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Aprilska številka je polna spomladanskega zagona in 
prekipeva od aktivnosti, zato smo jo razširili. V uredni-
štvu se pridružujemo voščilom ob prihajajočih prazni-
kih.
   Marko Djukić

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.5.2011 
v elektronski obliki na naslov: 

Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

Spletna stran Občana: www.obcan-litija.si

zaHvala za DobRoDelni KonceRt

Prostovoljno gasilsko društvo L I T I J A se iskreno zahvaljuje vsem izvajalcem 
in sponzorjem ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je veliki dobrodelni 
koncert, ki smo ga organizirali v dvorani Gimnazije Litija, konec meseca marca 
lepo uspel. Izkupiček od prodaje kart bomo v celoti namenili za nakup novega 
gasilskega vozila z dvižno platformo. ISKRENA HVALA !

jUbilejni PRazniK SlovenSKe zaStave  
v SPoDnji Slivni

Društvo HERALDICA SLO-
VENICA je pripravilo ju-
bilejni praznik slovenske 
zastave in s tem je   sloven-
ska zastava tokrat že dvaj-
setič zaplapolala v geome-
tričnem središču GEOSS v 
Spodnji Slivni pri Vačah. 
Osrednji govornik je bil 
starosta slovenske demo-
kracije, član predsedstva 
republike Slovenije izvo-
ljen na prvih demokratič-
nih volitvah samostojne 

Slovenije g. Ivan Oman. Slovensko zastavo je v spremstvu evropskih in občin-
skih ter praporov vojnih veteranov in praporov najrazličnejših  društev Sloveni-
je,  konjenikov iz Jesenja, narodnih noš iz Trzina ponesla častna četa Slovenske 
vojske. Recital je pripravil  dramski igralec in pesnik Tone Kuntner.

Spoštovane občanke in obča-
ne ob veščamo, da v Litiji de-
luje taXi služ ba. Prevoz si 
lahko naročite na telefonski 
številki 030 667 102 in si-
cer od ponedeljka do četrtka 
od 6.00 – 18.00 ure, petek in  
sobota od 00.00 ure – 24.00 
ure. Ob nedeljah in praznikih 
pa zaenkrat še ne obratujejo.

tRaDicionalno  
KReSovanje v litiji!

PGD Litija vas 30. Aprila, vabi na tradici-
onalno Kresovanje na Ježi, 1. maja pa še na  
Sitarjevec. Za jedačo, pijačo in dobro glas-
bo bo poskrbljeno. Litijski gasilci bodo ves 
izkupiček namenili nabavi novega gasilskega 
vozila z dvižno platformo.  VABLJENI!

Vsem občankam in občanom 
voščim blagoslovljene  
velikonočne praznike –

Naj vam Velika noč prinese 
mir, zdravje in veselje.

Župan Občine Litija
Franci ROKAVEC

Ob 27. aprilu,  
“Dnevu upora proti okupatorju”
in 1. maju, “Prazniku dela” vsem

občanom in občankam Občine Litija 
čestitam ter želim prijetno praznovanje.

Župan Občine Litija
Franci ROKAVEC

Gradbeno dovoljenje za O.Š. Litija pridobljeno.                           (Več na 3. strani)

PRojeKt nova oSnovna Šola litija 

Čestitamo vsem občankam in občanom ter 
članom in članicam ZB NOB Litija-Šmartno ob 

državnem prazniku 27. aprilu - Dnevu upora proti 
okupatorju in 70-letnici ustanovitve  

oF slovenskega naroda. 

Ob tej priložnosti Vas vabimo na proslavo, ki bo  
27. aprila 2011 ob 11. uri pri spomeniku na 

Javorskem Pilu.

Po končani proslavi ste vabljeni na tradicionalno  
druženje pri Lovskem domu LD Gabrovka.

Želimo vam prijetno praznovanje in  
prisrčno vabljeni!

Združenje borcev za vrednote NOB Litija

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

V Litiji smo v »PRiBLiŽEVANjiH« gostili dr. 
MARkA PAVLiHO. izjemen sogovornik, poln po-
sebne energije, nam je približal realnost aktu-
alnih dogodkov v Sloveniji  z nujnostjo duhovne 
nadgradnje posameznika. Večer, ki je v Litijo 
prinesel nov pristop in odpira pomembna vrata 
v povezovanju in odnosih med ljudmi.

ŽenSKa voKalna 
SKUPina liPa litija
 vaS vabi na PRvi 

SaMoStojni KonceRt.

V GOSTE SO POVABILE VOKALNO SKUPI-
NO »IN SPIRITU« IZ VOJNIKA

Ženska vokalna skupina Lipa je v društvu pri-
čela delovati z letom 2010. Že v prvem letu 
glasbenega ustvarjanja so požele odlične 
strokovne ocene in bile izbrane za državno 
tekmovanje najboljših 8 malih vokalnih sku-
pin v Radovljici. Tokrat se prvič samostojno 
predstavljajo litijski publiki.

in zakaj so izbrale in spiritu: »Nemalo je fan-
tovskih pevskih skupin, Vsaka pa je zase svet. 
Vokalna skupina In spiritu je posebna pred-
vsem zaradi svojih izvedb.
Njihove pesmi ne uidejo iz glave takoj, ko za-
pustiš dvorano, pač pa še naprej donijo...«

PETEK, 14. MAJ 2011, OB 19. URI
V KULTURNEM CENTRU LITIJA
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NADALJEVANJE PROJEKTA;  
LOČUJEM, ZEMLJO VARUJEM

Tokrat bo največ akcije v projektu okrog dneva Zemlje – 22. 
april. Vrtec Litija, Osnovna šola Gradec in Gimnazija Litija so 
pripravili vrsto aktivnosti in presenečenj. Vse lahko spremljate 
na www.locujem.si. 

Slopak in Danone sta to-
krat sodelovala pri izdelavi 
Zemlje, ki jo je zasnovala 
nevladna organizacija Sme-
tumet. Z ekipo osnovnošol-
cev so iz odpadnega papir-

ja izdelali maketo z več kot meter premera. Pripravili so tudi 
ločevalne zaveze. Osnovnošolci so vas že zagotovo pocukali 
za rokav in vprašali, ali ste se pripravljeni s podpisom zavezati, 
da boste ločevali odpadke. Podpisi bodo najprej razstavljeni v 
Osnovni šoli Gradec, nato pa na Občini Litija.

V ZELENEM zabojniku je STEKLO
Stekleno embalažo moramo izprazniti, preden jo odvržemo v 
zelen zabojnik.
V zabojnik za steklo (ZELEN ZABOjNik) SODIJO: 
• Steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil
• kozarci vloženih živil
• Druga steklena embalaža 

V zabojnik za steklo (ZELEN ZABOjNik) NE SODIJO: 
• Okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo
• Ogledala, kristalno in ekransko steklo
•  Steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, 

stekleni senčniki svetil)
•  Pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla iz ume-

tnih mas
•  Laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, keramika, kame-

nje ipd.

Steklo sodi v zelen zabojnik – v šoli, na gimnaziji in v vrtcu 
lahko spremljajo, koliko prihranijo z ločenim zbiranjem.

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča na območju občine Litija obveščamo, da bo v letošnjem letu iz-
vedena odmera v dveh delih. Najprej se bo odmerilo nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča za zazidana zemljišča (od stanovanjskih 
in poslovnih površin) in kasneje v drugi polovici leta še za nezazidana 
stavbna zemljišča. 
Občina Litija je že izvedla novelacijo obstoječe baze zazidanih stavb-
nih zemljišč in sicer s posodobitvijo in kontrolo evidence zazidanih 
stavbnih zemljišč ter njeno nadgradnjo oz. primerjavo z najnovejšimi 
geodetskimi podatki iz registra nepremičnin predvsem glede povr-
šine posameznih objektov (stanovanjska, poslovna, industrijska, …. 
površina).
V pripravi je še novelacija oz. posodobitev baze za nezazidana stavb-

na zemljišča, ki je nujna zaradi sprejema novega prostorskega doku-
menta občine, to je Občinskega prostorskega načrta Občine Litija 
(uradni list RS, št. 58/2010), ki z grafičnim delom in opredelitvijo 
namenske planske rabe zemljišč predstavlja osnovo za odmero na-
domestila.
konec leta 2010 pa je Občinski svet Občine Litija na 2. seji sprejel 
Sklep o vrednost točke za določitev nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča za leto 2011. Vrednost točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 se je dvignila sorazmerno z 
valorizacijo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in tako znaša 
0,0067 EuR.
Za vse informacije glede odmere nadomestila se lahko občani obrne-
te na uslužbenko občinske uprave kati Zidar soba št. 57.

OBVESTILO V ZVEZI Z ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO  
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2011

PoRočilo o SPRejetiH SKlePiH in oDločitvaH 
4. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 30.3.2011 ob 17.00 uri  

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Svetniki so v začetku potrdili zapisnik 3. Seje OS

Predsedujoči je razširil dnevni red s točkama: »Sklep o uporabi sred-
stev proračunske rezerve«, ter »Razširitev letnega načrta razpolaga-
nja in pridobivanja z občinskim nepremičnim premoženjem«. Svetniki 
niso sprejeli predloga g. Forteja, da se točka »Razširitev letnega na-
črta razpolaganja in pridobivanja z občinskim nepremičnim premože-
njem« ne uvrsti na dnevni red seje.

Dnevni red je tako obsegal 15 vsebinskih točk od katerih povzemamo 
naslednje.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  
Vrtec Litija – skrajšani postopek
Sprejete spremembe odloka o javnem zavodu Vrtec Litija so se nana-
šale zgolj na navedbo lokacij novih enot vrtca, ki so pričele delovati v 
minulih letih v zvezi z odprtjem novih dislociranih oddelkov v najetih 
prostorih pri zasebnikih v Litiji na Partizanski poti in v Gradcu na Bev-
kovi ulici, po preselitvi v nove šolski objekt pa se je spremenil tudi 
naslov enote Sonček na Vačah.
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave ob-
čine Litija – drugo branje
Občinski svet občine Litija je sprejel Odlok o organizaciji in delovnem 
področju Občinske uprave občine, ki določa organizacijo in delovna 
področja občinske uprave občine Litija, njeno delovanje, notranje or-
ganizacijske enote in druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske 
uprave.
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2010 
– prvo branje
Občinski svet je v prvem branju sprejel Zaključni račun Občine Liti-
ja, ki za leto 2010 izkazuje 12,8 mio € prihodkov in 13,7 mio € pri-
hodkov. Za pokritje proračunskega primanjkljaja se je občina v letu 
2010 zadolžila v višini 1,5 mio €. Spodbudno je, da se je primanjklaj 
občinskega proračuna v zadnjih štirih letih zmanjšal za 60%. Največ 
stroškov je občina v preteklem letu zabeležila na področju izobraže-
vanja (37% prihodkov) in občinskih cest (20% prihodkov), tako da so 
skupni stroški na področjih gospodarske infrastrukture in družbenih 
dejavnosti predstavljali 91% občinskih prihodkov, ostalih 11 področij 
pa 9%. Pred poletjem bo občina izvedla še notranjo revizijo poslova-
nja v preteklem letu.
Obravnava predloga investicijskega dokumenta: IP za novogra-
dnjo objekta Osnovna šola Litija
Občinski svet je v zvezi s pričetkom gradnje nove litijske šole sprejel 
dva sklepa: investicijski program za porušitev stare šole in novogra-
dnjo objekta ter predvideno finančno konstrukcijo (obveznosti občine 
za plačilo investicije) v višini 12,5 mio EuR ter odločitev, da Občina 
Litija lahko prične s postopki javnega naročanja za izvedbo projekta 
novogradnje OŠ Litija, pričetek gradnje pa naj se uskladi s pogoji in 
rezultati razpisa MŠŠ za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem 
šolstvu v RS v letu 2011.
Obravnava Novelacije investicijskega programa za izgradnjo ka-
nalizacije in čistilne naprave Litija
letu 2003 je Občinski svet Občine Litija že odločal o investicijskem 
programu za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju 
Litije. Do danes je projekt doživel mnogo sprememb na področju vi-
rov, načina, dinamike financiranja in tehničnih sprememb. Cilj projek-
ta je izvedba ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode iz aglo-
meracije 20007 (Litija in Šmartno pri Litiji), ki mora biti opremljena z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 2015. S tem se 
bo zmanjša emisija komunalne odpadne vode v reko Savo. Odločba 
organa upravljanja o dodelitvi sredstev kohezijskega sklada za skupi-
no projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje 
Save -2. faza je bila izdana v mesecu decembru 2010. V projekt bomo 
vključili tudi gradnjo meteornih kanalov, ki niso sofinancirani s strani 
Eu, ter v primeru, da trasa kanalizacijskega voda poteka v cestnem 
telesu kategorizirane javne poti, bomo izvedli sanacijo cestišča z od-
vodnjavanjem in javno razsvetljavo. Navedeno bo dodatno obremeni-
lo projekt ter bo v celoti strošek proračuna občine.
Obravnava DIIP dokumenta za večnamenski objekt za medgene-
racijsko druženje v KS Gabrovka 
S prenovo opuščenega objekta zdravstvene ambulante v Gabrovki, 
bomo pridobili prostore za različne aktivnosti in druženje otrok, mla-
dine, medgeneracijskemu druženju in raznim prireditvam, knjižnični 
dejavnosti, društvenim dejavnostim in prostorom krajevne skupnosti. 
Za navedeno investicijo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, za 
kar je občina Litija že naročila projektno dokumentacijo. Z navedeno 
investicijo bo občina Litija kandidirala na razpisu Programa razvoja 
podeželja, kjer je predvideno sofinanciranje v višini 85 % upravičenih 
stroškov, izvedba projekta pa je v dokajšnji meri odvisna od uspeha 
na tem razpisu.
Obravnava DIIP dokumenta za večnamenski objekt za medgene-
racijsko druženje v KS Dole pri Litiji
S predvideno investicijo, bomo ob objektu podružnične osnovne šole 
Dole, pridobili večnamensko dvorano velikosti 250m2, ki bi bila na-
menjena za športna, kulturna in medgeneracijska druženja. V objektu 
pa bodo tudi sanitarije, garderobe, skladišče orodja in opreme, prav 
tako je predvidena širitev kapacitet obstoječe kotlovnice za potrebe 
novogradnje tega prizidka in prehoda na obnovljiv vir energije (lesni 
odpadki). Z navedeno investicijo bo občina Litija kandidirala na raz-
pisu Programa razvoja podeželja, kjer je predvideno sofinanciranje 

v višini 85 % upravičenih stroškov, izvedba projekta pa je v dokajšnji 
meri odvisna od uspeha na tem razpisu.
Obravnava letnega programa dela na področju varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami
V skladu z zakonodajo in predpisi, ki velja na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, je Občinski svet obravnaval in spre-
jel letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Občini Litija za leto 2011.
Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu v letu 2011
Občinski svet Občine Litija je podal soglasje k uskladitvi cen socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec 
storitve, to je Center za socialno delo Litija. Cena storitve je sesta-
vljena iz stroškov prvega dela storitve, to je vodenja storitve, ki po 
uskladitvi znaša 1.245,99 EuR na mesec in drugega dela storitve, to 
je neposredne socialne oskrbe, ki po uskladitvi znaša 13,29 EuR na 
efektivno uro. Strošek prvega dela storitve je v celoti subvencija oz. 
odhodek občine, strošek drugega dela storitve pa v višini 3,28 EuR 
na efektivno uro predstavlja strošek uporabnika (občana, ki je upra-
vičen do neposredne oskrbe na domu), preostali del do polne cene 
storitve, to je 10,01 EuR, pa je subvencije občine. Nove cene storitve 
in subvencije občine se začnejo uporabljati od 1.4.2011.
Sklep o uporabi sredstev proračunske rezerve
Občino Litija so dne med 16. in 20. Septembrom 2010 zaradi obil-
nih padavin prizadele poplave in močna neurja. Poplavljena so bila 
področja ob reki Savi, na katerih se nahaja tudi več stanovanjskih 
objektov in javnih cest. Na območju Litije se je utrgalo več zemeljskih 
plazov. 
Občina Litija je za sanacijo škode, ki je nastala na lokalnih cestah in 
javnih poteh že izdelala sanacijske elaborate.
Za zahtevnejše sanacije, kot so sanacijo plazov, ki so globlji od 3,0 m 
se morajo izvesti terenske preiskave z izvedbo geomehanskih vrtin. 
izvesti je potrebno stabilnostne analize ter geostatične izračune. 
Prav tako je v deževju med 16. in 20. september 2010 prišlo do večjih 
poškodb na samem zajetju novozgrajenega vodovoda Ribče v Zapod-
ju in poškodb v neposredni bližini, ki prav tako vplivajo na nemoteno 
delovanje zajetja.
Zato bo Občina Litija na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta 
pristopila k izdelavi tehnične dokumentacije PGD, PZi za sanacijo pla-
zov na lokalnih cestah, javnih poteh ter k sanaciji škode na območju 
zajetja novozgrajenega vodovodnega sistema Ribče.
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji
Največ inšpekcijskih ogledov je bilo opravljenih na kategoriziranih 
občinskih cestah (poseg v občinsko cesto in njen varovalni pas brez 
ustreznih dovoljenj, soglasij; zraščene žive meje v cestni svet; uni-
čevanje cest s prekomerno težo vozil; odtekanje odpadnih voda na 
občinsko cesto,…). Velika pozornost v letu 2010 je bila namenjena 
pregledovanju ekoloških otokov, ravnanju s komunalnimi odpadki, 
ločevanju posameznih frakcij. V zvezi s tem je bilo izdano 21 odločb 
o prekršku s predpisano globo. Poudarjeno je bilo, da bo medobčin-
ski inšpektorat v letu 2011 kontrolo nad pregledi urejenosti ekoloških 
otokov in ločevanju frakcij v gospodinjstvih še okrepil.
izpostavljena je bila problematika neurejenega odvajanja meteornih 
voda. Za primer odtekanja meteornih voda, kjer mora lastnik storiti 
vse potrebno, da meteorne padavine z njegove zgradbe ne odtekajo 
oz. ne padajo na tujo nepremičnino (87.člen SPZ), lahko uporabijo 
varstvo, ki ga predvideva Stvarnopravni zakonik. (SPZ). V prihodnje 
bo potrebno nameniti več pozornosti osveščanju ljudi, komunikaciji z 
njimi in preventivnemu delovanju med njimi.
Razširitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z občin-
skim nepremičnim premoženjem
Občinski svet je sprejel predlog Razširitve letnega načrta razpolaga-
nja in pridobivanja z občinskim nepremičnim premoženjem.
Kadrovske zadeve
Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Litija 
Občinski svet je na podlagi akt o ustanovitvi, poziva Gimnazije Litija 
in objavljenega razpisa za ravnatelja Gimnazije Litija, na predlog ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, podal mnenje k 
kandidatom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Na razpis sta prispeli dve 
prijavi. Občinski svet je tako podal pozitivno mnenje kandidatkama 
Tanji Tomšič, stanujoči Štajerska cesta 18, 1231 Ljubljana – Črnuče 
in Vidi Poglajen, stanujoči Preska nad kostrevnico 19a, 1275 Šmar-
tno. Prednost pred izbiro občinski svet podaja kandidatki Vidi Pogla-
jen, stanujoči Preska nad kostrevnico 19a, 1275 Šmartno pri Litiji. 
Razrešitev in imenovanje nadomestnega predstavnika v garan-
cijski odbor RCR
Na podlagi poziva RCR d.o.o., je občinski svet na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za predstavnika občine 
v Garancijski odbor RCR d.o.o. imenoval jožeta kosa, stanujočega 
Velika Preska 1, 1272 Polšnik. Zaradi odstopne izjave, ga je občin-
ski svet kot predstavnika občine v Garancijskem odboru razrešil, kot 
nadomestnega predstavnika pa imenoval Pirc janeza, stanujočega 
Partizanska pot 21, 1270 Litija. 
4. seja občinskega sveta se je zaključila s točko pobude in vprašanja, 
odgovore n ata vprašanja, kakor tudi vsa ostala gradiva in sprejete 
dokumente za sejo občinskega sveta, pa si lahko ogledate na spletni 
strani občine Litija(www.litija.si).

