škodljivce, lome, 
pozebe in druge poškodbe, kar pa ni 
več garancija za uspeh. Pomembnejša 
sta magnezij in železo. Čeprav v mnogo 
manjših količinah.

iz zgoraj opisanih razlogov zato uporabi-
mo omenjeno gnojilo, ki ga zalopatamo 
ali potrosimo po površini. Lahko tudi k 
posameznim rastlinam ali pa kot sred-
stvo za dognojevanje, kjer ga dodamo 
še ob okopavanju in osipavanju. Brikete 
bioorganika lahko tudi raztopimo v vodi 
in z zalivalko zalivamo. Tak način zelo 
prija paradižniku in papriki, sadikam so-
late, zelju ipd. Rastline to izkazujejo  s 
čudovito rastjo, velikimi in lepimi zdra-
vimi plodovi. 

Potrebno je poudariti, da gnojilo vsebuje 
še veliko kalcija. Ta razkisa zemljo in tako 
ni potrebno dodatno trosenje apnenče-

ve in kamninske moke. in zopet smo pri-
hranili. Poleg tega prepreči tudi gnitje 
mušice plodov pri papriki in paradižni-
ku  kot posledice pomanjkanja kalcija. Z 
njim  lahko odpravljamo tudi grenko pe-
gavost pri jabolkih, ki pogosto nastane 
kot posledica pomanjkanja kalcija. Na to 
je zelo občutljiva sorta jabolk jonatan in  
še nekatere dru-
ge. Mnogo kalci-
ja potrebuje tudi 
krompir, breskve 
ipd. kar se pogo-
sto po zablja. 

Pomembno je tudi 
dejstvo, da je ro-
kovanje z njim ali 
trosenje enostav-
no. Ne vsebuje se - 
 men plevelov in 
raznih bolezni. 

iz vse zgoraj opi-
sanih razlogov je 
nepogrešljiv tudi 
pri sajenju in pre-
sajanju sadnih sa-
dik, vinske trte, gr-
movnic, okrasnih 
rastlin itd. Zaradi 
svoje edinstvene 
sestave je omogo-
čen razvoj kore-
ninskega sistema 
tudi pri sadikah. 
Zato ga tudi dre-
vesnice svetujejo 
svojim uporabni-
kom saj je uspeh 
tako zagotovljen.

Tudi cenovno je 
zelo ugoden. Se-
veda bomo zopet 
naleteli na ugovor. 

kako pa je lahko tako poceni, če je res 
tako dober? Zopet imamo na razpolago 
preprost odgovor. ker proizvajalec ver-
jame v to gnojilo zaradi izkušenj in ker 
živi z vrtičkarji. Velika proizvodnja pa je 
osnova za ekonomsko ceno. To pa je 
še dodaten argument, ki  nas prepriča. 
Vredno je poizkusiti.

15. ŠTRUSOV POHOD
Aprila bo minilo pet-
najst let od smrti vse-
stranskega litijskega 
planinca Franca Štru-
sa in zadnjo februar-

sko soboto smo se litijski planinci podali 
na 15. spominski planinski pohod Franca 
Štrusa.
Pohod poteka po poteh po katerih je Franc le dva meseca pred smrtjo 
vodil svoj zadnji izlet v okviru planinske sekcije Du. Vse na tem pohodu je 

povezano s spominom na Franca. 
Dnevnik pohoda je oblikovan ena-
ko kot dnevnik pohoda na Tisje, 
saj je bil Franc vse do smrti vodja 
tega pohoda in je zanj tudi obliko-
val dnevnik in značke. Tudi prizna-
nja za sodelovanje na Štrusovem 
pohodu se podeljujejo po enakem 
zaporedju kot pri pohodu na Tisje. 
Na ovitku dnevnika je risba šopka 

zvončkov, delo Pavla Smoleja. Ta risba je krasila naslovno stran glasila 
litijskih planincev Prusika, ki so ga člani društva prejeli na občnem zboru 
na jančah v aprilu 1996, le nekaj ur pred Francevo smrtjo.
Zvončki so tako simbol tega pohoda. Ne le, da so na dnevniku, značkah 
in plaketi, temveč smo jih na vseh dosedanjih pohodih našli tudi v naravi. 
Našli smo jih tudi takrat, ko je bila povsod snežna odeja, v bližini Okla pa 
je bilo pod napol podrtim deblom toliko kopnega, da so ven pokukali ti 
prvi znanilci pomladi.

Petnajst pohodov je že lep jubilej, zato 
je vodja pohoda Marjan jug predlagal, 
upravni odbor društva pa potrdil, da ga 
počastimo s krajšo slovesnostjo. Ta je 
potekala pred rojstno hišo jurija Vege v 
Zagorici. Tukaj smo se pohodniki vedno 
ustavili, saj se po strmem vzponu iz Se-
nožet prileže čaj in še kaj za zdravje. 
Zbranim je spregovoril Mirko kaplja, 
dolgoletni prijatelj Franca Štrusa, danes 
pa predsednik litijskega odbora Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB. Spre-
govoril je o povezavi med planinskim 

pohodom in slovesnostjo, ki na isti dan poteka na Oklem. Pevci planin-
ske sekcije Du pod vodstvom jožeta kukovice, okrepljeni z jožetom jan-
čarjem in Andrejem Štritofom, so zapeli nekaj ljudskih in partizanskih 
pesmi. Tatjana jug je za vse udeležence spekla orehove štrukeljčke. 
Po dobrodošlem počitku so pohodniki nadaljevali pot pod obronki Mu-
rovice. Med potjo smo udeleženci imeli še prav prisrčno srečanje z 
oskrbnikom planinskega doma na jančah, Tonetom Slejkom. Pred svojim 
vikendom nas je pogostil že lani, le da takrat še nihče, niti on sam, še ni 
vedel, da bo naš novi oskrbnik. Do Oklega smo prispeli še pred začetkom 
slovesnosti. Ta je posvečena spominu na 72 padlih borcev kamniško-Za-
savskega odreda. Tudi letos se je slovesnosti udeležilo zelo veliko ljudi.
kot običajno so na zaključku pohoda v ihanu za rojstni dan zapeli Viktorju 
Čebeli, ki je pohod vodil prvih 10 let. Pohod je lepo uspel, zato nasvidenje 
naslednje leto!  Borut VukOViČ

ZAKON O PROSTOVOLJSTVU
Evropsko leto prostovoljstva je nevladnim or-
ganizacijam prineslo dolgo pričakovani Zakon 
o prostovoljstvu, ki predstavlja pomemben 
mejnik v procesih organiziranja prostovoljne-
ga dela. Zakon je bil brez glasu proti potrjen 

v državnem zboru in opredeljuje prostovoljsko delo kot brezplačno aktiv-
nost posameznika, ki jo ta opravlja v dobro drugih ali v splošno družbeno 
korist. Zakon opredeljuje pojme in postavlja minimalne standarde organi-
ziranja prostovoljstva ter prinaša spodbude, ki lahko pomenijo pridobitev 
tudi za nevladne organizacije. Zakon predstavlja nov korak k spodbudne-
mu pravnemu okviru za delovanje nevladnih organizacij.

RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE
V NVO se pogosto soočamo s situacijami, ko 
moramo različni publiki predstaviti naše pro-
grame, projekte, voditi zbor članov, seje, dati 
izjavo za medije, povezovati dogodek ali prire-
ditev in se tako ali drugače soočamo s tremo 
pred nastopi. Program je zato primeren za vse, 
ki morate redno ali pa zgolj občasno nastopiti 
pred manjšo ali večjo skupino ljudi. Sestavljen je iz nastopov pred ka-
mero, dihalnih vaj in vaj za pravilno izgovarjavo ter simuliranja različ-
nih situacij. Namenjena je vsem, ki se želijo izpopolniti za pravilen in 
učinkovit nastop.
V mesecu aprilu bomo v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije organi-
zirali 3 delavnice na različnih lokacijah. udeležba je brezplačna za vse 
predstavnike društev, zasebnih zavodov in ustanov iz osrednje Sloveni-
je s predhodno e-prijavo na delavnico. Dodatne informacije in e-prijavo 
najdete na spletni strani www.srce-me-povezuje.si. Vljudno vabljeni!

Pripravili zaposleni na Stičišču NVO osrednje Slovenije

VESELOIGRA - MICKI JE 
TREBA MOŽA

kuD Venčeslav Taufer, Teater 13 iz 
Dol pri Litiji je tudi v letošnjem letu 

pripravil novo gledališko celovečerno predstavo – veseloigro MiCki jE 
TREBA MOŽA. 
komedija ponudi vpogled v obdobje izpred nekaj desetletij, ko ljubezen 
še ni bila instant dodatek, čemur smo priča v modernem vsakdanjiku 
našega časa.  Prizorišče dogajanja je podeželje, nekje v hribih in doli-
nah med Savo in Mirno. Lahko bi bilo tudi kjerkoli drugje na zemlji slo-
venski. Nekoč tako aktualno, iz današnje časovne perspektive skoraj 
že pozabljeno. ''Navada'' je bila, da so starši svojim otrokom ''svetova-
li'' primernega ženina ali nevesto. Dostikrat kar določili. 
Pozabljeno oživi za kratko – na odru, v svetu namišljenega. kaj vse 
naredi slepa ljubezen? kaj vse sta pripravljena Micka in janez narediti 
za svojo življenjsko srečo. imeni, ki sta bili nekdaj najpogostejši, tako 
simbolično nagovarjata celotno podalpsko populacijo. V njih bi se na-
mreč lahko prepoznali tudi vsi drugi iskalci zdravila za bolečine na srcu, 
ki jih povzroča ljubezen. Ozdraviti jih dostikrat ni bilo tako enostavno, 
kot nam ponuja pričujoča zgodba. Največjo prepreko je ponavadi pred-
stavljal kar gmotni prepad, ki so se mu velikokrat pridružile še osebne 
ali družinske zamere. Preko obojega se največkrat ni dalo stopiti. Na-
sprotovanje je dostikrat pomenilo prostovoljno odločitev za negotvo 
prihodnost. Zatorej – elegantna rešitev kot nam jo ponuja igra je res 
lahko mogoča samo na gledaliških odrih.
S predstavo gostujemo po odrih v občini in okolici. 16. aprila si jo boste 
lahko ogledali tudi v dvorani na Stavbah v Litiji. Veronika

Predavateljica dipl. fizio-
tera pevtka Barbara Šepe-
tavc

Ob zaključku je udeležencem predavanja odgovarjala tudi na zasta-
vljena vprašanja, glede izvajanja in uspešnosti manualne terapije.