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE TURISTIČNE 
CESTE PROTI VAČAM

Direkcija republike Slovenije izvaja rekonstrukcijo ceste 
Kandrše - Vače - Spodnji Hotič in v letošnjih pomladnih me-
secih je že urejen odsek v dolžini  250 m. Poleg odvodnja-
vanja so bile izvedene  tudi  podporne in oporne konstruk-
cije z izgradnjo pilotnih sten in kamnitih zložb.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  
PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZA MLADE  

V OBČINI LITIJA V LETU 2011
Obveščamo vas, da jebil dne 01.04.2011 v uradnem listu RS, št. 
24/11 objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanci-
ranje projektnih aktivnosti za mlade v občini Litija v letu 2011. 

Razpisna dokumentacija in obrazci prijav so na voljo na spletni 
strani Občine Litija, www.litija.si. Dobiti jih je možno tudi na Ob-
čini Litija, soba 50 ali 52. Za dodatne informacije lahko pokliče-
te na telefon: (01)8963-438 (Občina Litija, Marija jerič).

Rok za oddajo prijav je do vključno 08.05.2011, če oddajate-
priporočeno po pošti, ali do 9.00 ure dne 09.05.2011 osebno v 
tajništvu Občine Litija, soba 44. Vabljeni k oddaji prijav. 

OBČiNA LiTijA
Oddelek za družbene dejavnosti
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Občina Litija, jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 20. člena Pravil-
nika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Litija za programsko 
obdobje 2007 – 2013 (uradni list RS, št. 59/07) in Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2011 (uradni list RS, št. 
12/11), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA POKRIVANJE  
OPERATIVNIH STROŠKOV TOVORNEGA 

TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV  
V LETU 2011

1. RAZPISANA SREDSTVA 
V proračunu Občine Litija za leto 2011, so v okviru postavke 
»1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v 
višini do 40.000 EuR za pokrivanje operativnih stroškov to-
vornega transporta iz odročnih krajev.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov 
tovornega transporta iz odročnih krajev subjektom, ki so re-
gistrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani in opra-
vljajo dejavnost tovornega transporta na območju občine 
Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z 
izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomo-
či de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega 
transporta iz odročnih krajev. upravičenci so upravičeni 
do pomoči v enkratnem znesku za obdobje 01.01.2011 do 
31.12.2011.

3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani 
za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. upravičenci 
morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega 
transporta na območju občine Litija.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj 
navede osnovne podatke - naziv in sedež, odgovorno osebo, 
telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime 
banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z 
navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal oziroma že opravlja 
storitve transporta in višino mesečnih stroškov tovornega 
transporta. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija:
–  odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra,
–  dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih 

območjih,
–  seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilo-

metrih in številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.

5. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani 
Občine Litija. Z izbranim subjektom transporta bo Občina 
Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za po-
krivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odroč-
nih krajev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahte-
vati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor 
bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje 
pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in se 
bodo s sklepom zavrgle.
upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.

6. NAČIN IN ROK ZA DOSTAVO VLOG
Rok za dostavo vlog je do 29.04.2011. Prijavitelji lahko vlogo 
oddajo na Občini Litija, jerebova 14 - soba 44 (ii. nadstropje) 
ali pa vloge pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja 
in na prednji strani ovojnice z označbo »NE ODPiRAj - jAVNi 
RAZPiS POkRiVANjE OPERATiVNiH STROŠkOV TOVORNE-
GA TRANSPORTA iZ ODROČNiH kRAjEV V LETu 2011«, na 
naslov: Občina Litija, jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne 
bodo dostavljene na način in v roku iz 6. točke tega razpisa, 
se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.

Občina Litija, jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v občini Litija za programsko obdobje 2007 – 2013 (uradni 
list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011 
(uradni list RS, št. 12/11), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV  

S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2011

1.  RAZPISANA SREDSTVA
V proračunu Občine Litija za leto 2011, so v okviru postavke »1122 
kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena 
sredstva  v višini 11.000 EuR.

2.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2011.
upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini 
Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 
2011.

3.  POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
–  sedež na območju občine Litija,
–  sedež izven občine Litija, če je več kot polovica registriranih 

članov društva iz območja občine Litija,
–   sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na 

območje občine Litija in je v interesu Občine Litija.

4.  POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. izpolnjena vloga 
na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z 
datumom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
–   Dokazilo o registraciji društva,
–   Seznam članov društva iz občine Litija,
–   Poročilo o delu v preteklem letu,
–   Letni finančno ovrednoten program dela,
–   izjava o točnosti navedenih podatkov,
–   izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 

državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.

5.  NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine 
Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev. 

6.   NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV 
SREDSTEV

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 29.04.2011.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Litija, soba 44 (ii. nadstro-
pje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na 
prednji strani ovojnice z označbo »NE ODPiRAj – jAVNi RAZPiS ZA 
SOFiNANCiRANjE DRuŠTEV S PODROČjA kMETijSTVA V LETu 
2011«, na naslov: Občina Litija, jerebova 14, 1270 Litija.

7.  ROK O OBVESTITVI IZIDA JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni 
od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. 
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 
dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in 
prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

8.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa dvignejo na 
Občini Litija, jerebova 14, soba 39, kontaktna oseba: Peter Repovš, 
oziroma je dostopna na občinski spletni strani: www.litija.si 

ODGOVORI  PROJEKTANTA NA JAVNA VPRAŠANJA 
CIVILNE INICIATIVE (ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO) 

GLEDE NOVE OSNOVNE ŠOLE LITIJA
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 name-
sto ceste, dovolj veliko parkirišče, avtobusno postajališče… 

  Projekt nove Osnovne šole Litija ureja celotno območje namenje-
no gradnji.

 –  V novi šoli je načrtovan telovadni prostor za učence prve triade 
in ter telovadni prostor v dvonamenskem zaklonišču,  podzemni 
hodnik do Športne dvorane pa bo zgrajen v naslednjih fazah pro-
jektiranja.

 –  V park ob Cesti komandanta Staneta projekt posega le minimal-
no s šestimi novimi parkirnimi mesti za bočno parkiranje, ki so 
več kot potrebni in bodo lahko služili tudi kot začasna - odlagal-
na parkirna mesta za vrtec. Obstoječi park se ohrani, predvide-
na je še dodatna  posaditev dreves. 

 –  Projekt zagotavlja zadostno število parkirnih mest po Občin-
skem prostorskem načrtu, torej 54 parkirnih mest namenjenih 
šoli. 22PM je predvidenih na prireditvenem prostoru pri Športni 
dvorani Litija, ki bo parkirišče  namenjeno šoli. 

 –  Na zahodnem delu območja ob ulici Mire Pregljeve pred vho-
dom na dvorišče sta načrtovani dve postajališči za avtobus in 
dve parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje. 

  Projekt nove Osnovne šole Litija se urejanja okolice loteva celovi-
to in logično, ker gre za pomemben del mesta. 

2.   Kako ste lahko na razpisu izbrali in na občinskem svetu 
predlagali v potrditev tako zastarel projekt gradnje (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?

  Material gradnje ne vpliva na to, ali je stavba nizkoenergijska ali 
ne, to je odvisno od tehnologije. Po pravilniku mora biti šola kot 
stavba dovolj svetla in odprta, zatorej je uporaba stekla nujna. 
Stavba vsekakor ustreza Pravilniku o učinkoviti rabi energije v 
stavbah, stavba ne bo nizkoenergijska temveč energijsko učinko-
vita. Obvezni del projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje 
je tudi študija uporabe alternativnih virov energije, ki je bila za to 
šolo opravljena. Na strehi šole je predviden prostor za fotovoltaič-
ne panele in v prihodnosti je predvidena uporaba lesnih sekancev 
kot vir energije za širše območje šole. 

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

  Projekt Osnovne šole Litija je bil izbran na javnem natečaju, kjer mu 
je strokovna komisija določila prvo mesto. V to spada tudi ureditev 
območja namenjenega gradnji in pozicija športnega igrišča. Špor-
tno igrišče bo od Ceste komandanta Staneta oddaljeno 15m, od 
obstoječih blokov pa okoli 40m. Od ceste bo ločeno tudi z obstoje-
čim parkom, ki bo še dodatno zazelenjeno z novimi drevesi. Celotno 
igrišče bo ograjeno s 4m visoko plastificirano žično ograjo. 

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). 

  Projekt nove osnovne šole v Litiji je obsežen. Gre za stavbo, ki 
meri 6000m2. kvaliteta projekta je odvisna tudi od časa name-
njenega gradnji. Po predvidenem terminskem planu bo gradnja 
potekala 18 mesecev. Vsekakor pa se bo stremelo k čim hitrejšem 
zaključku gradnje.

Pripravil: Robert PoToKAR, univ.dipl.ing.arh.

OBČANI LITIJE IZKAZALI 
ZAUPANJE

Po ustanovitvi družbe Socialno varstveni cen-
ter Litija, d.o.o. v aprilu 2009 so bile njene 
aktivnosti usmerjene v realizacijo projekta iz-
gradnje socialnovarstvenega centra. Tako je 
bila v septembru 2009 najprej sklenjena po-
godba z družbo Maksimilijan, d.o.o. iz Celja, 
od katere je bila odkupljena stavbna pravica 
na zemljiščih predvidenih za gradnjo, z vso 
projektno dokumentacijo, soglasji in izdanim 
gradbenim dovoljenjem. ker je Občina Liti-
ja želela pristopiti k modernemu in v Evropi 
vedno bolj uveljavljenemu konceptu oskrbe 
starejših s poudarkom na medgeneracijskem 
sodelovanju in povezovanju, se je porodila 
ideja o medgeneracijskem oblikovanju tega 
projekta. Tako, da smo poleg vseh modernih 
oblik oskrbe starejših, v en stolpič vključili 
tudi dejavnost Glasbene šole Litija- Šmartno 
in tako v kar največji možni meri poskušali 
povezati sodelovanje med generacijami.
Poleg tega so ves čas potekali razgovori, tako 
z Domom Tisje, kot Ministrstvom za delo, 
družino in socialne zadeve ter Ministrstvom 
za zdravje o širitvi javne socialno varstvene 
mreže v Litiji oz. pridobitvi dovoljenja za izva-
janje rehabilitacijske dejavnosti po možgan-
ski kapi, poškodbi glave ali po zlomu kolka. 
Pri tem smo naleteli na številne ovire – od 
tega, da je lokacija neprimerna, ker je ume-
ščena na eni strani med reko Savo in na drugi 

strani regionalno cesto Ljubljana –Litija, do 
tega, da je na lokaciji deponirana jalovina, ki 
je življenju in zdravju škodljiva. kljub števil-
nim preprekam s katerimi se družba srečuje 
že od ustanovitve dalje, pa trdno vztraja na 
svoji poti in postopno, korak za korakom pre-
maguje ovire, s katerimi želijo posamezniki 
ustaviti projekt, za katerega se v Občini Litija 
prizadevamo že leta in leta. 
Tako smo na zemljišču predvidenem za izgra-
dnjo socialnovarstvenega centra v Litiji v po-
letnih mesecih preteklega leta izvedli prestavi-
tev elektro in komunalnih vodov z namenom, 
da se pripravi teren za pričetek gradnje.
Odvzeti so bili tudi vzorci zemljine, ker smo 
želeli argumentirano zavrniti očitke mnogih 
o neprimernosti gradnje na tem mestu. Ana-
lizo zemljine, katero so izvedle pooblaščene 
institucije (Erico d.o.o., Naravoslovnotehni-
ška fakulteta, Oddelek za geologijo, Zavod 
za varstvo pri delu, ZRMk), so se izvajale od 
junija 2010 pa vse do danes, saj smo žele-
li pridobiti temeljite in vsestranske ocene o 
njeni (ne)ustreznosti. Na podlagi vseh analiz 
lahko zaključimo, da je material, ki se nahaja 
na predvidenem gradbišču stabilen in nere-
aktiven odpadek ter, da ustreza zahtevam za 
odlaganje na odlagališču za nenevarne od-
padke, na odlagalnih poljih kjer ni komunal-
nih odpadkov ali drugih nenevarnih odpad-
kov. Rezultati analiz raztopljene suhe snovi 
v izlužkih kažejo, da parametri ne presegajo 
nobene od analiziranih, z uredbo predpisanih 

minimalnih dovoljenih koncentracij toksič-
nih snovi! Tudi meritve hitrosti doze sevanja 
gama in kontaminacija s sevanji beta ter ra-
dioaktivnosti tal na območju novogradnje so 
pokazale, da območje ne vsebuje povišanih 
specifičnih aktivnosti naravnih radionuklidov. 
Vse izmerjene vrednosti so v okviru naravnih 
povprečij.
V marcu letošnjega leta smo se prijavili tudi 
na javni razpis za pridobitev koncesije za iz-
vajanje socialno varstvenih storitev oskrbe v 
domovih za starejše in dnevno varstvo. Na 
rezultate razpisa še čakamo. Pri tem mora-
mo posebno zahvalo izreči vsem društvom 
upokojencev v litijski občini, članom društva 
invalidov, članom društva diabetikov, članom 
Rdečega križa Litija ter vsem ostalim obča-
nom, ki so z izjemno številčnostjo s podpisi 
pod Pismo podpore, ki smo ga posredovali 
ministru dr. Svetliku in njegovim pristojnim 
službam, izkazali zaupanje v pričeto gra-
dnjo in v naše napore, da končno pričnemo 
z gradnjo tega tako zaželenega in še kako 
potrebnega večnamenskega objekta. V tem 
trenutku smo pričeli tudi z nadaljnjimi deli za 
dokončanje prestavitve elektro in komunal-
nih vodov, tako, da se bo v prihodnjih tednih 
nadaljevalo z dejansko gradnjo objekta.
Vsem podpornikom še enkrat iskrena hvala 
za izkazano podporo in zaupanje!   

Tatjana kRŽiŠNik,  
direktorica SVC Litija,d.o.o. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
je v marčevski številki Občana objavila Javni razpis z 
podajo predlogov za podelitev priznanja Zlata plaketa 
Občine Litija za leto 2011. 
Vse zainteresirane predlagatelje obveščamo, da je rok 
za oddajo predlogov 06.05.2011 do 12.00 ure na Občino 
Litija, Jerebova ulica 14, Litija. Prav tako je mogoče do 
navedenega datuma oddati predloge za častnega obča-
na Občine Litija. 
Vse dodatne informacije dobite predlagatelji na tel. št. 
(01)8963-428. 

Predsednik komisije: Pavel HIRŠEL

Investitorju Občini Litija je 7. aprila 2011 uspelo pridobiti 
gradbeno dovoljenje, prav tako se je v roku do 15. 4. 2011, 
prijavila na javni razpis MŠŠ za sofinanciranje investicije, 
v prihodnjih dneh bo objavljen razpis za izvajalca del ter 
nadzor. 
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OBČNI ZBOR SLS LITIJA
V petek 11. marca 2011 so se člani občinske 
organizacije SLS Litija v velikem  številu zbrali 
na rednem letnem občnem zboru, ki pa je  bil 

tokrat tudi volilni. Predsednik OO – SLS Litija Gvido kRES je seznanil 
članstvo z delom občinske organizacije  v preteklem letu in predstavil 
naloge, ki nas vse skupaj čakajo v  prihodnje. V nadaljevanju so člani 
izvolili nov 0bčinski odbor SLS, Razširjen odbor in še za eno mandatno 
obdobje potrdili dosedanjega predsednika Gvida kresa. Po obširni in 
konstruktivni razpravi so bili ob zaključku sprejeti naslednji sklepi:
 1.  Občni zbor SLS Litija daje vso podporo vodstvu stranke in Občini 

Litija pri realizaciji ključnih projektov: izgradnje nove OŠ Litija, Soci-
alno varstvenega centra in centralne čistilne naprave.

2.  Občni zbor SLS Litija apelira na vse vodstvo, župana in občinske 
svetnike, da posvetijo posebno pozornost programu razvoja podeže-
lja tako podpori na področju kmetijstva, drobnega gospodarstva, še 
zlasti pa ukrepom na področju turizma.

3.  Občni zbor SLS Litija podpira pokojninsko reformo in daje vso pod-
poro vodstvu stranke in poslancem v državnem zboru pri njenem 
eventualnem odločanju na referendumu, saj je to ena od ključnih 
odločitev države, da začne izvajati ukrepe za izhod države Slovenije 
iz gospodarske krize, pri tem pa apelira na vodstvo stranke, da mora 
v javnosti vodstvo stranke jasno poudariti, da podpora za pokojnin-
sko reformo ni podpora zdajšnji vladi ampak nujna odločitev za pri-
hodnost Slovenije in njenih državljank in državljanov.

4.  Občni zbor SLS Litija predlaga vodstvu stranke in poslancem v dr-
žavnem zboru, da glede na sprejeti nov zakon o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja, stranka nemudoma prične postopke 
za izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma, saj je sprejeti 
zakon zelo slab saj zmanjšuje možnost črpanja evropskih sredstev 
in povzroča dodatno centralizacijo Slovenije.

5.  Občni zbor SLS Litija podpira prizadevanja vodstva stranke in Obči-
no Litija pri spodbujanju vseh socialno varstvenih programov, hkrati 
pa apelira na vse pristojne v državi - Ministrstvo za delo družino in 
socialne zadeve, da glede na težke gospodarske in socialne razmere 
poveča sredstva za izvajanje javnih del.

 oo SLS Litija

IŠČEMO IN ZBIRAMO GRADIVO  
O ZGODOVINI LITIJE

Vprašanje Javnemu zavodu za kulturo s prošnjo 
za javen jasen odgovor.

V letu 2009 vam je bil zaupan ostanek slikovne razstave NOB iz Bogen-
šperka v varstvo. V jeseni 2010 je prostore muzeja poplavila podtalni-
ca. Exponate muzeja ste rešili, panoje s slikami NOB smo vse plesnive 
čez 4 mesece znosili v druge prostore, v bivši zdravstveni dom.
Lahko javno razložite zakaj je prišlo do propada zbirke in kdo ni ničesar 
ukrenil? Zbirka s slikami NOB je popolnoma uničena. Tudi NOB je del 
naše kulturne dediščine.

jože PLANiNŠEk

Na Levstikovi cesti pred hišno številko 12 smo imeli prehod za pešce. 
Pri popravilu ceste so preplastili cesto in s tem zbrisali »zebro«, odstra-
nili so prometni znak »prehod za pešce«. Sprašujem odgovorne (kdo so 
ne vem), kako se lahko spet pride do prehoda za pešce, saj se nujno 
potrebuje za prehod preko Levstikove ceste, šolska pot, varna pot na 
pokopališče, pa tudi trgovina je na drugi strani ceste. Naši varuhi reda 
(policaji) naše zahteve za prehod samo sporočajo naprej. kam?
kaj je velika težava v Sloveniji? Nepristopnost in nekompetentnost od-
govornih.

jože PLANiNŠEk

KDO ŽELI LITIJI RESNIČNO 
DOBRO?

Ob branju marčevske številke Občana sem se 
globoko zamislil: »ja v kakšnih časih pa sploh živimo«? 
 Preberem članek civilne iniciative-združenja za boljšo Litijo, ki gospo-
du županu zastavlja javna vprašanja. ker imam kot občan občine Litija 
kratek staž, preselil sem se namreč pred enim letom, lahko o vsem 
tem razmišljam neobremenjeno in nepristransko, saj me ne bremenijo 
nikakršne stare razprtije. Ob vsakem njihovem vprašanju razmišljam in 
zaključim, da dejansko razmišljajo pozitivno in pravilno. Želijo odgovor, 
kako bo z izgradnjo okolice šole, zanima jih, zakaj ne bi gradili pasivne 
zgradbe, in podobno; skratka vsa vprašanja so popolnoma upravičena 
in na mestu. koga pa še zanima, kje bo parkiral avto pred šolo? Ali ni 
morda lepše, če je pred šolo zelenica in park namesto samih parkirišč? 
Danes se že vsepovsod govori o pasivni gradnji, gradnji z ekološkimi 
materiali, lesom, ipd., toda občina, ki naj bi bila zgled vsem občanom, 
gradi beton in steklo. Morda bo trenutni finančni učinek pozitiven, kaj 
pa čez eno leto, ko bodo stroški ogrevanja in vzdrževanja že prese-
gli začetni finančni plus? Potem pa ob tem razmišljanju pogledam še 
članek SLS, ki pravi, da je potrebno graditi dobro in da bi morala biti 
energija civilne iniciative in ostalih rednih piscev pozitivna. 
ja kaj pa naj bo še bolj pozitivno kot pa razmišljanje civilne iniciative? 
Pohvalno in pozitivno je, da o tem sploh kdo razmišlja. Ali ni bolj po-
zitivno zgraditi šolo, ki nam bo v dolgih letih uporabe privarčevala pri 
vzdrževanju in ogrevanju? Pri tem bi uporabili ekološke materiale in s 
tem dvakratno prispevali k zniževanju emisij toplogrednih plinov. Ne-
hajmo si zatiskati oči in govoriti, da je to stvar prizadevanja drugih. Za 
to si moramo prizadevati vsi. Tudi to so problemi in težave nas vseh in 
tudi to je naš skupni cilj.
SLS pravi, da je delitev na opozicijo in pozicijo nesmiselna. Sprašujem 
se, če potem sploh razume demokracijo. Bomo sedaj morali vsi misliti 
tako, kakor bodo mislili v SLS? Ob prebiranju tega pa se mi res poraja 
misel, da so mnogi vstopili v politiko z željo po totalitarni oblasti, ki jo 
želijo uresničevati. Ni treba, da si za vaše neuspehe iščete krivce v pe-
simističnem razmišljanju drugih. V nadaljevanju občana gospod Doble-
kar razmišlja in poziva k ureditvi parkirišča pri železniški postaji. je to 
za vas, gospodje oblastniki, tudi pesimistično in za to ne uspe? Od vo-
litev je že skoraj pol leta. kot občan bi pričakoval kakšno poročilo, kaj 
ste v tem času storili za občanke in občane in kaj so naslednji koraki. 
Ali boste morda še vedno in kar naprej iskali notranjega sovražnika? 
Poleg vsega pa se mi zdi zelo skrb vzbujajoče to, da sta oba članka 
objavljena v istem časopisu. kje pa je neodvisnost časopisa, ki v isti 
številki objavlja javna vprašanja civilne iniciative in odgovor SLS?

OO NSi Litija, Gregor TENER

ODZIV NA ČLANEK SLS POTREBNO JE 
GRADITI DOBRO!

Spoštovani g. Gvido Kres!
Civilna iniciativa – Združenje za boljšo Litijo je nepolitično združenje mešča-
nov ustanovljeno z namenom, da aktualno občinsko oblast oz. vse tiste, ki so 
odgovorni za napredek mesta, opozarja za njihove napake, pomanjkljivosti in 
nedoslednosti. To nalogo bo Civilna iniciativa, poimensko v medijih, opravlja-
la še naprej, saj je to njena legitimna PRAViCA in DOLŽNOST kot je to tudi 
pravica in dolžnost vseh nas volivcev in davkoplačevalcev. Nesporno dejstvo 
je, da je politična oblast našo podalpsko deželico zavozila do te mere, da 
imamo državljani vsega dovolj. S tem namenom razne Civilne iniciative po 
Sloveniji rastejo kot gobe po dežju.
V svojem članku navajate, da ste se pred osmimi leti citiram: »z željo, voljo in 
držo…« vključili v aktivno politiko. To verjetno drži, vendar za Litijo niste nare-
dili nič oz. bolje povedano od vaše dejavnosti Litija nima nič. Zato je tudi ra-
zumljiv vaš stavek, da želite tako držo še naprej uresničevati in nadaljevati. 
Sama ne pripadam nobeni politični stranki, niti nisem obremenjena s prete-
klostjo, javnimi funkcijami ipd. V Civilni iniciativi Litija delujem prostovoljno 
in zastonj, predvsem pa zato, ker mi ni mar kaj se dogaja v mestu oz. mi 
preseda politikantstvo, enoumje in ne-zainteresiranost večine meščanov o 
zadevah, ki se tičejo nas vseh.
Dejstvo je, da je stranka SLS legalno prevzela skoraj vse vzvode lokalne obla-
sti in tu ni kaj oporekati, saj so volivci tako odločili. V svojem članku pa to 
zavračate z navedkom, da je župan povezal več političnih strank v »Partner-
stvu za razvoj«, kjer naj bi skupaj delovale v dobrobit občanov. Mogoče je 
bilo dobro mišljeno, vendar Litijo, po tem kar se trenutno dogaja, ta »razvoj« 
pelje hitro nazaj. V Občinskem svetu svetniki v Partnerstvu prevladujejo z 19 
glasovi proti 4 nepovezanim svetnikom. Tako res ni noben problem izglaso-
vati vse predlagane sklepe, naj si bodo dobri ali slabi. Temu sama pravim: 
»SiNDROM ČREDE OVAC!«

Res je tudi, kot navajate, da so različne politične stranke v svojih volilnih 
kampanjah propagirale enake projekte, vendar je zgolj stranka SLS že vsaj 
4 mesece pred uradnim začetkom volilne kampanje na zadnji strani glasila 
Občan z barvnimi slikami oglaševala , kaj je naredila in kaj vse še načrtuje. 
Naj vas spomnim, da vse projekte plačamo VSi mi DAVkOPLAČEVALCi !!!
Ostro pa zavračam vašo trditev, da Civilna iniciativa Litija in še nekateri re-
dni pisci Občana ???? zavračamo projekt izgradnje nove OŠ Litija. Ne iščite 
krivca v Civilni iniciativi Litija za morebiten neuspeh projekta! Za ves projekt 
OŠ Litija ste odgovorni tisti, ki ste ga predlagali, potrdili in nadalje tudi ostali 
odgovorni pri sami izvedbi projekta. in vsi Vi imate imena in priimke. 
Ponovno poudarjam, da je Ci Litija javno zahtevala:
- da mora biti projekt končan najkasneje v letu dni (ne v dveh) 
- da se projekt dopolni z določenimi zahtevami glede ureditve okolice
- in odgovor, zakaj je bila izbrana energetsko potratna izvedba objekta 
Zavedamo se, da vsako dodatno spreminjanje samega objekta OŠ Litija po-
meni zastoj pri gradnji. Tega si nihče ne želi. Žal pa je bil celoten projekt že 
v samem začetku zastavljen popolnoma narobe in neprofesionalno, sploh pa 
ne v skladu s sodobnimi trendi in standardi.
kot mati in meščanka želim učencem in učiteljem OŠ Litija človeka dostoj-
ne in varne pogoje za delo– torej novo šolo. upravičeno pa se mi zastavlja 
vprašanje, kot tudi veliko drugim meščanom, o ekonomičnosti izbranega 
projekta nove šole. Zato so vsa javna vprašanja oz. zahteve, ki jih je županu 
zastavila Civilna iniciativa Litija popolnoma na mestu.
Strinjam se s pregovorom, da se voz premika naprej le, če vsi potiskamo v 
isto smer. Vprašanje pa je, če je tista smer prava???

CiViLNA iNiCiATiVA – ZDRuŽENjE ZA BOLjŠO LiTijO
Predsednica Mateja ŠTEFERL

PS: Na koncu pa vse politične stranke pozivam, da naj končno začno tre-
zno razmišljati o svojem delu – ne zgolj politično in naj se zavedajo svojih 
odločitev. kajti verjamem, da prihaja čas, ko bodo morali za svoja dejanja 
odgovarjati nam davkoplačevalcem.
V prihodnosti na neargumentirana politična pisanja in natolcevanja ne bom 
več odgovarjala, ker za to nimam časa. V kolikor bi vse odgovorne in dobro 
plačne osebe na občini (izvoljene ali uslužbenci) opravljale svoje delo z razu-
mom in gospodarno, vseh teh pisarij po medijih ne bi bilo. 

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO
Javna vprašanja in zahteve županu F. Rokavcu in 

 direktorju KSP R. Ciglarju
LOČEVANJE IN ZBIRANJE ODPADKOV NI DOBRO NITI PRAVIČNO!

Spoštovana g. župan F. Rokavec in direktor kSP Litija R. Ciglar!
Ločeno zbiranje odpadkov je zelo pomembno. Tudi okoljski minister je za 
letošnje leto v zvezi s tem napovedal večje spremembe. Del občanov se že 
obnaša ekološko, odpadke ločuje in jih odlaga na ekološke otoke. Večina pa 
jih tega ne dela, ker za ločevanje ni stimulirana z nižjimi položnicami, niti 
njihovega početja nihče ne  nadzira. 
Civilna iniciativa Litija zato zahteva od župana  in direktorja kSP, da TAkOj 
pristopita k  ustreznemu reševanju tega problema in upoštevata naše slede-
če zahteve:
1.  CI zahteva, da občina in KSP takoj začneta z intenzivnim osvešča-

njem občanov o namenu in načinu ločevanja odpadkov.
2.  Zabojnike na ekoloških otokih je potrebno opremiti z novimi jasnimi 

navodili za ločevanje, ker so obstoječa uničena. 
3.  Po dobro uvedenem sistemu zbiranja ločenih odpadkov je potrebno 

uvesti učinkovitejši nadzor nad ločevanjem !
4. Število ekoloških otokov je treba povečati. 
5.  CI zahteva spremembo odloka o ravnanju z odpadki, s katerim bomo 

občani plačevali le za dejansko količino oddanih »mešanih« komu-
nalnih odpadkov (po teži), ne pa pavšalno po osebi. 

6.  CI zahteva  uvedbo plačevanja cene odvoza odpadkov po »conah 
oddaljenosti« od zbirališča na Širjavi (kot se že plačujejo nekatere 
druge občinske dajatve: komunalni prispevek, nadomestilo stavb-
nega zemljišča)! Meščani Litije sedaj plačujemo enako ceno, kot do 
30-krat oddaljenejši prebivalci v občini! 

7.  CI zahteva od župana in direktorja KSP, skladno s predlogom IJS, 
jasen odgovor kdo bo plačal  predvidene hišne zabojnike za ločeno 
zbiranje? 

8.  CI zahteva pojasnilo občine in KSP o tem, kam naj občani in podjetja 
odlagajo gradbene odpadke?

Zahteve Civilne iniciative niso novost, saj so jih uvedli tudi v nekaterih ob-
činah po Sloveniji, v razvitih evropskih državah pa je to že desetletja stalna 
praksa. V Litiji znaša delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 
2010 90,50% (!), kar pomeni, da ločeno zbiranje odpadkov ni učinkovito. Ali 
odgovorni na občini in kSP sploh razmišljajo o tem? 
Od župana in direktorja kSP pričakujemo jasne odgovore na zahteve Ci v 
glasilu Občan!

CiViLNA iNiCiATiVA – ZDRuŽENjE ZA BOLjŠO LiTijO 
Predsednica Mateja ŠTEFERL

PRobleMatiKa Socialno 
vaRStveneGa centRa litija

Dobri dve leti je, odkar sem nastopil funkcijo poslanca. V tem času sem 
zastavil šestindvajset ustnih in sedem pisnih poslanskih vprašanj ministrom 
trenutne Vlade RS. Dve tretjini vprašanj je bilo v zvezi z litijsko-šmarskim 
okoljem. V enakem razmerju so usmerjene tudi moje razprave v Državnem 
zboru RS. Pa o tem kaj več v naslednjih izdajah Občana, za tokratno številko 
pa sem se odločil, da objavim svoje vprašanje, zastavljeno na 26. redni seji 
Državnega zbora RS. V mandatu občinskega sveta od 2006 do 2010 sem se 
v vlogi podžupana in tudi sedaj v vlogi poslanca DZ RS večkrat sestal z lju-
dmi, ki so odgovorni za izvajanje nacionalnega programa socialnega varstva 
v delu problematike varstva delovnih centrov. Po pogovorih in obljubah sem 
se nadejal uspešnega zaključka te problematike že v letošnjem letu. ker je 
v tem času prišlo do ponovnih zapletov, sem v zvezi s tem zastavil vprašanje 
ministru za delo, družino in socialne zadeve dr. ivanu Svetliku.