Vzpon proti Križevski vasi

Slovesnost v Zagorici

Pohoda so se tudi letos ude-
ležili Štrusovi: Gašper Turniški, 
Tina, Iztok, Miha Štrus, Tjaša, 
Demi in Nataša Vrhovec
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dEjAVNOSTI dRUŠTVA OKREVANjE V 
TERMAH ŠMARjEŠKE TOpLICE 

Društvo diabetikov Litija je svoje člane in podporne 
člane popeljalo na sedemdnevo okrevanje v Terme 

Šmarješke Toplice. izvajali so se programi izobraževanja, predavanja 
iz »Samovodenja sladkorne bolezni« in pa vsakodnevno merjenje krvi, 
predavanja dr. Snežne Sanisavljevič Sijakovič, dr. med. spec. urolog. 
Potekalo je tudi predavanje janje Strašek, ing. živilske tehnologije na 
temo »Zdravo prehranjevanje in novosti na področju nutrigenomije«. 
Znanje nam je na temo o sladkorni bolezni podkrepila med. sestra So-
mrak Slavka. 

kuharska delavnica je bila nekaj posebnega, saj so nam praktično pri-
kazali pripravo zdrave hrane. izvajala se je delavnica aromaterapije, 
kjer smo razvajali naša čutila. Predavanje je vodila kozmetičarka ga. 
urša Safran. Vsak dan smo se aktivno rekreirali in udeleževali vodne 
aerobike, vadbe v telovadnici, gimnastike in pohodov v naravo z nordij-
sko hojo. Sprehodili smo se do Bele cerkve, si ogledali cerkev, domači-
ni pa so nas povabili v zidanico in postregli z dobrotami. udeležili smo 
se tombole, kvizov, delavnic, plesa v maskah in dobili prvo nagrado 
za najbolj izvirno masko. Vsega lepega in zanimivega je enkrat konec, 
zato smo spet tu, med vami. 
V sredo, 6.4. ob 17.00 uri v ZD Litija, vas vabimo na predavanja, dr. 
Davorin Sevšek, spec.oftalmolog, naslov teme: »Spremembe na očeh 
pri sladkorni bolezni.«
V petek, 8.4. ob 17.00 uri v OŠ Šmartno, pripravljamo delavnice zdrave 
prehrane z naslovom: »jedi iz polnozrnatih žit in solat iz narave, preda-
vala bo mag. Ivica Verbnik, dipl. živ. tehnolog.«
Naj vas spomnimo na Srečanje društev diabetikov iz Zasavja, ki bo v 
soboto, 16.4.2011, v kulturnem domu v Šmartnem od 09.00-09.30 
ure.
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko pridobite na 
našem elektronskem naslovu: Drustvo.dia.litija@siol.net

Mojca MATOZ

DOBRO OBISKAN OBČNI ZBOR
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Litija-Šmartno je na soboto, 26. februarja 2011, 
sklicalo redni letni občni zbor, ki je potekal v dvo-
rani kulturnega doma v Šmartnem. Prisostvovalo 
mu je 65 članov 

in mnogi gostje: predsednik Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo janez 
Pajer, župan občine Šmartno Milan 
izlakar, podžupan občine Litija Sandi 
Gombač, nadalje predstavniki Pokra-
jinskega odbora Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo Ljubljana-okolica, ve-
teranskih združenj kočevje, Domžale 
in Grosuplje, združenje slovenskih častnikov Litija-Šmartno in združe-
nje borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno.

Po vseh poročilih se je razvila živahna 
razprava, v kateri so sodelovali naši člani 
in gostje.
Letošnji program združenja je podoben 
lanskemu in je zelo raznovrsten. Začenja 
se s tekmovanjem v zimskih športih in 
končuje z »Memorialom Riharda urban-
ca« ter sodelovanjem na raznih spomin-

skih slovesnostih, vezanih na dogodke iz bližnje zgodovine.
Občni zbor je sprejel tudi sklep o povišanju članarine iz 12,00 € na 
14,00 €, ki bo veljala od 1. januarja 2012 dalje.
Na koncu je predsednik ivan Lovše podelil članske izkaznice novo spre-
jetim članom, zbor pa smo sklenili s pogostitvijo.  Boris ŽuŽEk

LETNI OBČNI ZBOR DPM LIŠ
Spet je minilo eno leto in člani Društva podeželske mla-
dine Litija in Šmartno smo se zbrali na letnem občnem 
zboru v Bistroju Valvazor v soboto, 12. februarja 2011. 
Pridružili so se nam tudi gostje iz DPM kamnik, DPM 

Bobri, DPM Moravče in DPM Sončnica Ljubljana. Po pozdravnih govo-
rih so bila podana poročila upravnega in nadzornega odbora ter finanč-
no poročilo o delu v preteklem letu. Po predstavitvi in sprejetju poročil 
je predsednik DPM LiŠ predstavil program dela za leto 2011.

Že kaj hitro nas čaka prvo 
resno delo – organizacija 
regijskega kviza »Mladi in 
kmetijstvo«, ki bo potekalo 
2. aprila 2011 na Vačah. 
udeležili se bomo tudi 
državnega kviza, ki bo po-
tekalo 16. aprila v Dobrovi 

pri Škocjanu. kot vsako leto se bomo tudi letos pomerili na regijskih 
in državnih kmečkih igrah. V drugi polovici leta se bomo predstavili na 
kmečkem prazniku v Moravčah in kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni, kjer bomo sodelovali na državnem tekmovanju mladih v eki-
pni košnji. Organizirali bomo tudi strokovno ekskurzijo in predavanje. 
Tekom leta se bomo udeleževali številnih aktivnosti Zveze slovenske 
podeželske mladine – ZSPM, v katero je društvo včlanjeno: zimske in 
poletne športne igre, skupščina ZSPM, spomladanski in jesenski se-
minar, posvet predsednikov, okrogle mize… Vključevali se bomo tudi 
v aktivnosti lokalnih društev in preostalih društev znotraj ZSPM, saj se 
trudimo povezovati vse mlade, predvsem tiste s podeželja. Če se nam 
želite pridružiti ali o nas izvedeti kaj več, se obrnite na predsednika 
Petra Savška (041 316 116) ali pa nam pišite na naš elektronski naslov 
dpm.lis@gmail.com.

Petra FiRM, Tajnica DPM LiŠ

OBČNI ZBOR
Društvo LiLA je občni zbor članov opravilo 1. 
marca. Potrdili in dopolnili so delovno in finanč-
no poročilo za leto 2010, sprejeli program dela in 

finančni načrt za leto 2011, predlagali spremembo statuta in opravili 
volitve vodstva.
V desetem letu delovanja društva 
LiLA, je bilo opravljeno delo zelo 
obsežno in kvalitetno. Društvo je 
dobilo svoje prostore - Megličev 
atelje v Šmartnem, kjer delujejo 
vse sekcije: likovna, ki dela v dveh 
skupinah, mladinska likovna, foto-
grafska in video sekcija. Vse sek-
cije so imele devet društvenih razstav, na katerih je bilo razstavljenih 
172 del (slike in fotografije). izvedli so likovno ustvarjalnico za osnov-
nošolce in gimnazijce. Člani so pomagali v delavnicah na OŠ Gabrovka 
in OŠ kresnice in na gradu Bogenšperk. Organizirali so ex tempore in 
se udeležili petih delovnih srečanj slikarjev v Sloveniji. Za Zlato pa-
leto so oddali 49 del. 17 članov je darovalo svoja dela v dobrodelne 

namene. Vse leto je potekalo tudi 
izobraževanje.
Člani so prejeli 13 priznanj za Zlato 
paleto, dva fotografa, Lojze Flisek in 
jože Loc, sta prejela certifikat kako-
vosti za fotografijo. Marija Bregar 
Hostnik je prejela 2. nagrado na ex 
temporu Sladka istra. Pavel Smolej, 

Alenka Bernik, Sonja Perme in Andrej Hostnik so bili izbrani v regijsko 
razstavo jSkD Med besedo in podobo.
Društvo, ki je registrirano v litijski občini, bo po novem odgovorno za 
dejavnost tudi v občini Šmartno. Društvo je izvedlo še volitve, na kate-
rih so potrdili dosedanje vodstvo. Tako predsednica ostaja joža Oce-
pek, tajnica Darja Bernik in blagajničarka Lidija Povše.
RAZSTAVA »8. MAREC« je odprta v knjižnici Šmartno
Letošnja prva društvena razstava odraslih ustvarjalcev nosi naslov 8. 
MAREC in je posvečena mednarodnemu dnevu žensk. Čeprav je bilo 
v prvotnem konceptu zamišljeno, da bodo razstavljale le ženske, so 
se praznovanju pridružili tudi moški člani. Razstava je po številu sode-
lujočih avtorjev doslej najštevilčnejša, saj sodeluje 25 likovnikov in 6 
fotografov. Razstava prinaša razmišljanja ljubiteljskih slikarjev in foto-
grafov o ženski, njeni vlogi v življenju nekoč in danes in o odnosu do 
nje. Avtorji so delali v različ-
nih tehnikah: risba, akril, olje, 
akvarel. Enako so razmišljali 
fotografi.
Ob razstavi je mentor mag. Zo-
ran Poznič, ak. kipar zapisal:
»8. marec ni samo dan s kate-
rim enkrat na leto počastimo 
vse žene tega sveta, ampak na 
simbolni ravni predstavlja vse trpljenje, ves boj, vse hrepenenje polo-
vice človeštva skozi stoletja. Vsi smo polni besed o enakopravnosti, o 
enakih možnostih. A vendar iz razstavljenih del do nas prodre jasen 
krik nezadovoljstva in vtis potisnjenosti na rob družbe.
Od afinitet vsake posamezne umetnice in umetnika se sprehajamo med 
svetovi, ki so včasih romantični, polni hrepenenja, in včasih družbeno 
kritični, celo kruti. Vsak se mora zavedati svojega položaja v družbi, ga 
skušati spremeniti na bolje, ga nadgraditi z novo vrednostjo.«
Prazniku žensk se poklanjajo: Marko Begič, Darja Bernik, Marija Bre-
gar Hostnik, jožica Cividini, igor Fortuna, Gabrijela Hauptman, Tanja 
jesenšek, Danijela kunc, Tatjana Poglajen Martinčič, Tomaž Mittoni, 
Marjeta Mlakar Agrež, joža Ocepek, Sonja Perme, jelka Polak, Lidija 
Povše, Milan Rudolf, katja Sladič, Marija Smolej, Pavel Smolej, Ma-
rijana Šuštaršič, urška Tičar, Anita Vozelj, Mira Voje, jelka Zajc, jože 
Žitnik, Milan Amon, Lojze Flisek, Andrej Hostnik, Marjan janežič, jože 
Loc, Domen Merzel.
VABiLO NA TEČAjE
Mladi likovniki: Zaradi zanimanja staršev in otrok najavljamo še eno 
likovno delavnico za mlade od 10. do 15. leta. Delavnica na temo Od 
risbe do slike bo potekala ob petkih v Ateljeju Meglič v Šmartnem. Za-
četek 1. aprila ob 16. uri. Delavnico bo vodila Maja Šuštaršič. 
Video in foto sekcija: V letu 2011 načrtujemo
• fotografsko delavnico - april 2011
• video delavnico – maj 2011 
Prijave sprejemamo na elektronski naslov atelje.lila@gmail.com ali na 
naslov Društvo Litijski likovni atelje LiLA, CkS 5, 1270 Litija.
Vabimo vas, da se nam pridružite.  joža OCEPEk