Objavljam del magnetograma:
PODPREDSEDNIK MAG. VASJA KLAVORA: Gospod Gvido kres bo postavil 
poslansko vprašanje ministru za delo, družino in socialne zadeve, gospodu 
dr. Ivanu Svetliku.
GVIDO KRES: Hvala za besedo gospod podpredsednik. Spoštovani gospod 
minister. Prosim vas za podatke o realizaciji nacionalnega programa soci-
alnega varstva v delu, ki obravnava problematiko varstva delovnih centrov, 
njihove obstoječe mreže ter širitve le teh. kajti glede na lokalno izkušnjo, 
lahko dvomim v učinkovito vodenje omenjenega programa v skladu z načr-
tom Vlade in pa seveda v skladu s pričakovanji koristnikov tega programa 
oziroma storitev. Najlažje te dvome predstavim na primeru. ustanovitev var-
stvenega delovnega centra v Litiji je bila že pred dvanajstimi leti načrtovana 
tudi v okviru državne mreže. kljub mreži pa zaradi vedno novih zahtev, pogo-
jev, zapletov in ob dolgoletnem prizadevanju občine, da zagotovi prostor, se 
začetek delovanja varstveno delovnega centra vedno odmika.
PODPREDSEDNIK MAG. VASJA KLAVORA: Gospod minister, izvolite.
DR. IVAN SVETLIK: Hvala lepa spoštovani gospod podpredsednik, poslanke 
in poslanci, gospod poslanec kres. Z resolucijo o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2006, 2010 je bilo načrtovano, da bo do kon-
ca leta 2010 vključenih v socialno varstvene storitve, vodenja in varstva ter 
zaposlitve pod posebnimi pogoji, najmanj 36% odraslih oseb s statusom in-
valida. V pripravi je tudi nov predlog zakona o socialno varstveni dejavnosti 
s katerimi bomo zagotovili podlago za boljšo dostopnost storitev. konkretno 
v primeru Litije je res, da je bil 20. septembra 2010 na ministrstvu sestanek 
s predstavniki občine Litija in društva Litija. Sestanek je bil namenjen okvir-
nemu seznanjanju s problematiko na področju varstva na delovnih centrov 
na območju Litije ter pogovori o možnostih in potrebah ki se pojavljajo. Bilo 
je govora o morebitnem razpisu za podelitev koncesij v katerega bi vključili 
tudi Litijo. Moram reči, da sem bil tudi osebno še tudi ko smo bili v osebnih 
kontaktih z vami gospod poslanec, prepričan, da imamo še dovolj koncesij-
skih mest na razpolago in da bomo ta razpis lahko realizirali vendar potem je 
po analizi prišlo do ugotovitve da je nacionalni program že presežen za 5% in 
seveda zato podlag pravzaprav za razpis ni. Tako da moramo počakati na ta 
nov dokument, se pravi na nov predlog nacionalnega programa socialnega 
varstva v katerem bomo morebiti lahko šli v zagotavljanje dodatnih kapacitet 
za te potrebe. Tako da v kolikor so bile napačne informacije posredovane se 
osebno opravičujem za to. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK MAG. VASJA KLAVORA: Gospod kres, izvolite.
GVIDO KRES: Hvala za izčrpen odgovor. Moram v temu delu opozoriti, da 
smo očitno bili v Litiji v tej dolgoletni zgodbi, težka beseda bi bila, če bi re-
kel izigrani ampak ni se nam izšlo. Zato bi želel in če bi bilo možno gospod 
minister, da se enkrat usedemo skupaj z vami osebno, z občinsko upravo in 
poskušamo v nadaljevanju, ko se pripravlja nov program tudi o tem bolj kon-
kretno pogovoriti in zadevo zaključiti v korist tako občine Litija, kot občine 
Šmartno pri Litiji. Hvala lepa.
PODPREDSEDNIK MAG. VASJA KLAVORA: Izvolite, gospod minister. 
DR. IVAN SVETLIK: Hvala lepa. Samo kratko pojasnilo. Seveda bi želeli tudi 
predlogov in pobud ob tem, ko bo ta dokument nastajal. Tako da ni s tem 
v zvezi nobenega problema. Moram pa reči, da je včasih pri realizaciji teh 
načrtov težava v tem, da niso odvisni samo do ministrstva, ampak največkrat 
tudi od tistih izvajalcev, ki so vpleteni v reševanje vprašanj na lokalni ravni 
in seveda še od koga na lokalni ravni. Bomo pa seveda trčili še pri pripravi 
teh dokumentov na eno vprašanje, ki ga je predsednik vaše stranke danes 
uvodoma izpostavil. Zahteva se varčevanje v javnem sektorju. Potrebe, ki jih 
pa imamo tako pri varovanju tovrstnih uporabnikov, kot starejših in še koga, 
so pa seveda zmeraj večji. Hvala lepa.
               Gvido kRES, poslanec DZ RS

Javni poziv županu občine Litija!
Fiskalno leto 2010 je končano. Zaključni računi so narejeni. Občina in 
vse javne institucije so zavezane poslovati samo na podlagi zakonodaje 
in veljavnih predpisov. 

Pozivam župana Francija Rokavca, da poda javno izjavo v naslednjem 
glasilu Občan, da je bilo poslovanje Občine Litija in javnih služb, za 
katere je odgovoren župan, v letu 2010 ZAkONiTO !

Nace ŠTEFERL
Podpredsednik nadzornega odbora Občine Litija

»Vstal je in živi!« Aleluja!
Vsem občanom in občankam voščimo obilje 

Velikonočnega veselja. Svetloba vstalega Gospoda 
naj razsvetljuje pota vašega življenja in naj vam 

bo trajen vir upanja in moči.

OO NSI Litija



5AKTUALNO / ZANIMIVOSTI April 2011

KAKO DO STANOVANJA? 
Za tiste, ki imajo veliko denarja to ni problem. Stanovanje enostavno kupijo, 
v Litiji jih je že nekaj let kar precej naprodaj. Tudi za tiste, ki imajo (dobro) 
službo je lažje priti do stanovanja, saj dobijo kredit, ki so ga zmožni odplače-
vati. Dodatni pogoj pa je, da imajo še kakšno premoženje, da ga dajo za ga-
rancijo, ali pa temu namenijo kar kupljeno stanovanje ali hišo. To pa je zelo 
tvegano, saj ob izgubi službe postanejo nezmožni odplačevati kreditne obro-
ke in se lahko znajdejo pod smreko. Tudi je v teh časih dobrih služb malo, 
večina ljudi, ki jo sploh še imajo, pa nenehno trepeta, če jo bodo jutri sploh 
še imeli. in za večino teh ljudi, gre predvsem za mlade, ki bi si radi ustvarili 
družino, je stanovanje le želja in sanje, ki se večini nikoli ne uresniči. ka-
kšno je življenje brez realnega pričakovanja, da bi mlada družina prišla do te 
osnovne dobrine in potrebe? kakšna so njihova razmišljanja o prihodnosti, 
če nimajo nobenih možnosti? Vsekakor jim ni lahko. Sem spadajo še tiste 
družine, ki več ali manj živijo iz rok v usta in niso sposobne privarčevati niti 
evra. Če so poleg tega še brez stanovanja, je takšno življenje zares bedno. 
V Litiji je občina še pred 30 leti pridobivala stanovanja za mlade, socialno 
šibke družine in za kadre, ki jih je potrebovala. Bilo jih je okrog 600 (!) zato 
je kar dobro zadovoljevala potrebe teh družin po stanovanjih. Danes je teh 
(občinskih) stanovanj v Litiji 6-krat manj, saj jih je le še 103. Sicer občina 
zadnjih osem let tega skromnega stanovanjskega fonda ni zmanjševala, po-
večevala pa tudi ne, saj je pridobivanje novih občinskih stanovanj v celoti za-
mrlo. Občina v zadnjih letih stanovanj ni gradila in jih še vedno ne, verjetno 
jih tudi ne bo, pač pa je privatni kapital zgradil tri velike stanovanjske bloke 
in vrsto hiš. Ampak ta stanovanja so tržna, kar pomeni, da jih je treba kupiti. 
Tega pa mlade družine zagotovo ne zmorejo. Še manj pa socialno šibke dru-
žine, ki jih je čedalje več. Gre seveda za tako imenovana neprofitna občinska 
stanovanja, ki jih ljudje, ki jih potrebujejo pridobijo za znosno najemnino. 
Potem pa se je zgodil jazbinškov zakon, ki ga je pripravil takratni minister 
za okolje in prostor (1993-1994) Miha jazbinšek. S tem zakonom so ljudje v 
družbenih stanovanjih lahko stanovanja za ugodno ceno odkupili, denar pa 
je pobrala država. Takratnemu predsedniku vlade janezu Drnovšku je jazbin-
šek s tem zakonom v naročje prinesel ogromno svežega denarja. Tako kot 
za državo je bila ta (raz)prodaja stanovanj ugodna tudi za kupce, saj so prišli 
do lastnega stanovanja. Občina in ostali investitorji stanovanj pa so ostali 
praznih rok. Tudi vsi občani, ki s(m)o dotlej od bruto plač desetletja plačevali 
stanovanjski prispevek s katerim so občine gradile nova stanovanja. 
Nadaljnja izguba občinskih stanovanj se je zgodila z ustanovitvijo občine 
Šmartno. Z delitveno pogodbo je občina Litija sosedom po legi prepustila 18 
stanovanj, zaradi izravnave pa 38, ki so bila dotlej v občini Litija. Mimogrede, 
delitvena pogodba med Litijo in Šmartnem, ki je bila izdelana in sprejeta ne-
navadno hitro, v dveh mesecih, se je šele čez nekaj let pokazala kot škodljiva 
za Litijo. Razdelili namreč niso vsega premoženja, najvažnejše so enostavno 
pustili v skupni lasti. Tako ostaja nekaj javnih zavodov še vedno v skupni 
lasti. To je tako kot da bi se zakonca ločila, pod kovtrom pa še vedno skupaj 
spala. Največ nejasnosti je še vedno z enotnim komunalnim podjetjem, ki 
posluje netransparentno in se še vedno ne ve »kdo pije in kdo plača«. Am-
pak sedaj je prepozno za karkoli, razen za sporazum s sosedi, da se občini v 
celoti ločita, kar bi bilo edino prav. 
Občina je tako izgubila ogromno stanovanj, novih neprofitnih ni pridobivala, 
razen pred leti v Roblekovi hiši v Litiji. kar pa je tudi vprašljivo, saj gre za 
stanovanja visokega razreda, za katera pa nekateri stanovalci ne zmorejo 
ali pa nočejo plačevati najemnine. Da ne omenjam občinske šlamparije, ko 
je v lepo prenovljeni Roblekovi hiši eno stanovanje, obrnjeno proti trgu, do-
volila, da so ga zadelali s kartonom, namesto, da bi bil tam lokal. S takšni-
mi stanovanji so torej tudi na splošno križi in težave. Večina občin si je po 
jazbinškovem zakonu razmeroma hitro opomogla, Litija nikoli. To ni dobro, 
saj mladi ljudje ne ostajajo več v Litiji in se selijo v druge kraje. Med njimi 
je žal tudi veliko izobražencev, ki bi lahko s svojimi znanji zelo koristili pri 
delovanju občine. Da bi mlad človek stanovanje enostavno kupil je skoraj 
nemogoče. Od kod naj pri 25 ali 30 letih dobi 80 do 100 tisoč € denarja za 
nakup stanovanja? 
Tako ima občina zelo skromen stanovanjski fond in stanovanjska politika 
je domala propadla. Če občina s finančno politiko ne namenja denarja za 
neprofitna stanovanja, bi morala vsaj ob gradnji blokovskih stanovanj v Litiji 
kakšno odkupiti, da bi stanje na tem področju izboljšala. Pa tega ni storila in 
tudi v bodoče ne bo, ker ima čisto druge prioritete. Živimo pač v kapitalizmu, 
zato stanovanjske politike, kakršne smo bili navajeni v socializmu, ne bo 
več. Vsaj v litijski občini ne. Danes so takšni časi, da mora vsak človek sam 
skrbeti zase, socialna politika pa na splošno usiha. V Litiji pa bi občina lahko 
poskrbela vsaj za pridobitev stanovanj v zgradbah, ki so v njeni lasti. Tako 
bi vsaj nekaterim mladim družinam in tistim brez strehe nad glavo, ponudila 
stanovanje za znosno najemnino. končno bi se morala lotiti sanacije Vile, v 
kateri bi pridobili nekaj stanovanj, lahko zelo luksuznih ali pa večje število 
skromnih. Odvisno od namena. Tudi na Valvazorjevem trgu že dolgo čaka na 
realizacijo projekt ureditve objekta pri Roblekovi hiši, pa še kakšna zapušče-
na občinska lastnina v Litiji bi se našla. 

LOČUJMO ODPADKE NA SVOJEM DOMU
V letu 2010 je bilo na območju občine Litija zbranih 5.620.978 kg ko-
munalnih odpadkov. Od tega se je na odlagališče nenevarnih odpadkov 
unično - Hrastnik odpeljalo in odložilo 4.482.560 kg mešanih komunal-
nih odpadkov in 510.500 kg kosovnih odpadkov, torej skupno 4.993.060 
kg odpadkov, kar predstavlja 399.630 kg oziroma 7,41 % manj odloženih 
odpadkov kot v letu 2009. Drugim zbiralcem je bilo oddano v predela-
vo 627.918 kg ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, kar znaša 
11,17%, oziroma 41,76 kg na prebivalca na leto (upoštevano število prebi-
valcev: 15.033). Zbrano količino ločenih frakcij smo, v primerjavi z letom 
2009, povečali za 176.225 kg, oziroma 39,04 %. V skupni količini odpad-
kov ta delež predstavlja 3,14 % večji delež. 
količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki se oddajajo v pre-
delavo, se iz leta v leto povečujejo, žal pa ne dosegamo načrtovanih ciljev. 
V letu 2011 je treba iz mešanih komunalnih odpadkov izločiti biološko 
razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. Specifična teža 
tovrstnih odpadkov je velika in pričakovati je, da se bo na podlagi izločanja 
teh odpadkov, količina ločeno zbranih odpadkov občutno povečala in po-
sledično se bo zmajšala količina odpadkov odloženih na odlagališče. 
Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih 
določa Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi od-
padki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS,št.39/2010). Povzročitelji 
odpadkov iz gospodinjstev morajo hišno kompostirati kuhinjske odpadke 
in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku. Povzročitelj odpadkov iz go-
spodinjstva, ki ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega od-
pada sam, mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v posebnem 
zabojniku, ker jih ni dovoljeno mešati z drugimi odpadki. Ločeno zbiranje 
teh odpadkov mora biti zagotovljeno do 30. junija 2011. 

Odpadki, primerni za kompostiranje:
a) Zeleni vrtni odpad:
- odpadno vejevje,
- trava,
- listje,
- stara zemlja lončnic,
- rože,
- plevel,
- gnilo sadje,
- stelja malih rastlinojedih živali.

Za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov si lahko na-
bavite posebne posode na-
menjene za tovrstne odpadke 
skupaj z biološko razgradljivi-
mi vrečkami.

Posode za zbiranje bioloških 
kuhinjskih odpadkov
 

Gospodinjstva naprošamo naj si nabavijo kompostnike in biloške kuhinj-
ske odpadke in zeleni vrtni odpad kompostirajo na domačem vrtu. 

KOMPOSTNIKI
Prevzem biološko razgradlji-
vih odpadkov se bo zagota-
vljal pri večstanovanjskih 
objektih (blokih) in pri indivi-
dualnih hišah v mestu Litija, 
kjer ne morete ali ne boste 
želeli tovrstnih odpadkov 
sami kompostirati, seveda 

proti plačilu. Prevzem biološko razgradljivih odpadkov na območjih vaških 
poselitev se v letu 2011 še ne bo zagotavljal. ker pa tovrstnih odpadkov 
ne bo dovoljeno odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke, bodo 
gospodinjstva na vasi dolžna kompostirati. Podrobnejše informacije bodo 
gospodinjstva prejela naknadno.
Prevzem ločeno zbrane odpadne embalaže še vedno poteka preko zbiral-
nic – ekoloških otokov. kontejner z modrim pokrovom je namnjen zbiranju 
papirja in odpadne papirne in kartonske embalaže, zabojnika z rumenim 
in rdečim pokrovom za zbiranje odpadne plastične, kovinske in setavljene 
embalaže, zabojnik z zelenim pokrovom pa je namenjen za zbiranje ste-
klene odpadne embalaže. Žal pa so zbiralnice prepogosto obremenjene 
z odpadki, ki tam nimajo kaj iskati. Občane ponovno naprošamo, da na 
zbiralnice ne odlagajo kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in prav tako 
ne mešanih komunalnih odpadkov. 
Neurejena zbiralnica je odraz nevestnega odnosa do našega okolja vseh 
nas in ne le odraz neodgovornega dela komunalcev.

Neurejena zbiralnica – smetišče    Urejena Zbiralnica

iz odpadkov moramo izločati tudi vse vrste nevarnih odpadkov, ki jih lah-
ko oddamo v akciji zbiranja, ki jo bo javno podjetje izvedlo s pomočjo pre-
mične zbiralnice v septembru 2011, ali pa jih odnesemo na sedež javnega 
podjetja, kjer nevarne odpadke nastale v gospodnijstvih prevzemamo 
brezplačno. Torej odpadna zdravila, čistila, premazna sredstva, baterije in 
še marsika,j kar je označeno z simbolom, ki pove nevarnost, ne odlagajte 
v zabojnik, ki ga imate doma niti ne v zabojnike na zbiralnicah.
Simboli, ki povedo nevarnost:

zdravju          vnetljivo          eksplozivno       jedko  okolju       oksidativno         strupeno 
škodljivo      nevarno  

Letno akcijo odvoza kosovnih odpadkov bo javno podjetje v letu 2011 še 
izvedlo po načinu zbiranja “na v naprej določenih prevzemnih mestih”. Za 
bodoče pa navedeni način ni sprejemljiv, kajti razni nepooblaščeni zbiralci 
naredijo mnogo preveč škode. 
Gospodinjstvom pa nikakor ni treba čakati na odvoz kosovnih odpadkov, 
saj tovrstne odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo ter 
odpadne avtomobilske gume lahko pripeljejo v zbirni center na Širjavo pri 
Ponovičah v času obratovanja in sicer od ponedeljaka do petka med 
8.00 uro in 16.00 uro ter ob sobotah med 8.00 uro in 13.00 uro.

Pripravila: Marta PERŠiN, univ.dipl.kem.
Javno podjetje
KOMUNALNO STANOVANJSKO 
PODJETJE LiTijA, d.o.o.    Direktor:
        Roman Ciglar, dipl.inž.str.

Leto je naokoli. Tudi v letu 2011 
je bil izobraževalni center Geoss 
d.o.o. Litija izbran kot območni 
koordinator prireditev ob Tednu 
vseživljenjskega učenja (TVu), ki letos uradno poteka od 
16. do 22. maja, v razširjenem terminu pa od 1. maja do 
30. junija 2011. 

kaj pomeni TVu? Teden vseživljenjskega učenja (TVu) je najvidnejša pro-
mocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt 
usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije, vsi sodelujoči v projektu pa 
opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost in pomembnost učenja v 
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik tekom življenja 
prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, prispevamo k udejanjanju slogana 
»Slovenija, učeča se dežela«, TVu je namreč član mednarodnega gibanja 
festivalov učenja. krovna tema letošnjega, že šestnajstega TVu, bo Evrop-
sko leto prostovoljstva, vodilne teme dogodkov pa so tudi Mednarodno leto 
gozdov, Branje za življenje, Tradicija lokalnega okolja, Sožitje generacij, 
Mediji v podporo učenju in Varujmo okolje.
V času TVU je po vsej državi brezplačno na voljo blizu 5000 izobraže-
valnih, informativno-svetovalnih, kulturnih in drugih prireditev. kamenčke v 
sestavljanju mozaika TVU 2011 tako sestavljamo tudi z dogodki iz lokalne-
ga okolja, nekaj le-teh že objavljamo:

KDAJ kjE DOGODEk iZVAjALEC
4.5. OŠ Litija intervizija učiteljev OŠ Litija OŠ Litija
4.5. 

ob 18h Mc Litija Predstavitev gasilskega društva Litija, 
svetovni dan gasilcev Mc litija

5.5. Pokljuka Likovni ex tempore - sodelovanje 
učencev PPVi likovnega krožka OŠ Litija

9.5. OŠ Litija Srečanje prostovoljcev Društva 
Sožitje Litija in Šmartno OŠ Litija

9.5. 
18h-19h Mc Litija informativno-svetovalna pisarna 

društva UP Mc Litija

9.5. - 
20.5.

Avla Občine 
Litija Razstava Energetska učinkovitost Vrtec Litija

10.5. 
ob 19h

Kulturni 
center Litija

Predavanje: Od prvih mitologij do 
Prometeja jZk Litija

11.5. 
ob 18h Mc Litija

uporaba socialnih omrežij za 
promocijo organizacij (Twitter, FB, 

YouTube, …)
Mc Litija

12.5. 
ob 19h

knjižnica 
Litija

»Približevanja«, gost Polde Bibič, 
srečevanja za znanimi Slovenci in 

Slovenkami, skupen projekt knjižnice 
Litija in jZk Litija

knjižnica 
Litija

12.5. 
ob 19h Mc Litija irska – predstavitev dežele in 

prostovoljnega dela v tujini Mc Litija

13.5. Hrastnik Regijske igre SoS in športni dan za 
učence posebnega programa OŠ Litija

14.5. 
ob 15h Mc Litija Sprehod po gozdni učni poti Svibno 

s piknikom! Mc Litija

14.5. 
ob 19h

Kulturni 
center Litija

koncert vokalne glasbe: Ženska 
skupina Lipa Litija in Vokalna skupina 

In spiritu Vojnik
jZk Litija

16.5. 
ob 19h Mc Litija Delavnica za razpis za projekte za 

mlade Mc Litija

17.5. 
ob 18h Mc Litija

Tisti dan v tednu: projekcija 
dokumentarnega filma o Big Foot 

Mami
Mc Litija

17.5. 
ob 19h

knjižnica 
Litija

120-letnica rojstva janeza jalna, 
predstavitev knjige Marjete Žebovec 

in fotografska razstava narave, gozdov 
Milana Amona

knjižnica 
Litija

18.5. 
ob 19h

Kulturni 
center Litija

Zaključni koncert orkestrov in 
komornih skupin Glasbene šole 

Litija-Šmartno

Glasbena 
šola Litija-
Šmartno

20.5. 
ob 20h Mc Litija klubska scena Mc Litija

21.5. Vodice Slikarski ex tempore Vodice 2011
Društvo 

likovni atelje 
LILA

21.5. 
ob 16h Mc Litija Eko grafiti – ustvarjalna delavnica Mc Litija

23.5. 
14h - 9h

Prešernov 
trg, Ljubljana

12. festival prostovoljstva, stojnica 
Mc Litija Mc Litija

24.5. 
9h - 18h

knjižnica 
Litija in 
okolica

Dan Mestne knjižnice Ljubljana v Litiji 
– celodnevno dogajanje, delavnice in 

predstavitve
knjižnica 

Litija

24.5. 
ob 18h

knjižnica 
Litija

Razstava izbranih miniaturnih knjig - 
dan Mestne knjižnice Ljubljana

knjižnica 
Litija

25.5. 
ob 17h

Velika sejna 
soba Občine 

Litija
okrogla miza o prostovoljstvu

Mc Litija, 
izobraževalni 
center Geoss 

d.o.o.
25.5. ob 
18.30h

Avla Občine 
Litija

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

26.5. 
ob 18h

Kulturni 
center Litija

Zaključni nastop plesnega oddelka 
Glasbene šole Litija-Šmartno

Glasbena 
šola Litija - 
Šmartno

Sodelujoči izvajalci si jemljejo pravico do morebitnih sprememb v času, zato  
sledite spletnim stranem izvajalcev.

Vsi dogodki so brezplačni, zato vas vabimo, da se jih udeležite v čim ve-
čjem številu! Tokrat objavljamo pester koledar nekaterih dogodkov za 
mesec maj, junijske aktivnosti pa bodo objavljene v naslednji številki 
Glasila občanov. Za vse dodatne informacije o posameznih dogodkih, 
ki vas zanimajo, se obrnite na izvajalce dogodkov, lahko pa pokličete 
tudi na iC Geoss d.o.o. Litija (01/8980-570, 031-759-355).

Maruša KoMoTAR

AKCIJA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
Tudi letos je potekala akcija o odvozu  ko-
sovnih odpadkov. Človek se iz videnega  
sprašuje, ali je res vse to kar ljudje odvrže-
jo za odpad. Prav gotovo je še precej stvari 
uporabne in bi jo mnogo kateri s pridom 
uporabili. Pristopiti bi morali k organizaciji 
in urejanju te problematike. Morda ste za-
sledili kako deluje RDEČi kRiŽ  V NOVEM MESTu  iN DRuGiH OBČiNAH V 
TEj REGiji. Na teletekstu posredujejo seznam  (predmetov, televizor, pralni 
stroj, postelje, računalnik in podobno) katere imajo na zalogi in jih ljudje pri 
njih dobijo, prav tako pa posredujejo podatke kaj potrebujejo.
in končno, če bi imela Litija urejen zbirni center rabljene opreme in bi ta 
sprejemal še uporabne predmete preko celega leta, bi se s tem izognili 
takim kupom še zelo dobre opreme (vrata, kavči, fotelji, omare, postelje in 
drugo) in bi marsikdo te predmete za  minimalno ceno lahko kupil in rešil 
svoj problem. Tako pa je vse kar se vrže na tovornjak v večji meri uničeno. 
Smo še bogati, in ne znamo ceniti tistega kar imamo!

SPOMLADANSKO ČIŠČENJE ULIC
Stanovanjsko komunalno podjetje Litija je le-
tos mestne ulice v Litiji očistilo s posebnim 
vozilom in odstranilo vso nesnago, ki je nasta-
la  v zimskem času (predvsem pri posipavanju 
s peskom).  Vozilo za čiščenje na Graški cesti 
kjer so  pri čiščenju ovirali predvsem (ležeči), 
ki niso napravljeni v skladu s predpisi, zato ti 

služijo predvsem za razbijanje avtomobilov (amortizerjev). Prav taka situa-
cija je na Partizanski poti, kjer so trije razbijači amortizerjev. Zato predla-
gam, da avtorje in izvajalce naložijo v rešilca in jih pod nujno zapelje preko 
teh razbijačev  v kC Ljubljana.  Ciril GOLOuH

v SliKi in beSeDi

b) kuhinjski odpadki:
- zelenjevni in sadni odpadki vseh vrst,
- jajčne lupine,
- kavna usedlina.
- filter vrečke,
- pokvarjeni prehrambeni izdelki,
-  papirnati robčki, brisače in papirnate 

vrečke.

 Kolumna

kaj storiti z litijo?

MARTIN BRILEJ  

IZZIVI PODEŽELJA…V LITIJI!
Na izobraževalnem centru Geoss d.o.o. od 
marca naprej uspešno poteka brezplačni izo-
braževalni tečaj usposabljanje za življenjsko 

uspešnost – izzivi podeželja, ki ga izvajamo v okviru projekta »Dvig rav-
ni pismenosti«, katerega delno financira Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Evropski socialni sklad. Namen izzivov podeželja je, da udeleženci pridobijo 
raznovrstna nova znanja in spretnosti za izboljšanje svojega socialnega in 
ekonomskega položaja v sodobni družbi. Delo poteka v prijetnem vzdušju, 
skupino vodita dve izkušeni predavateljici, tematska tedenska srečanja pa 
ponujajo udeležencem možnost novih spoznanj z vsebinami, potrebnimi za 
soočanje z izzivi sodobnega sveta. izobraževalni tečaj je brezplačen, z njim 
bomo ponovno pričeli v jesenskih mesecih. Prav tako ponujamo možnost 
vključitve v brezplačni tečaj računalništva, ki je namenjen odraslim, ki že-
lijo pridobiti osnovna znanja za delo z računalnikom. Predprijave za oba 
brezplačna tečaja že zbiramo, pokličite nas na 01/8980-570, 031/759-
955 ali nam pišite na e-mail: info@ic-geoss.si.
           

Ivana ŠiNkOVEC



vRtnaRSKi KotičeK
Franc Grošelj

NA ZELENJAVNEM VRTU
krompir smo že posadili, čeprav je še 
vedno čas. Nekateri ga sadijo celo maja. 
Če smo to delo opravili zgodaj, nikar ne 
pozabimo na vrtnarsko prekrivko, ki bo 
dodatno »temperirala« zemljo in pospeše-
vala rast rastlin. Seveda pa so ti poganjki 
krompirja ali karkoli drugega, zelo, zelo 
nežni in občutljivi, zato jih lahko že malen-
kostna slana uniči. Prekrivka to prepreči. 
Zaradi svoje lahkosti pa jo poganjki, kar 
sami dvigujejo s svojo rastjo. S tem se 
zrači tudi prostor pod folijo. Dobra pa je 
tudi zaščita proti nekaterim škodljivcem, 
npr.: čebulni muhi. Saj prekrivka ne do-
voli, dostop muhi do čebulic. Vemo, da je 
nevarnost pozebe prisotna še ves April in 
tudi prve tedne v maju. Saj vemo kdaj so 
ledeni možje. Ali ne? Vendarle, previdnost 
je mati modrosti. 
Pridno si vzgajajmo sadike paradižnika in 
paprike, če smo se za to odločili. Te ima-
mo še vedno v primerno toplem prosto-
ru in na svetlem. Rastlinice rastejo in od 
časa do časa jih poškropimo s prostoru 
ustrezno temperirano vodo. Najbolje je, 
da jo pred tem prekuhamo, da odstrani-
mo nepotrebni klor in apnenec. Če nima-
mo najustreznejšega prostora na razpola-
go uporabimo korito prekrito s steklom. 
Seveda ne pozabimo pri tem na ustrezno 
zračenje. in ne ustvarjajmo prepiha. Po 
pikiranju ne pozabimo, da bosta prete-
men prostor in visoka temperatura okolja 
povzročila divjanje sadik in tudi njihovo 
bledikavost. Take sadike so neodporne, 
dojemljive na škodljivce in občutljive na 

svetlobo, uniči jih lahko že normalno april-
sko sonce. Nudimo jim le dovolj svetlobe 
in zmerno temperaturo cca 16 °C in imeli 
bomo čvrste ter debele in močne sadike 
za sajenje v maju.

MAH
Ta nadloga muči marsikaterega vrtičkar-
ja. Okrasne trate mah zamori in zelenica 
ni več lepa.
Zakaj se pojavlja mah? Vzrokov je več. 
Osnovni so naslednji: Vlažno zemljišče za-

radi zadrževa-
nja vlage, osi-
romašena tla 
zaradi porabe 
hranil, senca, 
ki jo ustvarjajo 
velika drevesa. 
Zemlja pri tem 
zakisa in po-
stane mrtva. 
To se zgodi v 
primeru, da 
smo imeli ze-
mljo na kupu 

višjem od 40 cm nekaj mesecev. Mikro-
organizmi v taki zemlji odmrejo. Presnove 
in deževnikov, ki so znak 
vitalne zemlje ni. Rastli-
ne slabo rastejo ali pa 
sploh ne uspevajo. Mah 
se veselo razrašča. Tudi 
severna stran hiše je 
idealna za razvoj mahu. 

kako si pomagamo: Re-
šimo odvajanje vo de, 
siromašna in zakisana 
tla gnojimo z gnojilom, 
ki razkisa zemljo (npr 
Bioorganik, Norveški so-

liter, Strunal). Ta gnojila 
vsebujejo veliko kalcija, 
ki mahovom ni všeč Se-
veda ta gnojila ne zatre-
jo mahu temveč samo 
zmanjšujejo pogoje za 
razraščanje mahu. V ne-
kaj letih pa je napredek 
viden. Mahu je čedalje 
manj.
Pomagamo si lahko še 

z raznimi preparati za zatiranje mahu. 
Najbolj enostavno je zalivanje zelenice s 
tekočim sredstvom mahovit, ki deluje kot 
gnojilo in hkrati zatira mah.
Zalivanje opravimo tako, da najprej pri-
pravimo raztopino 1 l mahovita na 20 l. 
vo de. Z zalivalko 
zalijemo celotno 
površino. opozar-
jam, da špricanje 
s škropilnico ni 
dovolj. V enem 
dnevu bo mah po-
črnel in odmrl. V 
kolikor je ostalo 
še kaj mahu, na-
pravimo močnej-
šo koncentracijo 
mahu 1l mahovita 
na 10 l vode. Za-
lijemo samo tam 
kjer še raste mah. 
V kolikor je ostala 
še kakšna krpa tr-
dovratnega mahu, 
napravimo še eno 
raztopino 5 l vode 
in 1 l mahovita. 
V tem slučaju bo 
mah počrnel v 2 
urah. Pustimo, da 
se posuši in ga 

nato pograbi-
mo z grabljami. 
Mahovit vsebuje 
tudi gnojilo in 
preostala trata 
bo hitro ozele-
nela. Velja pri-
pomniti, da viso-
ka koncentracija 
mahovita uniči 
tudi del širokoli-
stnih plevelov.
Vsekakor se je 
vredno potruditi 
saj lepa zelenica 
krasi naš osnovni življenjski prosto in nas 
radosti.

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

tel.: 01/89-85-290
SPECiaLizirana ProdajaLna za

PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.

VAŠ USPEH  
SKUPNO VESELJE !

S solidnimi cenami naprej!

www.agrolit.si

vSe za vaŠ DoM, vRt, njivo 
in vinoGRaD
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KLIŠE O APRILSKIH DOGODKIH
Začetek aprila je za kliše minil v pričakovanju refe-
renduma o malem delu. Kliše-jevi aktivisti smo or-
ganizirano nastopili proti zakonu in v dnevih pred 
referendumom ljudi pozivali naj dvakrat premislijo, 
kako bodo glasovali. Ves vložen trud pa je na koncu 

le obrodil željene sadove - malo delo je padlo, aktivisti kliše-ja pa z 
zadovoljstvom na obrazu načrtujemo nove projekte. Vreme nam je po-
streglo z lepimi sončnimi dnevi, kar smo izkoristili za zunanje športne 
projekte za svoje člane. kliše je za vse navdušene športnike 16. aprila 
organiziral Streetball in nogometni dan, kjer so se v košarki in nogome-
tu pomerile najboljše litijske in druge ekipe. Celoten mesec april smo 
si aktivisti klišeja zastavili v znamenju sonca in zabave. Zato ste 21.4. 
vabljeni na Bowling večer ob 20. uri v Bob Bowlingu v Litiji – cena za 
člane znaša 2 evra (za nečlane pa 8 evrov), vključuje pa 2 uri bowlinga, 
izposojo čevljev in kuponček za pijačo v vrednosti 5 evrov. Predhodna 
prijava v času uradnih ur je obvezna. Naslednji dan, torej 22.4., bo v 
prostorih kliše-ja potekal Activity night – z igranjem se bo pričelo ob 
20. uri. Prostora je za 12 igralcev, udeležba je brezplačna, predhodna 
prijava pa ni potrebna. Na svoj račun boste prišli tudi navdušenci nad 
igralno konzolo Nintendo Wii, saj bo 29.4. v prostorih kliše-ja potekal 
Wii night. Prostora je za 15 udeležencev, udeležba je brezplačna in 
brez predhodne prijave. Zabave v mesecu aprilu ne bo zmanjkalo, zato 
izkoristi čas med učenjem za poletne izpite in se nam pridruži v spo-
mladanskih norostih!  Tjaša CVETkOViČ

DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

Čet 28.4. 7.15 – 
15.50 Kopalni izlet v Atlantis Žel. postaja Litija

Pet 29.4. 17.00 Piškoti - kuharska delavnica Mc Litija

Sre 4.5. 18.00 Predstavitev gasilskega društva 
Litija, svetovni dan gasilcev Mc Litija

Pon 9.5.
18.00 

– 
19.00

informativno-svetovalna pisarna 
društva UP Mc Litija

Pon 16.5. 19.00 Delavnica za razpis za projekte 
za mlade Mc Litija

Pet 20.5. 20.00 klubska scena Mc Litija

Ostali dogodki so navedeni v koledarju kulturnih prireditev

PRVOMAJSKE POČITNICE
Počitnice bomo V MC-ju otvorili s tradicionalnim kopalnim četrtkovim 
izletom v Atlantis.  Zberemo se ob 7.15 na železniški postaji Litija. Prija-
ve sprejemamo do torka, 26.4., cena izleta je za otroke 12 €, za ostale 
14€ (tel.: 01/8980 119 ali 051/443 410). 
V petek bomo v MC-ju pekli piškote, v soboto pa bomo risali in ustvar-
jali s preprostimi materiali in novimi pristopi.