NAPOVED DOGODKOV V KS SAVA
Vse krajane kS Sava obveščamo, da bo 25. 3. 2011 ob 17. uri v te-
lovadnici OŠ Sava prireditev »PRAZNUJMO SKUPAJ« v počastitev 
dneva žena in materinskega dneva. Pri organizaciji prireditve sodeluje-
jo: kORk Sava, OŠ Litija-podružnica Sava in kS Sava.
Odpadki so eden največjih problemov našega časa zaradi njihove veli-
ke količine in odvrženih strupenih snovi, ki lahko ogrožajo podtalnico in 
s tem zdravje ljudi in drugih živih bitij. Hkrati pa našo bivalno okolje in 
neokrnjeno naravo spreminjajo v smetišča, ki popolnost narave spre-
minjajo v kičavost potrošniške družbe. Strokovnjaki ugotavljajo, da je 
njihova količina že tako velika, da ogroža sam obstoj naše civilizacije. 
Še posebno grožnjo predstavljajo divja odlagališča. 
V lanskem letu smo se krajani naše kS v velikem številu udeležili akcije 
» Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. 
Na svetu kS Sava smo se odločili, da tudi letos nadaljujemo z akcijo, 
ki smo jo poimenovali »OČISTIMO KS SAVO«. Akcija bo potekala 
2. 4. 2011. Zbirališče bo ob 8. uri – za krajane Save pred Gasilskim 
domom, za krajane Leš in Ponovič pa v obeh naseljih. S seboj prinesite 
veliko dobre volje in pozitivne energije, za ostalo pa bodo poskrbeli 
organizatorji akcije. 
Hkrati pozivamo krajane, da se vključite v vseslovensko akcijo »PO-
PIS DIVJIH ODLAGALIŠČ«, ki poteka v mesecu marcu. krajani lahko 
posredujete podatke, tudi sliko, kjer so divja odlagališča, neposredno 
članom sveta kS ali na elektronski naslov: ks.sava@gmail.com oziroma 
se neposredno vključite v akcijo »Popis divjih odlagališč 2011«, vsa 
navodila boste našli na spletnem naslovu www.ocistimo.si.

Vida LukAČ

Vsi, ki že vozite ali bi se radi vozili s traktorjem 
pa nimate ustreznega dovoljenja - izpita

Tečaj se prične v

Ponedeljek, 18.4.2011 ob 16. uri

Izkopi in 
zemeljska dela  
z MINI BAGROM

NUdIMO VAM KVALITETNE STORITVE:
-  odvajanje meteornih voda in izdelava drenaže,

-  planiranje terena,

-  izkop manjših dreves in grmičevja,

-  tlakovanje dvorišč, parkirišč, poti, itd.

-  izkopi v notranjosti hiš, garaž, kletnih prostorih

Martin Grom s.p.
Vintarjevec 25 B, 1275 Šmartno pri Litiji

Gsm: 041 741 871
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

RAZISKOVALI SMO NA GORENJSKEM
V soboto, 12. februarja 2011, smo se člani Društva upo-
kojencev Litija, bilo nas je 56, odpravili na Gorenjsko. 
ustavili smo se v gručastem naselju Mojstrana, kjer 
so že v 14. stoletju topili železovo rudo, kasneje pa je 
tam kar 50 let delovala cementarna. Danes teh dejav-

nosti v kraju ni več, ostale pa so sledi o fužinarstvu in drugem.
Lepo urejen kraj, ki je povezan z dolino Vrat in kotom, s slapom Pe-
ričnikom pa danes bogati Slovenski planinski muzej. Njegova izvirnost 

in preglednost nas je prijetno 
presenetila. Ob pogledu mu-
zejske zbirke so se nam ponu-
dili zakladi, zbirali smo žige in 
v bivaku prisluhnili »nevihti v 
gorah« Z ogledom filma »Alp-
ski svet« pa smo podoživljali 
naravne lepote- danosti z nje-
govo floro in favno. Hvaležni 
smo lahko jakobu Aljažu in 
drugim planincem, da so ohra-
nili gore slovenske.

Pot smo nadaljevali mimo Gozd Martuljka, kranjske Gore do Rateč. 
Tu smo si ogledali kajžnikovo hišo, ki je sestavni del Zgornjesavskega 
muzeja jesenice. Presenetila nas je etnološka zbirka, saj imajo v Ra-
tečah svojo narodno nošo, ki je še živa. kar 2x letno se vsi krajani, ob 
določenem prazniku oblečejo v to nošo. 
Očarali so nas štirje nemi filmi Metoda in Milke Badjura; shod ob Ma-
lem Šmarnu, prvi skoki v Planici, trenje lanu in kmečka ohcet iz 1967 
leta.
V času potovanja je 5 udeležencev prebiralo Prešernove pesmi v duhu 
pravkar minulega kulturnega praznika.
ustavili smo se še na poznem kosilu v Žirovnici in tam šestim udeležen-
cem zapeli za rojstni dan in jim izkazali skromno pozornost.
Na poti domov smo izvedli nagradni kviz in malo tudi zapeli. kar nekaj 
udeležencev je to druženje obogatilo s sladkimi dobrotami in napitki. 
Vse to in dokaj lepo vreme je prispevalo k dobremu razpoloženju tega 
druženja. Marija LEMuT

LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA BO 24.3.2011
upravni odbor društva se je na 5. seji sestal 28. februarja 2011. Obrav-
naval je poslovno poročilo in poročilo nadzornega odbora in na podlagi 
tega sprejel zaključni račun za preteklo leto. 
Upravni odbor je sprejel sklep o sklicu letnega zbora članov, ki bo 
v četrtek, 24. marca 2011 ob 16. uri, v sejni sobi občine Litija, na 
katerega vabi vse člane našega društva.
Vabilo z dnevnim redom bo objavljeno na oglasni deski in na sple-
tni strani.
Sprejeli so tudi sklep o podelitvi 10 priznanj društva, od katerih jih 
bodo šest podelili na zboru članov, štiri pa na svečani akademiji v po-
častitev 60. letnice društva 10. junija 2011. Dogovorili so se za prija-
vo na razpis Občine Litija za sofinanciranje humanitarne, kulturne in 
športne dejavnosti. Seznanili so se s poročilom o izvajanju javnih del v 
društvu in z zadovoljstvom ugotovili, da je društvo tudi za letošnje leto 
uspelo pridobiti sodelavko na javnih delih, saj si brez te pomoči težko 
predstavljamo izvajanje dejavnosti na področju družabništva in drugih 
dejavnosti društva. Stalnica dela upravnega odbora v letošnjem letu 
pa so aktivnosti za obeleženje 60. letnice društva in izdajo jubilejnega 
zbornika. Člani upravnega odbora pa so poročali tudi o predvidenih 
aktivnostih posameznih sekcij in delavnic v mesecu marcu – dogajalo 
se bo veliko, člane vabijo k udeležbi in sodelovanju.  Martina kRALj

DELO SOCIALNE SEKCIJE
V okviru programa sekcije za socialno delo namenjamo posebno po-
zornost tistim članom društva, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč, za 
premagovanje vsakodnevnih težav in za preprečevanje osamljenosti. 
Sekcija skrbi za stike s člani, ki ne morejo sami aktivno delovati v 
društvenih aktivnostih. V sekciji vodimo evidenco o rojstnih dnevih in 
raznih jubilejih. Ob tem pošljemo voščilnice, obiskujemo bolne in one-
mogle, posebej pa počastimo starejše od 80 let s tem, da organiziramo 
vsakoletna srečanja. 
Člane društva, ki so starejši od 90 let pa povabimo na razgovor, če pa 
to iz zdravstvenih razlogov ni mogoče pa jih obiščemo na domu ali v 
domovih za starejše.
V Domu Tisje smo večkrat na leto organizirali skupinska srečanja in ob 
tem naše člane seznanili z dejavnostjo društva in se z njimi pogovarjali 
o njihovih težavah. 
V okviru sekcije deluje skupina za samopomoč, ki se imenuje »Opti-
misti«, podobna je skupina »klepet ob čaju«. Obe skupini imata redna 
srečanja ob torkih ob 15.00 in 17.00 uri. Vabimo člane, da pridejo na 
ta srečanja in sodelujejo.
Projekt »Starejši za starejše« v okviru katerega poteka anketiranje in 
obiski na domu, prav tako opravljajo člani sekcije. 
Delo sekcije je nepretrgano skozi vse leto in nikoli ni končano, zaradi 
tega tudi ne štejemo rezultatov v številkah. Pomagamo vsakemu, ki je 
pomoči potreben, seveda v okviru možnosti.  janez BLAŽiČ

PUSTOVANJE
Med članstvom Društva upokojencev Litija, je postalo že tradicionalno, 
da se s praznovanjem pusta in z njim pričakovanje pomladi organizira-
no pridružimo tudi mi.
V gostišču »pri jAP« se nas 
je zbralo 93 članov in čla-
nic. Ob obilni večerji, sve-
že ocvrtih krofih in flanca-
tih, plesu ob živi glasbi in 
dobrem razpoloženju vseh 
udeležencev smo preživeli 
prijeten in zabaven večer, 
ki je minil kot bi »pihnil«.
k dobremu razpoloženju in 
popestritvi večera so prispevale lepe in domiselne maske, ki smo jih 
nagradili. Med glasbenimi odmori smo izvedeli za kar nekaj šeg, običa-
jev, vraž in verovanj povezanih s pustovanjem na Slovenskem.
kar prehitro je prišel čas za odhod domov z mislijo o ponovnem sreča-
nju čez leto dni.   M.A.