INFORMATIVNO SVETOVALNA PISARNA DRUŠTVA UP V LITIJI
Obiščete jo lahko v ponedeljek 9.5. od 18.00 do 19.00 v prostorih Mla-
dinskega centra Litija, v drugem nadstropju stavbe na Ponoviški cesti 12.
Eksperimentiranje z drogami je lahko usodno za nastanek bolezenske 
odvisnosti od nedovoljenih drog. Odvisnost je pereč problem, težko 
jo je opaziti, kaj šele spopasti se z njo. Vzroki za nastanek odvisnosti 
so globlji, boleči, globoko zakopani in ravno z zasvojenskim vedenjem 
se poskušamo od le-teh oddaljiti. Svetovalke v društveni pisarni so na 
voljo za pogovor, poučitev o težavah in ob morebitni zasvojenosti za 
pripravo načrta zdravljenja.

UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ ZA PROMOCIJO ORGANIZACIJ
V sredo, 11.5., bomo v MC-ju ob 18.00 gostili kristjana, ki nam bo 
predstavil možnosti efektivne promocije in interakcije, ki jih ponujajo 
sodobna socialna omrežja kot so Twitter, Face book in  You tube. Tovr-
stna promocija postaja vse pomembnejša, saj so ta omrežja vse bolj 
priljubljena in jim vse več ljudi posveča ogromno pozornosti.

EKO GRAFITI – USTVARJALNA DELAVNICA  
V soboto 21.5. ob 16.00 si bomo ogledali različne vrste eko grafitov in  
jih nekaj tudi aplicirali na protipoplavni zid pred MC-jem. Pri tem bomo 
uporabljali le naravne materiale kot sta na primer mah in blato.

Delavnica bo potekala v okviru projekta »Spray on my eco design«, ki 
ga je neformalna skupina »Eko sporočilo v graffiti dimenzijo« uspešno 
prijavila na program Mladi v akciji  Evropske unije.
          
OKNA, OTVORITEV RAZSTAVE  
Mladinski center Litija pripravlja 27. maja nekoliko neobičajno razsta-
vo, na kateri bo sodelovalo okoli 25 mladih umetnikov iz cele Slovenije. 
Otvoritev razstave bo ob 19.00 v parku na poti proti pokopališču v Litiji. 
Betonskim stenam bodo vdahnila novo globino okna, skozi katera bodo 
avtorji razstave obiskovalcem omogočili vpogled v njihove svetove, nji-
hova življenja.
Do sredine maja z veseljem sprejmemo kogarkoli, ki bi si želel razsta-
vljati v sklopu omenjene razstave. Če te to zanima ali pa imaš kakršno-
koli vprašanja, se oglasi v Mladinskem centru Litija, Ponoviška cesta 
12, Litija, ali pa piši na mc.litija@gmail.com.

RAJ MLADOSTI - SREČANJE ROCK SKUPIN 
Vse rock, jazz rock, funky, fuscion, jazz, blues,… in druge skupine s so-
rodnih glasbenim izrazom iz Litije in okolice vabimo, da se predstavijo 
domači publiki v soboto 28. maja 2011 v Bob Bowlingu v Litiji. Vabljene 
tudi skupine, ki same ustvarjajo in iščejo nove poti in ustvarjalne mož-
nosti. 
Obvestilo velja kot poziv skupinam, da se na srečanje prijavite. Rok za 
prijavo je 5. maj 2011. informacije za prijavo dobite pri organizatorjih 
prireditve - na javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, območna iz-
postava Litija oi.litija@jskd.si  ali v Mladinskem centru Litija mc.litija@
gmail.com (www.mc-litija.si).
Vse ostale pa vabimo, da se koncerta udeležite! Spremljajte obvestila 
na plakatnih mestih, spletno stran MC Litija in FB.

NAJ MLADI PROSTOVOLJEC/ PROSTOVOLJKA OBČINE LITIJA
Mladinski center Litija objavlja natečaj za izbor najbolj prizadevne pro-
stovoljke ali prostovoljca v letu 2010 v naši občini. 
Do 6. maja lahko kdorkoli  (posamezniki, neformalne skupine, društva, 
zavodi…) predlaga mlade osebe (15 do 30 let) za katere misli, da so z 
osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h 
kvalitetnejšemu življenju občank in občanov občine Litija v letu 2010. 
Razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani MC Litija – www.
mc-litija.si. Lahko vam ga pošljemo tudi po pošti ali mailu, le pokličite 
na 051 443 410.
V Litiji je mnogo aktivnih mladih ljudi, delajo v različnih društvih, ali pa 
mimo njih izvajajo različne, za skupnost pomembne dejavnosti. Spo-
mnimo se jih, dajmo jim priznanje za njihovo nesebično delo, povejmo 
jim, da jih cenimo, da so nam zgled. 
Častni pokrovitelj natečaja je župan občine Litija Franci Rokavec. Pre-
dlaganim mladim prostovoljkam in prostovoljcem bo podelil diplome 
na slovesnosti 25. maja na Občini Litija.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV/PRO-
JEKTOV
Mladinski center Litija in klub litijskih in šmarskih študentov vabita vse 
mlade, neformalne skupine mladih, mladinska društva in njihove  krov-

ne organizacije, da prijavijo programe na razpis. Želimo si novih, svežih 
in inovativnih, predvsem pa programov namenjenih mladim. 
To pomeni, da bodo mladi sami načrtovali, ustvarjali, izvajali in v večji 
meri tudi uporabljali SVOjE programe. Ti  so lahko z različnih področij, 
od ekologije do športa. Z razpisom letos posebej spodbujamo prosto-
voljstvo mladih.  Svoje predloge dostavite na MC Litija do 1.6.2011.
Razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani MC Litija – www.
mc-litija.si.

ŠTAFETA KULTURE - ULIČNI FESTIVAL
konec meseca maja je v Mladinskem centru Litija vsako leto pestro. Ta-
krat namreč praznujemo rojstni dan – letos petega! Proslavili ga bomo 
s celim sklopom prireditev v tednu okoli 25. maja. Na ta dan pred peti-
mi leti je svoja vrata odprl dnevni center MC Litija na Ponoviški.

Najbolj živahen dan praznovanj bo sobota 28. maja. ulični festival se 
bo dogajal na več lokacijah v centru mesta. Predstavili bomo najboljše 
kar premoremo - tisto našo produkcijo, ki je Litijane razveseljevala v 
preteklem letu in naredili napoved prihajajoče poletne sezone.
Sklop delavnic za otroke in mlade (veliko grafitiranja  ), ulična košar-
ka, veliko glasbe in plesa (hip-hop, break dance,…), ekologija, stojnica 
vse zastonj in še druge teme bodo našle svoj prostor sredi Litije. Zve-
čer pa se bomo selili v Bob Bowling spodbujat mlade bende. 
Več v naslednji izdaji Občana.

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

DOGODKI V MLADINSKEM CENTRU LITIJA
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ideja o poslu se je nama z bratom porodila na morju leta 2005. 
Takrat sem bila študentka na Zdravstveni fakulteti. Zdravo življenje 
mi je bilo blizu. kruh sem si služila kot terapevtka za svetovanje o 
zdravi prehrani z znanjem in izkušnjami pa sem želela ustanoviti 
podjetje, kjer bo svetovanje o zdravem načinu na enem mestu. iz-
brala sem Zasavje in to ni bilo naključje.
Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma 
Center za razvoj Litija) ob začetku vaše poslovne poti?
Ob ustanovitvi mojega podjetja VEM točke še ni bilo. S Centrom za 
razvoj Litija sem sodelovala pred ustanovitvijo podjetja. Spodbude in 
usmeritve s strani centra za razvoj Litija mi olajšajo poslovno pot.

Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziro-
ma najbolj obogatila?
Spoznanje ob samostojnem podjetništvu, da lahko svoje ideje hitro 
realiziraš in poskušaš tudi najbolj drzne poteze, je nekaj najboljše-
ga. Lahko rasteš, se razvijaš, čeprav ti vedno ne uspe najbolje. Nih-
če te ne ovira, omejuje,… to meni pomeni največ. Biti samostojni 
podjetnik pa ni vedno najlepše. So tudi težki in temni trenutki. Moj 
moto poslovanja je, da moram najprej poskrbeti za svoje zaposle-
ne, šele nato sem na vrsti jaz.

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšne je vaše poslovno 
vodilo?
Delaj pošteno s kvalitetno storitvijo. Stoj za tistim kar delaš. Pri-
sluhni strankam in upoštevaj njihove želje ter potrebe. 

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Sledim trendom, veliko berem, se izobražujem. Želim biti stalo v 
koraku s časom. Poslušam stranke, svoje delavce in lasten glas, to 
vse skupaj zapakiram v paket in ponudim na trg.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Vsak izmed nas je pomemben za družbo. Še posebej v teh sla-
bih gospodarskih razmerah, v katerih trenutno živimo, so zdrava 
podjetniška jedra izrednega pomena, saj nudijo delo in zaposlitev 
lokalnemu prebivalstvu.

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se ču-
tite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju druž-
bene odgovornosti? Kako se v kraju povezujete? 
V Trbovljah sem se hitro počutila domače. Zaposlili smo lokalne 
delavce. Povezala sem se z lokalnim radijem, kjer imam rubriko z 
nasveti o zdravem načinu življenja. Lokalnim študentom omogo-
čam opravljanje let ne prakse.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje 
prve podjetniške korake?
Če je njihova ideja dobra in če verjamejo v njo, ne vidim razloga 
zakaj je ne bi realizirali. To je že pol uspeha. koraki naj bodo preu-
darni in premišljeni. 

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja 
in rasti?
Naš razvoj gre že naprej, namreč že junija letos odpiramo pustolo-
vski park v Slivni, v Geometričnem središču Slovenije. Združili smo 
moči v družini saj pri tem projektu sodelujemo moj partner Boštjan, 
brat Miloš, oče janez in jaz. Ponudili bomo aktivnost v naravi (gozdu) 
tako za otroke kot odrasle. To bo park poln doživetij z nekaj adrena-
lina in spretnostnih vaj za odrasle predvsem pa vaje in izkušnje za 
spodbujanje gibalnega razvoja otrok. Želimo širiti idejo o zdravem 
načinu življenja iz zaprtih prostorov (studio v Trbovljah) v naravo.

Pripravila: Ana SAVŠEk, RcL

janja KiMovec
svetovalka o zdravem načinu življenja

V podjetniškem intervjuju predstavljamo Ja-
njo Kimovec, ki je svojo mladost preživela 
na Slivni, danes pa skupaj s svojim bratom 
Milošem vodi podjetje Linija Sport. Ukvar-
ja se s svetovanjem na področju zdravega 
načina življenja in v Trbovljah vodi studio za 
oblikovanje telesa. Začela je sama z bratom, 
danes pa so v podjetju zaposleni štirje, po-
magata pa še dve študentki.

inovativnost v njihovem poslu se kaže v tem, da ponujajo sto-
ritve na različnih področjih, vključujejo pa hujšanje, kozmetične 
storitve in igrivo vadba za dojenčke, kar je njihova najnovejša po-
nudba. S tem pokrivajo celotno starostno strukturo in ponujajo 
vse storitve za zdrav način življenja na enem mestu. Na vseh treh 
področjih skušajo slediti tudi svetovnim trendom. janja pravi, da 
vedno poskuša dodati svojo idejo oziroma zamisel in vse skupaj 
ponuditi v taki obliki, da je za stranko koristno ter zanimivo.
Po izobrazbi je janja diplomirani inženir ortotik protetik, ki je smer 
na Zdravstveni fakulteti. Sama pravi, da se zaveda, da ima s tem, 
da je zdravstveni delavec, veliko prednosti. Mnogo znanja, ki ga 
je pridobila tako v Srednji zdravstveni šoli kot na Zdravstveni fa-
kulteti ji je pomagalo pri razvoju in uveljavitvi na vseh področjih 
v svojem poslu.
Družina jo pri njenem udejstvovanju spodbuja in stoji ob strani ob 
vzponih in padcih. Z rojstvom hčerke Neže je dopolnila ponudbo 
v studiu z igrivo vadbo za dojenčke, saj sta sami šli skupaj skozi 
gibalni razvoj na ta način. Pravi, da je ob otroku potrebno mnogo 
več organizacije in discipline, čeprav ima mnogo manj časa, pa je 
sedaj bolj organizirana.
V intervjuju nam je odgovorila na vprašanja o poteku svoje pod-
jetniške poti.

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Navdihnil me je brat Miloš. Vedel je, da nama bo skupaj lažje uspe-
lo. on z znanjem marketinga, jaz s strokovnim znanjem o zdravem 
načinu življenja. Res je tako, skupaj najbolje delujeva.

turistična ponudba območja  
Srce Slovenije

Po Srcu Slovenije je v soboto, 18. marca 2011, potekala strokovna 
ekskurzija, ki so se jo udeležili ključni ponudniki turističnih storitev 
na območju Srce Slovenije. Priložnost smo imeli spoznati nekoliko 
manj poznane, a hkrati zanimive in edinstvene ponudnike na obmo-
čju. Poleg tega, da smo obiskali turistične točke v sedmih različnih 
občinah (Ivančna Gorica, Litija, Šmartno, Dol pri Ljubljani, Domžale, 
Trzin, Mengeš), je v okviru izleta potekala tudi predstavitev nove 
Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije. 
V zadnjih mesecih je namreč potekalo več srečanj in delavnic s ključnimi 
ponudniki turističnih storitev na območju, s ciljem, da skupaj oblikuje-
mo razvojne usmeritve našega območja. V nastalem dokumentu so 
opredeljeni potenciali sodelovanja na eni strani ter vizija, cilji, turistični 
proizvodi, trg in strategija promocije območja pod skupno znamko Srce 
Slovenije na drugi strani. Strategija razvoja predstavlja za ponudnike in 
občine v Srcu Slovenije motivacijo in spodbudo za naprej, za pospešeni 
razvoj v smeri kvalitetne turistične ponudbe.

Uspešno se razvija 
tudi mobilna oskr-
ba območja, saj 
je bil vzpostavljen 
sistem distribucije 
od pridelovalcev k 
večjim kupcem s 
transportnim vozi-
lom. Realizirala se 
je tudi ideja o mo-
bilni prodaji posa-
meznim kupcem v 
urbanih naseljih na 
območju Srce Slo-
venije. Na posebni 

stojnici v Šmartnem pri Litiji in v Ivančni Gorici je od marca mogoče 
kupiti domače sadje in zelenjavo in lokalne izdelke s podeželja: suho sad-
je, sire, med, medene izdelke, jabolčni sok in kis, posebno priljubljeni pa 
so tudi že pripravljeni eko zabojčki. Gre za izdelke iz ekološke pridelave 
in sezonsko sadje in zelenjavo iz slovenskih kmetij. 
Trenutno je ponudba kmetijskih pridelkov in izdelkov iz območja Srce 
Slovenije majhna, zato nekatere pridelke in izdelke kupujemo od pro-
izvajalcev iz širšega območja. Prav zato vabimo nove ponudnike v 
distribucijsko mrežo Naravnost z dežele. kmete želimo vzpodbuditi 
tudi k temu, da bi se odločali za specializacijo v kakšno od dopolnilnih 
dejavnosti, saj je na trgu še veliko prostora za  kmetijske izdelke, to je 
predelano hrano. 
Za vključitev v distribucijsko mrežo Naravnost z dežele in vse dodatne 
informacije pokličite na Center za razvoj Litija ali na zadrugo jarina.
Telefon: 01/ 89-72-104, 051/628-410, email: natasa@jarina.si, spletna 
stran: www.nadezeli.si

Razvoj dopolnilnih dejavnosti  
na kmetijah 

V gostilni Pustov mlin je 29. marca 2011 potekala delavnica »Se-
znanitev s smernicami dobre higienske in proizvodne prakse na tu-
rističnih kmetijah in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah«. Delav-ni-
ca je bila organizirana v ok viru evropskega pro jekta Prisluhni glasu 
vasi, ki ga že tretje 
leto izvaja Cen ter 
za razvoj Litija. Na-
menjena je bila ob-
stoječim in potenci-
alnim po nudnikom 
v Jablaniški dolini 
in na Dolah pri Litiji 
(Oglarska dežela). 
udeleženci so disku-
ti rali o aktualnih te-
ma tikah: veljavna za - 
ko nodaja na področ-

ju higiene živil, minimalne tehnične zahteve glede opreme in prostorov, 
prevoz živil, ravnanje z organskimi odpadki in odpadnimi olji, oskrba s pi-
tno vodo, osebna higiena, tehnološke faze dela, embaliranje in pakiranje 
živil, usposabljanje, izvajanje DDD, plan čiščenja, umik in sledljivost živil 
in načela HACCP sistema. 
Dober obisk delavnice je zagotovilo, da obstaja velik interes za dodatne 
aktivnosti na kmetijah, ki vsekakor dopolnjujejo in povečujejo turistično 
ponudbo v jablaniški dolini in v Oglarski deželi. V ta namen je Center za 
razvoj Litija organiziral tudi strokovno ekskurzijo na Koroško, kjer smo 
si tudi v praksi ogledali, kako kmetije razvijajo dodatno in diferencirano 
ponudbo. 

javni razpis za podjetnike
javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo razpisuje Javni razpis za 
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Na 
razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so orga-
nizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski 
kredit. kredit se lahko porabi za:
•  materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke 

opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, 

•  nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki na-
kupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega 
znanja,

•  obratna sredstva (nakup materiala, blaga, financiranje storitev, promo-
cij, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja...). 