PO JURČIČEVI POTI
Člani in članice planinske sekcije Društva upokojencev Litija smo vse od 
začetka letošnjega leta kar se da pohodniško razpoloženi. izpeljanih je 
bilo 10 aktivnosti, ki se jih je udeležilo kar 507 ljudi in je po Stanetovih 
podatkih 200 več kot v istem času 
pred letom dni.
Na pohod po jurčičevi poti (vseh 
udeležencev je bilo okrog 8000) se 
nas je odpravilo 64 in vsi smo se 
zbrali na cilju na Muljavi. Pot je bila 
kar zahtevna zaradi ledene podlage 
in zmrznjenega snega.
Na Muljavi smo spremljali kulturni program, ki ga je popestrila »libijska 
godba«, pevci in plesalci. Poslušali smo kratke pozdravne nagovore pred-
stavnikov oblasti turizma in planinstva. Nekaj naših članov je prejelo pla-
kete za 12 kratno udeležbo na pohodih. 
Po slovesnosti smo se odpeljali v našo ustaljeno bazo na Pristavo nad 
Stično, v kmečki turizem Okorn. Po stari navadi je bilo tam zelo veselo. 
Obiskale so nas tudi tri maškare na čelu s šejkom, ki je na veliko obljubljal 
nafto s figo v žepu. Razpoloženje so nam iskrile domače punce, od teh sta 
Milena in Tjaša igrali na harmoniko.
Veselili smo se z jelko in Viktorjem ob osebnem prazniku, s kristino pa ob 
rojstvu novega vnuka. Nadaljujmo v tem stilu in se veselimo novih doži-
vetij.  jože DERNOVŠEk

60 LET DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA- PREGLED  
V PRETEKLOST

Delovanje Du Litija ima, kot je razvidno iz arhivskega gradiva in od pri-
povedovanja nekaterih še živečih dolgoletnih aktivnih članov, od vsega 
začetka zelo pestro in bogato vsebino delovanja.
Dejavnost društva je vseskozi sledila željam in potrebam upokojencev čla-
nov društva. Pri tem pa so imela vodstva društva v vseh obdobjih osnovni 
cilj delovanja društva, da se izboljšajo pogoji življenja upokojencev ter 
popestri njihov prosti čas.
Ali ste vedeli?
1.  Da je Du Litija, predsednik je bil Avgust Špat, v dogovoru s šestimi 

stanovalci v domu upokojencev na jerebovi ulici 3 doseglo sporazum 
o zamenjavi svojih kleti za druge prostore. V prejšnjih kletnih prostorih 
pa je društvo, poleg svojih prostorov uredilo sobo za druženja (dana-
šnja sejna soba, ki služi tudi drugim potrebam).

2.  Da so v letu 1980 na letni konferenci Du Litija na kegljišču v Litiji sode-
lovali tudi predstavniki upokojencev iz Trsta.

3.  Da sta v letu 1983 na pobudo predsednika društva Avgusta Špata, Da-
nica Sveršina in Andrej Smerdel pričela zbirati pevke in pevce za usta-
novitev MePZ Du Litija.

4.   Da je bil 4.09.1984 ustanovljen MePZ Du Litija.
Odbor za pripravo praznovanja ob 60 letnici Du Litija se je v petek, 
4.3.2011, sestal na peti seji, na kateri so bili prisotni vsi člani upravnega 
odbora Du Litija. Na razširjeni seji pod vodstvom predsednika janeza kre-
sa je bilo skupaj pregledano celotno gradivo- vsa besedila za knjigo »60 
let delovanja Du Litija«.
Sprejete so bile manjše spremembe in dopolnitve v nekaterih delih gradi-
va, ki jih bo urednik knjige ivan Godec upošteval pri končni vsebini gradiv 
za izdajo knjige.  karlo LEMuT
NAPOVEDNIK
-  v soboto, 26.03.2011 ob 6.00 uri, pohod Gradišče- Ločna- Mlini,
- v četrtek, 31.03.2011 ob 8.00 uri, izlet v Podčetrtek in okolico,
-  v četrtek, 31.03.2011 ob 8.15 uri, odhod prve skupine na 7 dnevno 

letovanje na morje,
- v soboto, 02.04.2011 ob 8.00 uri, jablaniški pohod,
-  v četrtek, 07.04.2011, odhod druge skupine na 7 dnevno letovanje na 

morje,
-  v soboto, 09.04.2011 ob 6.00 uri, pohod kamni vrh- Grmada,
-  v četrtek,14.04.2011, odhod tretje skupine na 7 dnevno letovanje na 

morje,
- do 15.04.2011 izlet na Slovensko obalo,
- v soboto, 16.04.2011 ob 6.00 uri, pohod Zabreznica- Sv. Lovrenc,
-  v četrtek, 24.04.2011 ob 16.00 uri, redni zbor članov Du Litija v sejni 

sobi Občine Litija.  kotiček ureja: karlo LEMuT

Komu služi most v Renkah
Lep nov most v Renkah preko reke Save, ki 
povezuje desni breg z levim bregom. Nekoč je 
služil svojemu namenu, kajti v Renkah je bilo 
postajališče, kjer so ustavljali nekateri potni-
ški vlaki. Sedaj postajališča ni več, toda most 
stoji, zanj pa je bilo treba odšteti kar precej 
denarja. Danes pa kot vidite na sliki je most zaprt. Zakaj?

Osnovno šolo Litija bomo rušili
Na sliki je Osnovna šola Litija, stari del in novi del (prizidek). To bodo poru-
šili in na istem kraju postavili novo moderno šolo, katere izvedba bo stala 
kar precej milijonov evrov. komu na čast podirati in nato graditi novo šolo 
na istem mestu. Propadanje posameznih prostorov v starem delu osnove 
šole, pa je posledica ne vzdrževanja in odpravljanja napak takoj ko so se te 
pojavile. kdo je odgovoren za tekoče vzdrževanje takega objekta (osnovne 

šole) v prvi vrsti ravnatelj šole, ki mora biti 
seznanjen kaj se dogaja v šoli. Na te napa-
ke pa ga mora opozarjati hišnik, in nato tudi 
ukrepati, da se tekoče odpravijo napake. Če 
bi se to redno popravljalo ne bi prišlo do ta-
kšnega stanja, kot smo ga videli v televizij-
skem prispevku. 

Žal, če je že odločitev o gradnji nove šole sprejeta bi vsaj lahko zbrali novo 
primernejšo lokacijo, ki bi ustrezala vsem pogojem /dostop do šole, pro-
metna ureditev, parkirni prostori itd).

Kdaj dom za starejše občane v Litiji
Pred volitvami oktobra 2010 se je pričelo z 
deli ob Ljubljanski cesti, kjer naj bi stal De-
lovno varstveni center ter dom za starejše 
občane. Zakorakali smo že nekaj mesecev v 
leto 2011 vendar je stanje kot ga vidite na 
sliki. 

park, ki naj bi ga poimenovali po dr. janezu drnovšku
Minulo je tretje leto od smrti predse-
dnika Dr. janeza Drnovška. V spomin 
na svojega krajana so v Zagorju ure-
dili park, v katerem stoji doprsni kip 
Dr. janeza Drnovška. Park je zelo lepo 
urejen s tlakovanimi potmi, zasajenim 
okrasnim grmičevjem, opremljen s 
klopmi in koški za smeti. To je park, ki 
je kljub temu, da je utesnjen med na-

seljem in glavno prometnico (na nekdanji železniški progi) zelo lepo urejen, 
čist v ponos občanom Zagorja. Tudi v Litiji bi lahko snovalci urbanistične 
ureditve mesta predvideli parkovne površine, vendar se kaj takega prav 
gotovo v Litiji ne bo naredilo.

Malo delo v veliko zadovoljstvo občanov
Mnogo se zadnje čase govori o malem delu 
in prav tega opravlja naš znani čevljar na Val-
vazorjevem trgu Luka DjukiČ. To je res malo 
delo, toda velika usluga krajanom mesta Li-
tija, ki rešuje vsakodnevne težave posame-
znikov, kateri si ne morejo privoščiti novih 
čevljev, nove torbice za šolo (zamenja pod-
plate, zašije zadrge, zamenja pete na čevljih, 
in opravi druge storitve, ki jih ljudje potrebujejo. Tudi drugih storitvenih 
obrti bi ljudje potrebovali, vendar teh ni v Litiji, razen frizerskih storitev. 

pustni sprevod pokojnega »jožeta v Litiji
Na »Pepelnično« sredo 9/3-2011 je v Litiji 
potekal žalni sprevod s pokojnim pustnim 
»jožetom«. Z maloštevilnimi pogrebci in žalu-
jočo objokano pokojnikovo ženo se je spre-
vod pomikal po mestu Litija. in kljub goste-
mu prometu prispel do Doma Ribičev, kjer 
so se pogrebci okrepčali s postno malico 
»pečenimi ribami« nato pa pot nadaljevali do 
kraja zadnjega počitka »Pustnega jožeta«.

Litijski tradicionalni pustni karneval odpadel
Prišel je trenutek resnice. Prostori turističnega društva Litija, že kar nekaj 
let samevajo in kažejo kaj klavarno podobo turističnega utripa v mestu Liti-
ja. Turistično društvo je tako rekoč »klinično mrtvo«. Zamrl je tradicionalni 
litijski pustni karneval, zamrlo je tekmo-
vanje za lepši izgled mesta v okviru akcije 
»Moja dežela lepa in prijazna.«
Z odpovedjo pustnega karnevala so najbolj 
prikrajšani najmlajši, kot ste videli prete-
klo leto je bilo največ mask med gledalci 
otrok in tudi letos bi se slika ponovila,
Spoštovani občani Litije, kaj je z Litijo, tudi 
predsednik vlade Borut Pahor si letos ni vzel časa za obisk Litijskega kar-
nevala. Naše opevano središče Slovenije bi moralo v turističnem smislu 
cveteti, tako pa vidimo, da umira na obroke. Ciril GOLOuH

V SLIKI IN BESEdI

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

GRAdNjA, SANACIjE UREjANjE dOMA  
IN OKOLICE

V kolikor niste prejeli akcijskega kataloga ga dobite v trgovini.

zNIŽANO:

PEČI VIADRUS  .....................................................   – 20%
KERAMIČNE PLOŠČICE MARAZZI  .......       6 �/m2

KERAMIČNE PLOŠČICE GORENJE  ......       5 �/m2

CEV BETONSKA FI100 ..................................    40 �/kos
STIROPOR FASADNI 12 CM  .....................   6,5 �/m2

ENOROČNE BAT. UNITAS  ...........................   – 30% na tov.ceno
KRILA IN PODBOJI IZ ZALOGE  ...............   – 20% na tov.ceno

AKCIjA TOpdOM  
 od 15.03. do 30.04.2011

► ORGANIzIRAN pREVOz BLAGA
► IzpOSOjA UdARNIH KLAdIV 

IzpoSoJA AvToDoMov
www.avtodom-jernej.si

ZA GLAVNO SEZONO ŠE NEkAj PROSTiH TERMiNOV,   
PRED iN PO SEZONi SAMO 400 € TEDENSki NAjEM

Posnetek pri avtobusu v Ratečah



LETOVANJE STAREJŠIH 
NA DEBELEM RTIČU

V Mladinsko zdravilišče in letovi-
šče Rdečega križa Slovenije Debeli 
rtič je v soboto, 05.05.2011, na  

brezplačno zdraviliško letovanje prispela skupina 42 
starostnikov iz socialno ogroženih okolij. iz Območ-
nega združenja Rdečega križa Litija so letovale tri 
udeleženke.

Tedensko brezplač-
no zdraviliško leto-
vanje poleg polne 
oskrbe vključuje še 
zdravstveni pro-
gram s pregledom 
pri zdravniku, pro-

gram fizioterapije, vodno vadbo, aerobiko, ustvar-
jalne delavnice, delavnice računalništva, pohode v 
naravo in družabne večere s plesom.

POČITNICE NA DEBELEM RTIČU
V Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa 
Slovenije je na preživljanje šolskih, zimskih počitnic, 
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V februarju smo obeležili slo-
venski kulturni praznik z nasto-
pom mešanega pevskega zbora 
Du Litija – Mavrica. Najbolj za-
nimiva prireditev za stanovalce 
je bila prav gotovo predstavitev 
japonske kulture s pesnico, go-

spo Seiko Araki Gerl. Gospa Seiko Araki Gerl prihaja 
iz japonske, v prvem delu svojega nastopa nam je 
oblečena v tradicionalno oblačilo kimono predstavila 
mesto Tokio z njegovimi kulturnimi znamenitostmi, v 
drugem delu pa smo prisluhnili njenim občutenim 
pesmim. Pesniško potopisno predavanje je popestril 
gospod Herman Čater s prikazom diapozitov svojih 
umetniških fotografij, ki so bile v navdih gospe Seiko 
pri pisanju pesmi in svojim pričevanjem, kako je pre-
magal bolezen in o svojem okrevanju napisal knjigo. 
V marcu smo organizirali veselo pustovanje z učenci 
OŠ Šmartno pri Litiji. Vesele maškare so preganjale 
zimo, otrokom so se v pustni povorki pridružili stano-
valci, ki so v okviru skupine za samopomoč Trobenti-
ce, kjer se združujejo stanovalci, ki jih veseli likovno 
ustvarjanje, naredili pustne kostume. Letos smo se 

dom tisje
oblekli v kuharje 
in natakarje. Pra-
ve kuharice pa so 
spekle najboljše 
krofe, takšne do-
mače, ki se jih ne 
najde zlepa, a pri 
nas v Domu Tisje 
jih znamo speči. 

Po vsem veselju in zabavi, pa so nas naslednji dan 
obiskali užaloščeni pustni pogrebci iz jablaniške do-
line in nas obvestili, da je pust umrl.

Leonida RAZPOTNik

NAPOVEDNIK PRIREDITEV:
11.4.2011 –  PRAZNOVANjE ROjSTNiH DNi S STA-

NOVALCi ROjENiMi V APRiLu SkuPAj 
S SVOjCi OB 15h, V jEDiLNiCi.

14.4.2011 –  kONCERT MPZ »SONČNi ŽAREk« iZ 
ŠENTViDA PRi STiČNi OB 17h, V jEDiL-
NiCi.

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

Izžrebanci FEBRUARSKE križanke prejmejo knjigo 
BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Nagrade prispeva Tiskarna 

Aco, CDK 39, Litija, kjer se tudi prevzamejo. 
 1. Janja RIKN - CKS 12, Litija

2. Majda Anžlovar - Tirna 48, Sava
3. Justina Mak - Zagozd 5, Dole pri Litiji

Težje besede:  IRADA, NEAL, LEAN, NIRVANA, 
GINKO

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.04.2011 na naslov uredni-
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli MAJICE 
FIREFLY. Nagrade prispeva DAJMOX d.o.o., Kresnice -  
FIREFLY.SI.

SESTAVIL 
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RUTAR

TELESNA 
VZGOJA

ATLETSKI 
KLUB

SMUČIŠČE  
V ŠVICI

REKA NA 
KAVKAZU

OSEBNI 
DOHODEK

ANGLEŠKA 
GLAS. SKUP.

SLOVENSKI 
SLIKAR

MANJŠI 
UPOR, 
VSTAJA

JEZERO V 
KAZAHSTANU

LETALSKI 
PROPELER

SULTANOV 
PISNI  
UKAZ

NERODNEŽ

ANGLEŠKI 
PLEMIČ

NACE 
HORVAT

EGIPČANSKI 
SONČNI 

BOG

AMERIŠKA 
IGRALKA 

(PATRICIA)

MLEČNI  
IZDELEK

ORIENTALSKO 
GOSTIŠČETIROLSKA REKA

VAS  
NAD 

BOHINJEM

KRAJ PRI 
DOMŽALAH KEMIJSKI 

ZNAK ZA 
KALCIJERICA 

ELENIAK

ŠKOTSKA 
RODOVNA 
SKUPNOST

RESJE, 
ERIKA

IVAN 
CANKAR

NADALJE-
VANJE 
GESLA

ANGLEŠKI 
FILM-

SKI REŽISER 
(DAVID)

KEMIJSKI  
ZNAK ZA 
TANTAL

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 124

mali oglasi
KUPIM star mizarski ponk, omare, 
skrinje, mizo men trgo in ostale stare 
predmete 031878351 (Lidija jurjevič, 
Čolnarska ul. 29, 1292 ig)

PRODAM vino cviček po 1,30 Eur/
liter, grozdno žganje in slivovko. Tel.:  
07 3045004 ali 040 989801.

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

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

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

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

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

prispelo 292 otrok. Brezplačno počitnikovanje jim je 
Rdeči križ Slovenije omogočil iz sredstev vsesloven-
ske dobrodelne akcije Peljimo jih na morje in sred-
stev Fundacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij.
iz našega območnega združenja Rdečega križa je 
brezplačno letovalo 13 otrok.
V zdravilišču so jim poleg polne oskrbe zagotovili 
pester pedagoško animacijski program z zabavnimi 
večeri. Teden so začeli s predstavitveno delavnico 
mornariškega divizijona Slovenske vojske in pred-
stavitvijo potapljačev. Obiskal jih je tudi  Miran 
Stanovnik, ki je otrokom 
predstavil svet relija z 
zanimivo projekcijo z le-
tošnjega Dakarja. Otroci 
so obiskali vojaško lad-
jo Triglav in Ankaran. V 
programu so imeli otro-
ci predvideno kopanje v 
pokritem pol olimpijskem bazenu, ustvarjalne delav-
nice (novinarska, plesna, gledališka...), pustovanje, 
sprehode v okolici, zabavne večere s plesom, obisk 
kopra, idr...

KRVODAJALSKA 
AKCIJA V LITIJI

10. in 11.3.2011, 
je svojo kri daro-
valo 271 krvoda-
jalcev, bilo je tudi 
nekaj odklonov in 
veliko dobrega v 

zraku, saj se je ta dva dneva 
v zdravstvenem domu zbralo 
veliko dobrih ljudi, ki so pripra-
vljeni pomagati sočloveku tudi 
z delčkom sebe – svojo krvjo. 

Vsem krvodajalkam in krvo-
dajalcem se zahvaljujemo v 
imenu vseh, ki njihovo kri, 
to nenadomestljivo tekoči-
no, potrebujejo.

OZRk Litija

Vljudno vabljeni v Kresnice v prenovljeni Pizza 
grill JODLAR (bivši Špital), kjer vam nudimo 

pestro izbiro različnih jedi, pijač ter rekreacijo na 
teniških igriščih. Pridite in se prepričajte sami!

Bivši
ŠPITAL

Delovni čas:
ponedeljek - četrtek

14.00 - 22.00
petek, sobota, nedelja in prazniki

10.00 - 22.00

PESTRA
PONUDBA

JEDI

RAZNOVRSTNE 
PIZZE

JEDI Z ŽARA

OSTALE  
JEDI PO  
NAROČILU

SOLATE

SLADICE

NOVO

Kresnice 151, Kresnice, tel.: 051-204-919

pROdAM 
GARAŽO na 
Prvomajski 4  
na Dobravi.  