Merila za izbor upravičencev:
•  kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihod-

kov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih obratnih sred-
stev v čistih prihodkih podjetja, povečanje dodane vrednosti na zapo-
slenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),

•  kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali 
osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali 
referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti operacije glede na 
situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega 
položaja podjetja).

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad

točka veM za podjetnike v litiji
Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje la-
stno 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.

V distribucijsko mrežo Naravnost z dežele vabimo 
nove ponudnike

Udeleženci strokovno eksurzije po območju Srce Slovenije so obiskali tudi 
občino Litija

Delavnice o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah se 
je udeležilo skoraj 40 turističnih ponudnikov

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

lokalna trajnostna oskrba s hrano 
V današnjih časih postaja vse bolj pomembna skrb za izboljšanje pre-
hranskih navad z zagotavljanjem sveže, sezonske in raznovrstne lokalne 
ponudbe. Center za razvoj Litija je zato skupaj z zadrugo za razvoj pode-
želja jarina v zadnjih letih naredil veliko v smeri vzpostavitve in razširitve 
mreže za lokalno trajnostno oskrbo s hrano na območju Srce Sloveni-
je pod skupno znamko Naravnost z dežele. 
V mrežo so vključeni ponudniki iz Dola pri Ljubljani, kamnika, Lukovi-
ce, Moravč, Litije, Šmartnega pri Litiji, Domžal itd. Mrežo želimo razši-
riti na celotno območje Srce Slovenije, s ciljem, da povečamo lokalno 
samooskrbo na omenjenem območju in zagotovimo kupcem zanesljiv 
vir zdrave, sezonske, ekološke in doma pridelane hrane. Hkrati jarina 
zelo uspešno razvija nove tržne poti. Trenutno poteka dobava pridelkov 
ponudnikov, vključenih v mrežo Naravnost z dežele, že v 37 vključenih 
javnih inštitucij (šole in vrtci).



JAVNI ZAVOD ZA KULTURO LITIJAKNJIžNICA LITIJA
delo in soigralce je opisal kar v petih knjigah. Polde 
Bibič bo majski gost PRiBLiŽEVANj, spregovoril bo o 
zadnji knjigi spominov, Spominjarije. Srečanje bo v 
četrtek, 12. maja ob 19. uri, v knjižnici Litija. Sreče-
vanja pripravljata knjižnica Litija in jZk Litija.
 

120 LETNICA JANEZA JALNA
Ob 120-letnici janeza jalna, duhovnika in pisatelja, 
se bomo v knjižnici Litija srečali s poznavalko jalno-
vega opusa, prof. Marjeto Žebovec, avtorico zbirke 
Slovenski književniki. Literarno srečanje bo lepo 
zaokrožila fotografska razstava posnetkov iz narave, 
Milana Amona. Letos je mednarodno leto gozdov 
in na to nas bo spomnila prav njegova razstava. V 
kulturnem programu bodo sodelovali člani družine 
Žebovec in učiteljski pevski zbor Litus.
 

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA  
SE PREDSTAVI

Lani so se v MkL odločili, da uvedejo teden MkL s 
številnimi prireditvami, ki so namenjene uporabni-
kom, zaposlenim v knjižnici in širši javnosti. Sestavni 
del Tedna je tudi dogodek, ki so ga poimenovali MKL 
na obisku. Letos so si izbrali knjižnico Litija in Litijo, 
da bi domačinom predstavili njihove storitve. Obi-
skali nas bodo 24. maja, ko se bo prek celega dneva 
odvil niz dogodkov, za majhne in velike: predstavili 
bodo bralnike in e-knjige, predstavili bodo projekt 
Moja ulica, razstavili miniaturne knjige, ki jih hrani 
Slovanska knjižnica. Za najmlajše bo od 9. ure dalje 
potekala ustvarjalna delavnica: ustvari si miniaturno 
knjigo. S stojnico MkL se bodo predstavili krajanom. 
Ob 18. uri bo v knjižnici Litija odprtje razstave minia-
turnih knjig. Pridružite se nam in spoznajte Mestno 
knjižnico Ljubljana, osrednjo območno knjižnico, ki 
»bedi« nad splošnimi knjižnicami osrednjeslovenske 
regije, kamor sodi tudi naša.

univerza bo z majem poča-
si zaključila z dejavnostmi, 
vabijo vas na zaključek ze-
liščarstva z jožetom kuk-
manom. Terenske vaje na 
Dobovici bodo 13. maja, od 

15. ure dalje. Zbirno mesto bo pri gostilni krjan, Do-
bovica, Dole pri Litiji.
Na majsko srečanje kulturne dediščine vas vabi ku-
stodinja Helena Hauptman, ki bo predstavila zgodo-
vino rudnika Sitarjevec. Srečanje bo v četrtek, 19. 
maja ob 10. uri, v knjižnici Litija. 
kuharstvo bo potekalo 16. maja ob 17. uri na OŠ 
Šmartno in 18. maja na OŠ Gradec. jeseni pa na 
svidenje in prijetne poletne dni vam želi, univerza za 
3. ŽO, Litija/Šmartno!

Darinka, Niko Fric-balonarski mojster, Andreja, 
Aleksandra

Aleksandra MAVRETiČ

NOVE ČLANSKE IZKAZNI-
CE IN DRUGE DEJAVNOSTI
Pomladno prebujena narava nas je 
v knjižnici navdahnila, da poskrbi-
mo za nekaj sprememb pri našem 

delu. Naše denarnice vse bolj polnijo takšne ali 
drugačne plastične kartice in izkaznice. Naša nova 
članska izkaznica bo plastična, motivi na njej pa zelo 
živahni. Odločili smo se, da bomo uporabnikom po-
nudili nekaj motivov, saj bi želeli, da izkaznica s svo-
jim motivom predstavlja večjo povezanost s knjižni-
co. Glede na našo tradicijo, nadaljujemo s cvetjem, 
in sicer z maki, ki so že dalj časa prisotni v našem 
pojavljanju. Posegamo tudi po zeleni barvi, ki s svojo 
svežino simbolizira življenje, vitalnost, prostranost - 
kot se prebuja narava, vsa sveža v novi zeleni barvi, 
pa naj se tako prebuja tudi naša duhovnost. upamo, 
da bo nova članska izkaznica knjižnice Litija v vaši 
denarnici zasedala pomembno mesto, da bo njena 
uporabnost široka in cenjena, predvsem pa, da vam 
bo nova podoba všeč, saj se boste lahko odločili 
med različnimi motivi. 
knjižnica Litija bo v teh dneh pričela tudi z zanimivim 
projektom, ki se obrača na mlade. Gre za projekt 
Odraščanje s knjigo, ki sta ga zasnovali mladinski 
knjižničarki naše knjižnice in bo skušal s srečevanji 
mladih na posebnih delavnicah spodbuditi k branju, 
predvsem pa posledično tudi k razmišljanju o pro-
blematiki mladostnikov. Prvo srečanje, za katerega 
bodo mladi dobili pisno povabilo, je namenjeno dro-
gam; preko socialnih iger in preko prebrane sloven-
ske literature bomo z mladimi skušali odkriti prave 
poti, ki pustijo droge za seboj. Cilj projekta je, da 
bi mlade bralce animirali za branje slovenske litera-
ture, ki velikokrat opozarja na problematiko mlado-
stnikov. Sledil bo še niz tematskih srečanj, srečanje 
s psihologinjo, v oktobru pa zaključno srečanje s 
piscem Slavkom Preglom.
April velja za mesec knjige. Prične se z Anderseno-
vim dnevom, dnevom mladinske književnosti, 23. 
april pa je svetovni dan knjige in založništva. V knji-
žnici bo moč v petek, 22. aprila vračati gradivo, ki 
mu je potekel rok izposoje in zanj člani dolgujejo 
zamudnino, po posebnih pogojih. Za vrnjeno gradivo 
oz. poravnavo dolgov bo knjižnica odpisala polovico 
obveznosti.  Andreja ŠTuHEC

SREČANJE Z JOŽETOM SEVLJAKOM
Pred mesecem je izšla nova pesniška zbirka jožeta 
Sevljaka, Pesmi za jakoba in kajo. Pesmi za otroke, 
ki prikličejo nasmeh tudi odraslim, je ilustrirala Anka 
Švigelj koželj, izdala pa založba Mecen. Predstavitev 
zbirke bo v okviru kulturnega dneva na PŠ Vače, 10. 
maja ob 10. uri. Srečanje z avtorjem, ki se rad vrne v 
rodno vas, bodo s pomočjo mentoric pripravili učen-
ci od 1. do 5. razreda PŠ Vače.

»PRIBLIŽEVANJA« V MAJU
Aprilsko srečanje z dr. Markom Pavliho v jZk Litija je 
odlično uspelo, obiskovalci so uživali v sproščenem 
vzdušju in duhovni širini avtorja knjige, Nismo rojeni 
le zase. Tudi za majsko srečanje smo izbrali gosta, 
ki je s svojim delovanjem pustil neizbrisen pečat na 
različnih področjih, predvsem v gledališki in filmski 
umetnosti. Njegovi filmski liki ne bodo šli nikoli v po-
zabo, odličen pa je tudi kot avtor spominov, svoje 
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so zapeti z ljubeznijo. karmen, hvala za vse. 
in v mesecu maju kulturnih dogodkov ne bo manj-
kalo …

OD PRVIH MITOLOGIJ DO PROMETEJA 
klub prijateljev muzeja se bo v mesecu maju podal 
na začetek. Naslov srečanja bo Od prvih mitologij 
do Prometeja in daje zgodovinski pregled razvoja 
človeških skupnosti ter razkriva, kateri vzgibi so  
človeka spodbudili k temu, da je začel ustvarjati  
mite in obrede ter kakšne koristi je imel od njih. 
Predavanje vključuje pripoved mita o Prometeju. Vsi 
 ljubitelji zgodovine vabljeni v torek, 10. maja 2011 
ob 19. uri, v Modro sobo Kulturnega centra  
Litija. 

PARTLJIČEVA PARTNERSKA POROKA NA LITIJ-
SKEM ODRU
V petek, 6. maja ob 19.30, ste vabljeni v kulturni 
center Litija na ogled odlične Partljičeve predstave z 
naslovom PARTNERSkA POROkA. izvedlo jo bo dru-
štvo Žarek upanja. 

ZAKLJUČEK SEZONE OTROŠKIH MATINEJ
Dragi naši pridni najmlajši gledališčniki, v mesecu 
maju vas še dvakrat vabimo na sobotni matineji in 
sicer v soboto, 7. Maja, se bomo srečali z MiŠjiMi 
TEŽAVAMi in se pogovorili o skrbi za zdrave zobke 
ter odpravili strah pred zobozdravnikom. Predstavo 
bo izvedla Skupina Sonček. 
21. maja bo na sporedu RDEČA kA-
PiCA, ki jo bo izvedlo izvrstno gleda-
lišče Zapik. Predstava je ob koncu 
lanskega leta odpadla in jo zaradi 
velikega povpraševanja ponovno 
uvrščamo v program ter obljublja-
mo, da bo zaključek odličen. 
Sicer pa bo v kulturnem centru Litija v mesecu maju 
pestro, saj se bodo odvijali zaključni nastopi vseh 
oddelkov Glasbene šole Litija-Šmartno, prepevali 
bodo učenci OŠ Gradec, koncert bo imel citrarski 
orkester Srebrne strune in Ženska vokalna skupina 
Lipa, svoj dan bodo imeli litijski vrtečki in knjižničarji 
… Skratka obilica kulturnega dogajanja … 

Še nekaj … NAjDiTE GENijA V SEBi iN BODiTE PO-
GuMNi! 

POGUM IMA V SEBI 
GENIJA

»karkoli lahko storiš ali sanjaš,
da lahko storiš, stori!
Pogum ima v sebi genija, moč
in čarobno privlačnost!

                          (Johann Wolfgang von Goethe)

Te besede so povzete z namenom. Mogoče se bo kdo 
našel v njih. Gotovo pa so tesno povezane z litijsko 
kulturo. Še bolje … s spoštovanjem in razumevanjem 
pomembnosti kulturnih srečanj, ki niso le dogodek, 
so srečanja z drugačnim pogledom, s širino … 
Ni jih pomembno samo imeti, pomembno je biti 
del njih. 
Tako kot naša prva »PRIBLIŽEVANJA« z dr. Mar-
kom Pavliho. Večerna urica, ki smo jo preživeli v 
njegovi družbi, nam je odprla drugačen pogled na 
svet. Realnost povezana z višjimi vrednotami je tisti 
način, ki nam najbrž manjka. Duhovni svet je mogo-
če za marsikoga nerealnost, vendar če želimo izve-
deti več, je včasih tovrstna priložnost srečanj z lju-
dmi, ki »razmišljajo«, idealna prilika za našo rast. Če 
še niste prebrali njegove knjige z naslovom »Nismo 
rojeni le zase«, vam jo toplo priporočamo. 
 
SLIKARSKA RAZSTAVA KARMEN SEDLAR 
Otvoritev prvega opusa slikarke kARMEN SEDLAR 
je med obiskovalci gotovo pustila poseben pečat. 

karmen je izjemna žen-
ska, iz katere vre velika 
ljubezen. Preprostost, 
iskrenost in posebna 
notranja energija (kakr-
šne, verjemite, ne čutite 
velikokrat) postavljajo 
Karmen med ljudi, ki so 
našli pot iz velikih preiz-
kušenj. 

Srečanje, ki smo ga imeli s karmen in njenimi šte-
vilnimi prijatelji, 11. aprila 2011, je bilo res nekaj po-
sebnega. Njena hčerka Špela je navdušila z odlični-
mi pesmimi, ki niso bile le prepevanje ob kitari, bile 

KLAVIR ZA DVA
Na koncu zime je 
glasbena šola Hra-
stnik organizirala 
celovečerni koncert 

v okvirju priprav na tekmovanje mladih glasbenikov 
okolice Lj in Zasavja. Za vodilno nit koncerta si je 
izbrala klavirske due. Glasbeno šolo Litija-Šmartno 
so predstavljali: - Nika košir in Nadja Strle (mento-
rica Brigita Šuler) - janja Šuštaršič 
in katja Vidmar (mentorica Olena 
Novosel) - Neža Murn in Patricia 
Smolnikar (mentorica Olena No-
vosel).

Na nastopu je vsak klavirski duo 
zaigral svoj tekmovalni program, 
sestavljen iz skladb različnih sti-
lov in obdobij. Med drugim je bila 
predstavljena slovenska klavirska 
glasba za klavir štiriročno:
- Zazibalka, Slavka Miheliča;
- Glas zvonov, igorja Štuhca;
- kolački, Petra Šavlija.

Na tem nastopu so učenke glas-
bene šole Litija-Šmartno navdu-
šile občinstvo in si pridobile no- 
ve koncertne izkušnje pri štiriroč-
nem igranju klavirja.

 Vodja oddelka instrumentov s tip-
kami prof. mag. Olena NOVOSEL

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SRE 20.4. 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
18.00 3. Filmski art kiNO club kulturni center Litija

SOB 30.4. 17.00 Likovna ustvarjalna delavnica Mc Litija
PET 6.5. 19.30 Gledališka predstava: Partnerska poroka - Društvo Žarek upanja kulturni center Litija

SOB 7.5. 10.00 Otroška matineja: Mišje težave – Skupina Sonček kulturni center Litija
19.00 koncert Ljudskih pevk s Polšnika z gosti Dvorana na Polšniku

ToR 10.5.

10.00 Literarno srečanje z jožetom Sevljakom ob izidu nove pesniške zbirke Pesmi  
za jakoba in kajo OŠ Vače

18.00 ura pravljic knjižnica Litija
19.00 Potopisno predavanje: kenija in Tanzanija, jasna Gabrič knjižnica Litija
19.00 klub prijateljev muzeja: Od prvih mitologij do Prometeja kulturni center Litija

SRE 11.5. 18.00 uporaba socialnih omrežij za promocijo organizacij  (Twitter, FB, YouTube, …) Mc Litija

ČET 12.5.