Tel.: 
031 362 409

MESEC JANEZ s.p.
kleče 3 1262 Dol pri Ljubljani
 
ZAPOSLiMO:  GATERISTA IN  

DELAVCA ZA IZDELAVO 
PALET

Delovni čas: ponedeljek-petek 7.00-15.00

Prošnje pošljite na naslov:  
Mesec janez, kleče 3,  
1262 Dol pri Ljubljani

Dodatne informacije na tel.: 040 267-816
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PETI TRADICIONALNI TURNIR V 
BORBAH ŠMARTNO - LITIJA 2011

Taekwondo klub Šmartno Litija je peto leto zaporedo-
ma organiziral sedaj že tradicionalni Pokal Šmartno - 

Litija. Letošnjega turnirja so se udeležili borci iz Slovenije, Hrvaške, 
Srbije, kosova in Bosne in Hercegovine. V prelepi soboti, 5.3.2011, se 
je v Šmartno skupaj pripeljalo 165 borcev, od tega jih je 25 zastopalo 
domači klub. Nekaj naših 
borcev je prvič stopilo v 
ring in ker pač nekje mora-
jo prvič v borbo, je najbolje, 
da to storijo na domačem 
terenu. Turnirja se je letos 
udeležilo 23 klubov, kar je v 
naše zadovoljstvo 5 več kot 
lani. Borbe so potekale brez 
zapletov, razen poškodbe 
domače tekmovalke Alje 
Medved, katera se z Rokom 
Moharjem pripravlja na 
evropsko prvenstvo v tehniki, ki bo konec maja. upamo, da njena ude-
ležba ne bo vprašljiva ter da bo njena poškodba čim prej sanirana. Naš 
reprezentant, Domen Pirc, je po manj prepričljivi prvi borbi, v zadnji 
finalni pokazal vse svoje znanje ter prepričljivo premagal nasprotnika 
15 proti 2. Vsi klubi iz tujine so odšli zadovoljni in z obljubo, da se 
prihodnje leto spet dobimo v Šmartnem. kar nekaj naših borcev se bo 
20.3.2011 udeležilo turnirja na Hrvaškem, Fenix budo sport cup, kjer 
se bodo spet srečali z že znanimi borci.
klub je dosegel ekipno 2 mesto. Posamezno pa so bili rezultati: 
1. MESTO: Domen Pirc - kadet A -49kg; Maja Strmljan - kadetinja B -59 
kg; Patricija Zupan - kadetinja B -47 kg
2. MESTO: Žan kaštigar - kadet A -57 kg; Alja Medved - seniorka -62 
kg; Sara Rozina - kadetinja A -51 kg; Hana Tratar - mlajša kadetinja -51 
kg; Žiga Zupan - mlajši kadet -39 kg; Tadej Pirc - mlajši kadet -33 kg; 
ivonne Doblekar kreuzer - kadetinja B -47 kg
3. MESTO: Miha Tomažič - senior -68kg; Tinkara Perme - mlajša ka-
detinja -33 kg; Rudi kepa - mlajši kadet -47 kg; Nika Šircelj - mlajša 
kadetinja -51kg; Lovro Perme - mlajši kadet -27 kg; Luka Tratar - mlajši 
kadet -24 kg; Anžej Zupan - mlajši kadet -24 kg; Sandra jerič - kadetinja 
B -51 kg; Patricija Matoz - kadetinja B -59 kg; Tim katona - kadet B -49 
kg; Luka križaj - mlajši kadet -30 kg
NAJBOLJŠI BOREC - KADET A: Domen Pirc
NAJBOLJŠA BORKA - KADETINJA B: Maja Strmljan
TEkMOVALi SO ŠE: Aleksandra rozina, Timotej Bučar, Beno Požes, ja-
nez jerič

OGLED ROKOMETNE TEKME V 
STOŽICAH

Članska vrsta Rk krim Mercator že kar nekaj let 
uspešno nastopa v državnem rokometnem pr-
venstvu in kot slovenski predstavnik v Evropski 
ligi prvakinj. Že večkrat smo si njihove tekme v 
živo ogledali tudi člani in članice ŽRD Litija.

V petek, 5.2.2011 je bil za članice in člane ŽRD Litija, njihove starše, 
prijatelje, znance in vse ljubitelje rokometa zanimiv dan, saj smo zopet 
dobili povabilo, da si pridemo ogledat tekmo, ki se bo odigrala med 
Rk krim Mercator in španskim rokometnim klubom itxako Reyna De 
Navarro. Tudi tokrat smo pobrali prijave za ogled tekme in odziv ljubi-
teljev rokometa je bil nad pričakovanji, saj smo uspeli zapolnili kar dva 
avtobusa, s katerima smo se v poznih popoldanskih urah odpeljali proti 
Ljubljani. kar sto litijskih navdušencev je zapolnilo del tribune prekra-
sne dvorane v Strožicah. Za vse tiste, ki v dvorani še niso bili, je bila to 
lepa priložnost, da si ogledajo tudi notranjost nove športne dvorane. 
Žoga je polnila mrežo gola na eni in na drugi strani, atmosfera v dvorani 
je bila bučna. Ljubljanske rokometašice so nam pričarale zanimiv roko-
metni obračun, ki je na koncu tekme prinesel želeno zmago domačin-
kam. Zmaga ni bila nikoli vprašljiva, saj so krimovke dobro nadzorovale 
potek igre ter Špankam vsilile svoj ritem igre. Tudi gledalci nismo ostali 
ravnodušni, saj smo podlegli vroči in bučni atmosferi v dvorani. Naše 
najmlajše rokometašice so z zanimanjem opazovale mojstrovine, ki so 
jih na igrišču prikazovale igralke obeh ekip, še predvsem pa vratarko 
Grubišičevo, ki je s svoje polovice igrišča zatresla nasprotnikovo mre-
žo. »Tudi vratarke lahko dosežejo gol!« so navdušeno ugotovile naše 
najmlajše rokometašice in mogoče se bo katera izmed njih prav zaradi 
današnje poteze odločila postati vratarka.
Tekma je kar prehitro minila in odpeljali smo se nazaj proti Litiji. Preži-
veli smo res lep petkov večer za kar pa se moramo v prvi vrsti zahvaliti 
tudi Mercatorju d.o.o. za njihovo sponzorstvo pri avtobusnem prevozu 
ter brezplačnih kartah za ogled tekme. ŽRD Litija

Dragica ŽONTAR

SMUČARSKI SKOKI
Zimska sezona 2010/2011 je na 
vrhuncu sezone, juvančič Rok iz 
kisovške sekcije za skoke pri Sk 
Zagorje pa je zopet v izvrstni formi. 
V mesecu oktobru 2010 je v sklopu 
pokala Cockta za dečke do 14 let, 
osvojil 2. mesto. 
V Logatcu je januarja 2011 poteka-
lo državno prvenstvo, na katerem 
je dosegel 8. mesto. Na domači 

skakalnici v kisovcu je 11. in 12. februarja potekalo tekmovanje za 
pokal Cockta, kjer je osvojil 1. in 2. mesto, v soboto 5.3.2011 pa v 
Žireh odlično 3. mesto. Trenutno je v skupnem seštevku zimskega dela 
državnega tekmovanja na 2. mestu, za vodilnim Bartol Tilnom iz Sk 
ilirije iz Ljubljane. Poleg tekem na državnih in regijskih tekmovanjih, pa 
se skakalci Sk Zagorje, udeležujejo tudi drugih tekmovanj, kot je bilo 
tekmovanje za Pokal Šentruperta in tekmovanje na Goričkem, kjer je 
osvojil 1. mesto. Rokov osebni rekord znaša 108 m.  Sk ZAGORjE

jesenski del MNz Lige 2010/2011
je zaključen. 

Rezultati ekip NK Litija po selekcijah: 
Ekipa Osvojeno mesto Št. osvojenih točk

Člani 1. mesto 27

Mlajši dečki 4. mesto 37

Cicibani U-10 8. mesto 6

Cicibani U-9 1. mesto 33

Cicibani U-8 4. mesto 3
                Vir: http://www.mnzljubljana-zveza.si/

Obenem vas vabimo na organizirano vadbo nogometa. Nudimo vam 
strokovno vodeno nogometno vadbo, tekmovanja med nogometnimi 
klubi, vpeljavo na zdravo tekmovalnost v skladu s pravili fair playa, in 
predvsem veliko zabave. 
Zakaj nogomet? Zaradi moštvene igre, druženja, sklepanja novih prija-
teljskih vezi, homogenega delovanja v skupini in razvijanja motoričnih 
sposobnosti posameznika. Za vključitev v Nk Litija in za vse ostale 
informacije vam je na voljo g. igor Meserko, tf. 051 385 909 ali na 
elektronski naslov: igor.meserko@slo-kabel.si. 
Vsakega, ki se nam bo pridružil, bomo veseli. Vabljeni na ogled tekem 
na igrišču Nk Litija!

Petra GOLNAR

Vse naše ekipe so začele s treningi za drugi del 
sezone 2010/2011. Tudi mlajše selekcije so se iz 
telovadnic preselile na travnata igrišča. V špor-
tnem parku je tako spet vsak dan polno igralk in 
igralcev, ki trenirajo ali čakajo na začetek trenin-
ga. Tudi trenerji selekcij so ostali in potrdili licen-

co za vodenje ekip v letu 2011. V selekciji članov je nekaj novih igral-
cev, ki si želijo igrati za Nk jevnico. Tako se je še povečala konkurenca 
na igralnih mestih, kar je zelo dobro. igralci trenirajo štirikrat tedensko 
in igrajo trening tekme. Na začetnih treningih je prišlo tudi do nekaj 
manjših poškodb, ki pa se bodo do prve prvenstvene tekme sanirale.
Tudi v ŽNk jevnica je prišlo do manjših igralskih sprememb. Dekleta so 
bila tudi med zimskim časom aktivna in odigrala nekaj turnirjev, kjer 
so se kar dobro uveljavile. upamo, da bodo dobro igro prenesle tudi na 
zelenice in se na koncu uvrstile med prve tri na lestvici.

Mlajše selekcije pa trenirajo in pričakujejo prve prvenstvene tekme.
Tudi letos smo se odločili za mini priprave v umagu. Z razliko od prej-
šnjih let se je priprav v začetku Marca udeležilo 60 igralk in igralcev. 
Seveda smo združili priprave s člansko, žensko in veteransko selekcijo. 
Nastanjeni smo bili v hotelu SOL Garden istra, kjer je res dobro poskr-
bljeno za goste. Po napornih treningih in trening tekmah v res lepem 
vremenu smo se v večernih urah tudi družili, kar je seveda zelo dobro 
za jevniški nogomet. 
Tako smo vsi pripravljeni za drugi del sezone, ki se začne konec marca. 
Vabila za ogled domačih tekem bodo na oglasnih tablah v jevnici in 
okolici. Vse, ki vam nogomet pomeni del vsakodnevnega življenja pa 
vabimo, da se nam pridružite v športnem parku jevnica kot igralec-ka 
ali kot gledalec-ka. Posebej pa vabimo v naše vrste deklice in dečke, 
ki jih zanima nogometna žoga in njej pripadajoče lepote nogometnega 
življenja.          Marjan MEDVED - Medo

PP MOTOKROS 2011 
Po lanskih lepih rezultatih naši tekmovalci spet težko pričakujejo za-
četek tekmovanj v motokrosu v bližajoči se novi sezoni. Vsi so zavzeto 

trenirali, seveda glede na vremenske 
in finančne zmožnosti. V zimskem 
času, ko trening na slovenskih progah 
ni možen, so obiskovali motokros pro-
ge v italiji in na Hrvaškem. Tako, da 
upajo na dobre rezultate. 
Prva tekma bo že 27. marca v Vrtojbi 
ter naslednja 10. aprila v Slovenskih 
konjicah. Na njih bodo iz našega klu-

ba sodelovali Matej Žvan in Matej kimovec v razredu R1, Gašper Ada-
mlje v R2 open, Tomi kastelic v R2, jaka Završan v R85 ter Benjamin 
Vuk in Maja Šketelj v razredu R65.
Zelo veseli bomo vsake moralne podpore. V ta namen bo za ogled te-
kem organiziran avtobusni prevoz, tako za člane kluba, kot vse ljubite-
lje motokrosa. Prijavite se lahko pri Alešu Zajcu na mobitelno številko: 
041-631-079. Se vidimo! MOTO kLuB ZAi

PIONIRJI KK LITIJA USPEŠNI V  
KVALIFIKACIJAH ZA VSTOP V 1. SKL

Pionirska ekipa kk Litija je v nedeljo 06.03.2011 na kvalifikacijskem 
turnirju, ki se je odigral v krškem, zabeležila dve visoki zmagi in se 
s tem uvrstila peto leto zapored v 1. SkL. Litijani so bili v obeh tek-
mah veliko boljša ekipa in samo vprašanje je bilo kakšna bo razlika ob 
koncu odigrane tekme. Za kvalitetno predstavo je potrebno pohvaliti 
vse igralce, ki so prikazali lepo igro in veliko želje po zmagi. Rezultati 
kvalifikacij:
LITIJA : POSAVJE KRŠKO    86:35 (44:17)  
Strelci za KK Litija: Primožič 38 (8/10), jakupovič 26 (2/2), Podbre-
gar 9 1x3, Sedevčič 8 (0/2), Šepec 3 (3/4), Zagorc 2. Trener: iBiŠi 
Džemo

LITIJA : JEŽICA  84:23 (56:15)
Strelci za KK Litija: jakupovič 20, Primožič 18 (4/6), Sedevčič 17 
(1/4), Šepec 9 (0/2) 1x3, Šraj 9 1x3, Zagorc 5 (1/2), Ocepek 2 (0/2), 
Podbregar 2, Skender 2. Trener: iBiŠi Džemo

KRŠKO POSAVJE : JEŽICA   78:25 (47:10)  
Lestvica:   

Mesto Ekipa Št. 
tekem Zmage Porazi Dane : Prejete 

točke Razlika Točke

1 Litija 2 2 0 170:58 112 4 

2 krško 
Posavje 2 1 1 113:111 2 3 

3 ježica 2 0 2 48:162 -114 2 

Prvouvrščeni ekipi sta se uvrstili v 1. SkL. 

FRIZERSKI SALON
»MINI«

KJE?
PRI GOSTILNI »JUVAN«

ZAŽELjENA PREDHODNA NAROČiLA
Pri frizerki uRŠi

041 510-179  ali  01 8973-022
V mesecu aprilu 20% popust na barvanje las!

N O V O  N A P O L Š N I K U !

POKAL ŽELEZNIKI 2011
V februarju se je v Železnikih odvijal karate turnir, 
ki ga je organiziral karate klub Mladina iz Škofje 
Loke. Odprtega tekmovanja v disciplini kata se je 
udeležilo okoli 170 tekmovalcev iz enajstih kara-
te klubov, med njimi tudi karate klub Shinkai iz 
italijanskega Zgonika.

Barve našega kluba je na tekmi, z dokaj močno konkurenco, zastopalo 
17 tekmovalcev, med njimi jih je nekaj tudi prvič tekmovalo. Osvojili 
smo dve medalji, ki sta jih v kategoriji članic priborili Hajdeja Prapro-

tnik z drugim in karmen Govekar s tretjim me-
stom. Finale so si priborili jan Trdin v kategoriji 
starejši dečki A, Matic Mandelj in May Boltin 
med starejšimi dečki B, Nina Bajrić v katego-
riji mlajše deklice B in Nika Praprotnik, ki je v 
kategoriji mlajše deklice C odlično nastopila v 
finalu in le za las zgrešila odličje.

Letošnja uvodna tekma nam je vsem služi-
la kot dober pripravljalni trening pred veliko 
tekmo Pokala mesta Tolmin, predvsem pa 
pred državnim prvenstvom, ki bo 29.5.2011 v 
dvorani Pungart v Šmartnem pri Litiji. Že zdaj 
toplo vabljeni, saj bo vstop prost.  kk kensei



ZAHVALA
Ob slovesu našega dragega moža, očeta in dedija

JOŽETA MIRTIČA
se zahvaljujemo vsem lovskim družinam, gospodu Antonu Lokarju 
za sočutne besede, pevcem in rogistom za lepo opravljen pogrebni 
obred.
Zahvaljujemo se Občini Litija in gospodu županu Franciju Rokavcu 
za pregled o življenjskem delu na svečani žalni seji, Predilnici Litija 
in govornikoma gospodu direktorju Francu Lesjaku in gospodu Miru 
Kaplji za ganljive besede.
Posebna zahvala je namenjena zdravstvenemu osebju Kliničnega cen-
tra in Onkološkega inštituta Ljubljana, zdravnicama gospe Koprivi, 
gospe Hauptmanovi za nesebično pomoč pri zdravljenju in lajšanju 
bolečin ter patronažni sestri gospe Sandri.
Hvala za darovano cvetje, sveče, izrečeno sožalje in hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Ivanka, hči Tatjana in sin Matjaž z družinama

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok
za vedno nam ostaja.

ZAHVALA

ob boleči izgubi

IVANA ČEŠKA
13.04.1931 – 16.02.2011

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, osebju 
Doma Tisje za pomoč in sočustvovanje. Hvala g. župniku Pavlu Oko-
lišu za lepo opravljen obred in poslovilne besede. Iskrena hvala Da-
nilu Cvetežarju za sočutne poslovilne besede,  pevcem iz Polšnika in 
trobentaču Toriju za zadnje odpete in zaigrane melodije. Hvala tudi 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Sestra in brat v imenu sorodstva

Ljubil si zemljo,
ljubil svoj dom,
sedaj pa brez tebe
je prazen tvoj dom.

ZAHVALA

ob smrti našega dragega moža, očeta in dedka

FRANCA PRAPROTNIKA
31.01.1929 – 06.02.2011

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, mu darovali 
cvetje, sveče in nam izrazili pisna in ustna sožalja. Zahvaljujemo se ŠD  
Zg. Log za spremstvo na zadnji poti, g. Francu Marzidovšku za lep 
govor ter pevskemu zboru Svoboda iz Hotiča za lepo zapete pesmi. 
Hvala gospodu župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živela,
za vedno boš ti.

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage mame

 LJUDMILE ROŽUN
iz Litije

17. 9. 1936 - 13. 2. 2011

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede ter podarjeno cvetje in 
sveče ter ostalo pomoč.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in vsem, ki ste jo posremili na 
njeni zadnji poti. 
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za odpete ža-
lostinke.

Vsi njeni.

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
       (J.W. Goethe)

ZAHVALA

Ob prerani izgubi naše drage, skrbne in ljubeče mame,  
žene in hčere

MAJDE MIKAC
roj. KOCI

(1961- 2011)

se najtopleje zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem, ki nam stojijo 
ob strani. Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, stisk rok 
in podporo. Toplo zahvalo in hvaležnost smo dolžni izreči patronažni 
in dežurni službi ZD Litija. Iskrena hvala tudi njeni osebni zdravnici dr. 
Maji Milohnoja, ter njenima onkologoma dr. Eriku Škofu in dr. Eriki 
Matos. Hvala vsem za podarjene sveče, mašo ter hvala vsem, ki ste na 
željo pokojne, darovali za potrebe Onkološkega inštituta. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot, pevcem zbora 
Lipa in trobentaču. Posebna hvala g. župniku Pavlu Okolišu in duhov-
niku Juretu Babniku za lep cerkveni obred ter pevcem za izbrane  
pesmi. 

Žalujoči: mož Anton, hči Mojca in mama Vida

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, let nik 2007, cena 7.990,00 
EUR; Opel Corsa Cosmo 1.2 16V Twinport, let nik 2004, cena 3.990,00 EUR; Opel 
Corsa Enjoy 1.4 16V, let nik 2004, cena 3.950,00 EUR; Opel Meriva 1.6i Enjoy let-
nik 2004, cena 5.420,00 EUR; Opel Vectra Comfort 2.2 DTI Avt., let nik 2003, cena 
2.900,00 EUR; Opel Zafira Sport 1.7 CDTI NAVI, let nik 2008, cena 13.500,00 EUR; 
Peugeot 206 XR Presence 1.4, let nik 1999, cena 1.770,00 EUR; Renault Clio 1.5 dCi 
Confort, let nik 2006, cena 5.950,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

BMW serija 3: 320d Touring 
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 09/2011, 
prev. 105500 km, temno modra barva (ko-
vinska), diesel motor, 1995 ccm, 120 kW, 
ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

12.600,00 EUR

Opel Astra 1.6 16V Cosmo 
Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 06/2011, 
prev. 136200 km, srebrna barva (kovin-
ska), bencinski motor, 1598 ccm, 77 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA  

6.990,00 EUR

Opel Astra GTC 1.4 16V ENJOY
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 02/2012, 
prev. 44330 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1400 ccm, 66 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA

7.420,00 EUR

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

1.900,00 EUR

Opel Astra Classic II 1.4 16V 
Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 04/2011, 
prev. 45900 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1389 ccm, 66 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA  

5.500,00 EUR

Renault Megane Coupé 1.4 16V Alize 
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 04/2011, 
prev. 111900 km, temno modra barva (ko-
vinska), bencinski motor, 1390 ccm, 70 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.250,00 EUR

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

Vrsto let med nami sta
delila ljubezen in dobroto,
sedaj pust je mrak, odkar
v njem zastal je vajin korak.

V SPOMIN
Decembra je minilo 12 let odkar si nas zapustil dragi ati, tast, ata in 
pradedek in aprila 2 leto odkar si nas zapustila draga mami, tašča, 

mama in prababica

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

Njuni: hčerka Ivica z možem Jankom, vnuk Janko s Ksenijo, vnuk 
Damir z Natašo ter pravnuki: Pia, Domen, Kaja

23.07.1928 - 15.12.1998

JANEZ
MEDVEŠEK

13.02.1930 - 03.04.2009

VALENTINA
MEDVEŠEK

iz Litije



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

• vroče teme • aktualni predlogi

tenis klub AS

NIK RAzBORŠEK IN BLAŽ BIzjAK 
OdLIČNO NA ITF TURNIRjIH

V mesecu februarju sta na mladinskih iTF tur-
nirjih za svetovno mladinsko teniško lestvico blestela Nik 
Razboršek in Blaž Bizjak. Nik je odlično odigral na močnem 
turnirju visoke 2. kategorije v Litvi, kjer se je gladko pre-
bil do polfinala, v katerem je v tesnem boju moral priznati 
premoč kasnejšemu zmagovalcu belorusu Yasaslavu Shyla. 
Nik je tako osvojil nove pomembne točke in vse kaže, da 
mu bo uspela uvrstitev v direktni turnir mladinskega Roland 
Garrosa.
Na turnirjih nekoliko nižje kategorije in sicer 4. in 5.ranga je 
v keniji nastopil Blaž Bizjak, ki je šele dobro pričel z nastopi 
za svetovno mladinsko iTF teniško lestvico. Tudi Blaž se je 
odlično odrezal, saj je bil tako v Mombasi kot v Nairobiju 
v polfinalu in je osvojil nove pomembne iTF točke. Tako je 
zdaj tretji najvišje uvrščeni slovenski mladinec na iTF lestvici. Nik Razboršek pa je prvi, 
prav tako Nastja kolar med dekleti. Nik Razboršek je bil s posebnim povabilom povabljen 
tudi na priprave slovenske DAViS CuP reprezentance. Z reprezentanti, ki so v ljubljanskem 
Tivoli z zmago proti Finski priigrali za Slovenijo zgodovinsko zmago, je treniral cel teden. 
Nik je bil izredno zadovoljen, s fanti se je dobro ujel, pohvalil pa ga je tudi selektor, ki je že 
dal vedeti, da v prihodnje močno računa tudi na Nika. V Tenis klubu AS Litija smo bili zelo 
ponosni, saj smo prvič v zgodovini videli našega igralca med DAViS cup reprezentanti.
V člansko reprezentanco je dobila povabilo na treninge tudi Nastja kolar in sicer se bo v za-
četku marca v Portorožu pridružila slovenski FED cup reprezentanci. Nato jo čakata dva iTF 
turnirja v Franciji. Tudi doma so igralci Tenis kluba AS Litija zabeležili nekaj odličnih rezulta-
tov. Zagotovo največji uspeh je znova dosegel vedno boljši Gregor kokalj, ki je na Odprtem 
prvenstvu do 14 let v kranju brez večjih težav ugnal vso konkurenco in v finalu premagal 
tudi trenutno prvega na slovenski teniški lestvici do 14 leta Bora Schweiger Mužarja in to 
kar 61 in 63. Gregor, ki zaseda tudi odlično 74.mesto na evropski teniški lestvici je podpisal 
tudi dve novi pogodbi z opremljevalci in sicer bo za njegove loparje odslej skrbela firma 
PRiNCE, za oblačila pa LOTTO.
Na zmagovalnih stopničkah je na turnirju v kategoriji 
od 08-11 let stal tudi Ašič Tom, ki se je uvrstil v polfi-
nale in osvojil pokal za tretje mesto.
Na turnirju do 12 let, ki se je odvijal v Mariboru in 
odličen rezultat z uvrstitvijo v četrtfinale dosegel 
Mark Mesarič.

pRVI pOMLAdNI ŽUR S SKUpINO  
K A R M A !

V soboto, 26.03.2011 ste vsi ljubitelji dobre zabave vablje-
ni na prvi pomladni žur s skupino karma. Vstopnice bodo 

v predprodaji po 3,00 eur, na dan dogodka bodo 5,00 eur. Ne zamudite skupine 
kARMA v soboto, 26.03.2011!

************************************************
dOBROdELNI BOWLING zA GASILCE!

V nedeljo, 27.03.2011 vabimo vse, da se pridružite dobrodelnemu bowlingu za ga-
silce – ura bowlinga bo 10,00 eur, celoten izkupiček pa bomo podarili gasilcem kot 
prispevek za nakup novega vozila. V nedeljo, 27.03.2010 boste torej bowlali, se 
zabavli in pomagali. Dobrodelni bowling poteka od 9.ure dalje.

************************************************
IN KAj VAS ČAKA NA BOWLINGU ApRILA? APRIL. Točno 
16.04.2011 bomo gostili trenutno eno najbolj vročih slovenskih pevk APRIL, ki je 
navdušila na letošnji Evroviziji. April bo prišla v spremstvu svojih plesalk, zato tega 
vsekakor ne smete zamuditi!
Še en vikend pred tem, 02.04.2011, bomo na BOB Bowlingu v Litiji prvič organizi-
rali kARAOkE SHOW in že zdaj vabimo vse skrite talente, da se nam pridružite. Za 
pogumne in najboljše smo pripravili lepe nagrade.
IN SEVEDA VEDNO JE ZA VAS NA VOLJO HALO BOB – DOSTAVA PIZZ , MALIC 
IN OSTALE PONUDBE Če Vam čas ne dopušča, lakota pa ne popušča – ne okle-
vajte, pokličite HALO BOB na 059 711 473, vsak dan od 10. do 23. ure, nedelja 
do 22.ure. Za vsakih 10 zbranih kuponov z škatelj naših pizz pa Vam podarimo 
pizzo margerito ali uro bowlinga!

************************************************
ORGANIzIRAMO OBLETNICE

Bliža se obdobje leta, ko se kot po tekočem traku vrstijo razne obletnice valet, 
mature in ostalih življenjskih mejnikov. Ne odlašajte do zadnjega trenutka in si pra-
vočasno zagotovite prostor za Vaše srečanje v naši Restavraciji in pizzeriji Bob 
Bowling v centru Litije. Na voljo sta Vam tudi dve posebni sobi. Zaključenim 
družbam podarimo 2 uri bowlinga !
Za informacije in rezervacije pokličite na 059 711 473. Ponudbo za srečanja lahko 
naročite tudi na mail: as.aping@siol.net.

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija

aG r o m a r K e t

tc-m ar Ket

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30-20.00

sob: 7.30-19.00, 
ned: 7.30-11.30

TEL: 01-8963-236

SADJE
ZELENJAVA

Prašek DASH
 4 KG: 9,99 €

Tekoči DASH
3 L: 5,79 €

KRAČA - zadnja
 2,99 € / kg

PLEČE - prekajeno
4,99 € / kg

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

• 6 blagajniških mest

OB PRIHAJAJOČI  
POMLADI  

PESTRA IZBIRA 
PRODAJNIH  

PROGRAMOV:
• SEMENA 

• SEMENSKI KROMPIR
• ČEBULNICE

• GNOJILA

MOTORNE ŽAGE:
 STIHL

 "HUSQUARNA"

AKCIJSKE CENE  

V MESNICI

MERCATORJEVE AKCIJE

VELIKONOČNA PONUDBA
UGODNE CENE!

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.00-19.00

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

SADIKE:
 SADNO DREVJE GMOVNICE

pOSEBNO pRIzNANjE pOSLOVALNICI 
SKB V LITIjI

Srce organizacijske kulture SKB, pa tudi matične Skupine Société Générale, ki je 
ena največjih finančnih skupin v evro območju, je moč strniti v vrednote in nače-
la, ki jim zaposleni sledijo pri svojem vsakodnevnem delu s strankami:

  Strokovnost, ki omogoča 
varno in zaupanja vredno 
poslovanje.

  Ustvarjalnost kot način  
razmišljanja.

   Skupinsko delo, ki širi  
dimenzijo posameznika.

Vsako leto na osnovi določenih 
kriterijev v SkB med svojimi  
za poslenimi izberejo v različnih 
ka  tegorijah posebej prizadev-
ne, uspešne in delu predane  
so de lavke in sodelavce, ki sle-
dijo tu di prej omenjenim načelom v ponos banke in predvsem v zadovoljstvo strank. 

Nada Dobravec, irena Gregorin, Maksimira Hauptman, Melita Štepic, Meta Sodnik in Erika 
Murko iz poslovalnice SKB v Litiji so pred dnevi prejele priznanje vodstva SkB in Generali 
zavarovalnice, saj so dosegle najboljše letne rezultate pri trženju, tako bančnih kot zavaro-
valniških produktov, tako samostojnim podjetnikom kot tudi občanom. V SkB so ponosni 
na uspešne sodelavke, ki so se izkazale kot prizadevne tudi ne glede na delovno mesto, 
ki ga zasedajo. Nagrado so dobile kot posameznice in kot najboljša prodajna ekipa.  
V SkB verjamejo, da bi jim priznanje dodelile tudi stranke, saj njihov uspeh izvira iz zado-
voljstva strank z opravljenim delom. 

Zaposleni v SKB sledijo cilju, da s skupnimi močmi zgradijo banko, katere poslo-
vanje bo temeljilo na odnosih s strankami, banko z ugledom na trgu, in predvsem 
banko, ki jo stranke izberejo zaradi strokovnosti in predanosti njenih zaposlenih. 
S svojo poslovalnico v Litiji so na dobri poti! 