18.00 ura pravljic knjižnica Šmartno
19.00 »PRiBLiŽEVANjA«: Polde Bibič, ob izidu knjige Spominjarije knjižnica Litija
19.30 Citrarski koncert -  Srebrne strune  Litija kulturni center Litija
19.00 irska – predstavitev dežele in prostovoljnega dela v tujini Mc Litija

PET 13. 5. 15.00 u3- zaključek zeliščarstva z g. jožetom kukmanom, terenske vaje Pri gostilni Krjan, 
Dobovica, Dole pri Litiji

SOB 14.5. 15.00 Sprehod po gozdni učni poti Svibno s piknikom! Mc Litija
19.00 koncert Ženske vokalne skupine Lipa Litija z gosti Vokalna skupina in spiritu Vojnik kulturni center Litija

PON 16.5. OŠ GRADEC POjE kulturni center Litija
17.00 u3: kuharstvo OŠ Šmartno

ToR 17.5.
18.00 Tisti dan v tednu: projekcija dokumentarnega filma o Big Foot Mami Mc Litija

19.00 Ob 120-letnici rojstva janeza jalna: srečanje s poznavalko jalnovega opusa, Marjeto 
Žebovec, fotografska razstava: Milan Amon knjižnica Litija

SRE 18.5. 17.00 u3: kuharstvo OŠ Gradec
19.00 Zaključni koncert  orkestrov in komornih skupin Glasbene šole Litija- Šmartno kulturni center Litija

ČET 19.5. 10.00 u3: kulturna dediščina, Zgodovina rudarjenja v Litiji in okolici, Helena Hauptman knjižnica Litija
PET 20.5. 19.30 Gledališka predstava: Fiziki (avtor Friedrich Dürrenmatt), v izvedbi kuD Franc kotar, Trzin kulturni center Litija

SOB 21.5. 10.00 Zaključna  otroška matineja: RDEČA kAPiCA – Zapik kulturni center Litija
16.00 Eko grafiti – ustvarjalna delavnica Mc Litija

PON 23.5. 14.00 – 19.00 12. festival prostovoljstva, stojnica MC Litija Prešernov trg, Ljubljana

ToR 24.5. 18.00 Mestna knjižnica Ljubljana se predstavi, celodnevno dogajanje, razstava miniatur knjižnica Litija
18.00 ura pravljic knjižnica Litija

SRE 25.5. 18.00 okrogla miza o prostovoljstvu velika sejna soba 
Občine Litija

19.30 »Naj mladi prostovoljec/prostovoljka Litije 10« -podelitev priznanj avla Občine Litija

ČET 26.5. 18.00 ura pravljic knjižnica Šmartno
18.00 Zaključni  nastop plesnega oddelka Glasbene šole Litija-Šmartno kulturni center Litija 

PET 27.5.
18.00 Naš dan – vaš dan – Vrtec Litija kulturni center Litija

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

SOB 28.5. 10.00 ulični festival, 5. rojstni dan MC Litija igrišče OŠ Litija

21.00 Raj mladosti – revija mladih glasbenih skupin BOB Bowling
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

avDicija
Po dveh uspešnih predstavah, Naše edino boga-
stvo in Gnusni umori v Cirkusu Vargas, Izredni te-
ater, ki deluje v okviru društva Tombas, začenja s 
pripravami na novo predstavo, ki jo bomo uprizorili 
jeseni. Potrebujemo svežo kri, zato vas vabimo 
na AVDICIJO, ki bo v nedeljo, 15. maja popoldne 
v kulturnem centru Litija. Avdicija bo potekala v 
obliki gledališke delavnice, zato predpriprave niso 
potrebne. Potrebujete samo dobro voljo.
Prijave in podrobne informacije: info@tombas.si 
in madjuk@gmail.com ali 041 45 45 40 (Marko).

VABILO
ŠkuD TOMBAS v sode-
lovanju s Kulturnim cen-
trom Litija v petek, 20.5. 
ob 19.30 vabi na gostujo-
čo satirično dramo enega 
najpomembnejših sodob-
nih dramatikov, Friederi-
cha Dürrenmatta, Fiziki, v 
izvedbi KUD Franc Kotar 
iz Trzina.

Sanatorij v treh mesecih že drugič obiščejo polici-
sti, inšpektor in izvedenec sodne medicine, kajti v 
tej na videz mirni ustanovi se dogajajo čudne stvari 
– zgodil se je že drugi umor! Medtem, ko inšpektor 
s svojimi sodelavci izgublja živce, dokler mu ne po-
stane čisto vseeno, ali reši primer, ali ne, naši trije 
fiziki razglabljajo o odgovornosti do svojih izumov, 
Möbius rešuje življenjsko vprašanje, doktorica von 
Zahnd pa je zaposlena z reorganizacijo sanatorija. 
Toda kaj se v resnici dogaja? So fiziki res fiziki? 
So nori ali se le pretvarjajo? In kaj imajo z vsem 
skupaj opraviti misionarji in tajkuni?
oglejte si Fizike tudi vi.          M.D.

Med izvajanjem pro-
grama Neža Murn in 
Patricia Smolnikar
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NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ OD 
NORČKA Z VAČ

PREŠČANI 10.4.2011
Vas Velika Preska, kjer je pred 70 leti (med drugo svetovno vojno) pote-
kalo obmejno področje med Nemčijo in italijo, je bila in je še danes stra-
teška točka. V tistem času kot močna postojanka (iz porušenih hiš so 
vojaki zgradili bunkerje, ostanke vidimo še danes), danes kot močno po-
vezana vas. Verjetno je to še posledica časov, ko so morali ljudje stopiti 
skupaj in pomagati drug drugemu. Čas, ki je prišel je drugačen in danes 
je potrebno precej več energije, da motiviramo mlade za sodelovanje, 
za delo v t.i. skupnih projektih. Eden od njih je tudi vsakoletno čiščenje 
vasi z okolico. Zbrali smo se v soboto ob jutranji Petrini kavici in Sonjinih 
dobrotah pod vaško lipo. jutranji klepet, razdelitev kapic, slikanje pa 
gremo na delo. Z aktivnostmi, ki jih kot razvojna vas delamo, bi radi na 
nek način vpeljali tradicijo 
medsebojnega sodelovanja 
tudi v prihodnosti. Poma-
gati tistim, ki sami ne znajo 
ali ne zmorejo je umetnost 
življenja v idilični gorski va-
sici, ki jo vsako leto obišče 
več ljudi iz različnih delov 
naše dežele in Evrope. 
 jože KoS

AVVEN Z NOVIM ALBUMOM KASTALIJA
Domača folk rock skupina Avven je s kon-
cem aprila na police glasbenih trgovin po-
stavila svoj novi album kastalija. Avven z 
novim albumom ostajajo zvesti svetu fanta-
zije in pravljic. kastalija označuje izvir nav-
diha, zato je celotna oblikovna plat albuma 
narejena v tematiki vode, oblikovanje pa 
je tokrat prevzel flavtist skupine, Anej iva-
nuša. Avven so v 2010 izdali kar dva nova 

singla, ki sta končala kot popevka tedna na številnih radijskih postajah, 
trenutno pa lahko na radijskih valovih ujamete njihovo novo skladbo 
Vvile. Novi album skupine Avven lahko naročite na spletni strani www.
avven.com ali direktno preko e-maila avvenband@gmail.com.  M.K. 

PUNTARSKA!
Dve teoriji sta! 
uradna zgodovina trdi, da so na Vačah, na kroni, pred 
3000 leti živeli iliri; da so potem prijahali k nam pred ne-
kaj več kot 2000 leti kelti, za njimi Rimljani in nazadnje 

pred približno 1500 leti smo izza karpatov prišli Slovani. Od takrat naj bi 
bili v Alpah in na delu Panonske kotline Slovenci. Potem naj bi nas drugi 
okoliški narodi skupaj z Azijci (Skiti, Džingiskan, Atila, Turki) stisnili na 
najčudovitejši košček zemlje - na sončno stran Alp do jadrana. 
Venetologi trdijo, da smo Veneti in že od nekdaj tukaj in da je ime 
Slovenci sestavljanka SLO-VENETi. Sicer se strinjajo, da so vsi ti narodi 
ropali po naši zemlji, toda pobijali so samo moške. kar pa so vojaki 
naredili z lepimi in privlačnimi Slovenkami, se še danes vidi na potezah 
naših obrazov (slika 1 - kristina, 2 - Franci). Saj sem eno leto služil voj-
sko in vem, da smo vsi ponoči in podnevi sanjali samo o deklicah. 
V srednjem veku so bile Vače priviligiran trg. ko je bilo tlačansko življe-
nje neznosno, smo v plug vpregli lebeško gospodo in grad razdejali. V 
času Habsburžanov (npr. Marije Terezije), so bili zločinci, če so prišli na 
Vače in tu ostali, oproščeni kazni.
Sredi 19. stoletja so italijane mučile: bolezni, lakota in obupna revšči-
na. Matere so svoje dojenčke, skupaj s podatki na listku, puščale pred 
vhodi cerkvenih ustanov. Če je številčna družina posvojila še katerega 
od najdenčkov, ni bilo potrebno domačemu sinu služiti vojaškega roka. 
Na vojsko je šel posvojenec. »Čez dolgih 7 let« se je vojak vrnil in od 
tod na Vačah pogosti italijanski priimki (Merela, Biaggio, Garantini …). 
V 19. in 20. stoletju se je veliko Vačanov izselilo v Ameriko in … sedaj 
uspešno iščejo svoje korenine. Po drugi vojni se je veliko naših kmetov 
preselilo v mesto in kmetije so ostajale prazne. 
Zdaj se mestni prebivalci vračajo tudi na kmetije. Čudovit je pogled na 
mamice z otroki in na nosečnice, ki hodijo ob sončnih dneh na spreho-
de mimo naše hiše proti situli na kleniku. 
Leta 1989 so se na Vačah mamici Mojci in očku Radovanu sl. 3 poleg 
starejših sinov iz prvega zakona (Tineta – sl. 4 in Nika – sl. 5) rodile 
celo trojčice. Zdaj so irena, ines in iris v ravno pravih – cvetočih letih 
(Slika 6). Mamici Mojci pa čestitam ob 50-letnici. 
Največja mlada družina pa je doma iz Strmce – Slivna 5. Pri kračan se pi-
šejo Biaggio. Mami jana in oče janez z otroci sl.7 (Miha, Saša, Žan, Cene 

in Blaž) so fotografirani pri krstu 
petega otroka. Poglejte jih, kako so 
ljubki! Bilo bi škoda, če ne bi nada-
ljevali, ko jim tako lepo uspeva. 
Sinopsis: V nas se pretaka Venet-
ska kri, oplemenitena s krvjo Dži-
giskana in drugih divjih azijskih 
plemen. V nas je kri evropskih na-
rodov, nervoznih kaznjencev, vro-
čekrvnih italijanov.
V teh pokvarjenih časih (ko naši 
nonoti), postajamo spet strašno 
nervozni: »ma tudi sz motorku bi 
padla glava preč!« la la laaa, la la 
laaa, bije za svobodo se tlač.. (par-
don) Vačan. 

Z ljubeznijo! Zvonček Norček
Več o prebivalcih Vač na spletni 
strani: http://www.vace.si/
prebivalci.htm

OPAZOVANJE NOČNEGA NEBA
V petek, 11. 3. 2011, smo organizirali opazovanje 
nočnega neba, ki se je pričelo ob 19.00 uri na kalu 
pri Dolah, bolj natančno pri lovski koči. Opazovanja 
nočnega neba so se udeležili učenci OŠ Gabrov-
ka–Dole, učenci OŠ Litija in učenci OŠ Tončke Čeč 
Trbovlje, njihovi starši, učitelji ter drugi občani. 
Preden se je stemnilo, smo postavili teleskope. Za 
opazovanje smo uporabili tri zelo kvalitetne šolske 
teleskope.
Najprej so se na nebu 

pokazale tri zvezde, s pomočjo katerih 
smo orientirali teleskope. Takoj po sami 
orientaciji pa smo usmerili vse tri telesko-
pe v prvi krajec Lune. ker smo bili zelo 
osredotočeni na prvi krajec Lune, smo 
komaj opazili, da so se na nebu pojavila 
ozvezdja. Nikjer ni bilo nobenega oblačka, nebo čisto kot biser, kot po 
naročilu za opazovanje nočnega neba.

V nadaljevanju so učenci 9. razreda Ga-
brovka–Dole predstavili nekaj zanimivih in-
formacij o Luni in izvedli tudi orientacijo na 
terenu ter opazovalcem predstavili nekate-
ra najbolj znana ozvezdja. Vsi prisotni so z 
velikim zanimanjem poslušali predstavitev 
in opazovali ozvezdja.
Na nebu smo najprej opazili najbolj znano 

ozvezdje Velikega medveda (Veliki voz), nato ozvezdje Malega medve-
da (Mali voz) in v njem najsvetlejšo zvezdo Severnico. 
Očarani smo bili nad ozvezdji Ori-
ona, kasiopeje, Leva in drugih. 
Največje navdušenje pa je požel 
Saturn, ki se je s prstanom bohotil 
v vsej svoji lepoti. 
Večina udeležencev je prvič v ži-
vljenju pogledala skozi teleskop. 
Opazovalci so nam zaupali, da je 
bila to že dolgo njihova velika želja. Opozarjali smo tudi na svetlobno 
onesnaženost in mislim, da smo pri mnogih vzbudili skrb, da moramo 
čuvati naš zeleni planet, na katerem živimo.
Opazovanje se je zaključilo v poznih večernih urah in opazovalci so 
zadovoljni in z dobrimi vtisi odšli domov. Vsi pa so si bili enotni, da se 
drugo leto ponovno snidemo.

Vodja projekta: Miklavž ŠEF in Tina RUS ROZiNA 

OSVOBODILNA FRONTA V SLOVENIJI 
27. APRIL 1941 – LJUBLJANA

V koreninah slovenstva je vse obdobje zgodovine naroda tlela iskra 
svobodoljubnosti našega naroda. izkoriščani in omejeni svobode so 
Slovenke in Slovenci želeli sami odločati o svoji usodi. iskra je ponov-
no močno zagorela leta 1941, ko so okupatorji vseh vrst hoteli še bolj 
podjarmiti slovenski narod, kot je bil tlačen že pred tem. Simbolični 27. 
april 1941 zato lahko razumemo kot novo prelomnico naše zgodovine. 
Takrat so se organizirano združile štiri skupine, ki so želele ustanoviti 
podlago za uspešen boj proti okupatorjem. Sodelovale so: komunistič-
na partija Slovenije, krščanski socialisti, slovenski sokoli in kulturni de-
lavci. Tem se je kasneje pridružilo še več kot dvajset različnih skupin, 
ki so podpirale osnovne ideje upora proti sovražnikom. Zato lahko 27. 
april 1941 lahko razumemo kot simbol zelo široke dejavnosti v sloven-
skem narodu v njegovi želji po svobodi. Del teh želja je aktualen še 
danes. 

OF na litijskem območju
Franc Poglajen-kranjc podrobno opisuje okoliščine, v katerih so začele 
delovati prve skupine rodoljubov na litijskem območju v letu 1941. Na 
ustanovitvi OF v Litiji, ki je bila v gostilni Andreja Gorenca na Grbinu so 
sprejeli naslednje naloge:
1.  Med prebivalstvom širiti idejo Osvobodilne fronte in ljudske vstaje, 

ki se je pričela na drugih območjih Slovenije
2.  Razvijati sovraštvo do okupatorja in bojkotirati odredbe in ukaze 

okupacijske oblasti
3.  Pridobivati simpatizerje in sodelavce ter jih vključevati v posamezne 

skupine
4.  Zbirati orožje in ga začasno skrbno hraniti
5.  Zbirati prostovoljne prispevke za organizacijo pri vseh naših simpa-

tizerjih
6.  V vseh skupinah biti previden, a zveze z osrednjim odborom vzdrže-

vati samo prek enega člana.
Na sestanku so bili prisotni: Franci Gorenc, jože Strojan, Franc Perme, 
Vinko Potokar, Franc Drofenik, Oroslav Zupančič-janče in Franc Pogla-
jen-kranjc.
Razdelili so si tudi naloge:
- gospodarsko in politično dejavnost: Franci Gorenc
- vojaško delovanje: Franc Poglajen-kranjc
- teritorialno delo: ostali
Franci Gorenc je v svojih spominih zapisal tudi vsebino sestanka 22. 
junija v gostilni jelnikar v Gradcu. Prisostvovali so: jože Planinšek, jože 
Borišek, Tončka in Tone jelnikar, Maksi kunstler, Franci Štok in Franci 
Gorenc. Na tem pogovoru so se pogovarjali o nastali situaciji in organi-
zirali tudi telovadni nastop.
V teh mesecih poleti in jeseni so začeli delovati tudi v mnogih sose-
dnjih krajih na litijskem območju. Povezovali so se tudi s kamniškim 
področjem in revirji.
Osvobodilna fronta je bila trden temelj, na katerem je štiriletna vojna 
dosegla zmago nad okupatorjem in dosegla svojo svobodo. 

Ivan GODEC

JUBILEJNI PRAZNIK SLOVENSKE ZASTAVE
V nedeljo 10. aprila 2011, ob 14. uri je na GEOSS-u v Spodnji Slivni pri 
Vačah potekal jubilejni praznik »SLOVENSkE ZASTAVE«.
Prireditev je potekala v prečudovitem sončnem vremenu, ki je privabila 
nešteto obiskovalcev iz vse Slovenije. Povorka je krenila izpred gosti-
šča »kimovec« proti Geometričnemu središču /GEOS) na čelu katere 
je bila slovenska zastava, ki so nosili pripadniki častne enote slovenske 
vojske, za njo pa so se zvrstili zastavonoše, praproščaki vojnih vetera-
nov ter praporščaki kulturnih društev. Po izobešanju zastave na častni 
drog ob igranju slovenske himne je najprej nagovoril zbrano množico 
župan občine Litija Franci ROkAVEC.
Prireditev je spremljal bogat kulturni program, pod okriljem občine 
Zagorje pod vodstvom profesorice Metke PODPEČAN. V njem so na-
stopili mladinski pevski zbor Glasbene šole Zagorje, s harmonikarjem 
Davidom Novakom pod vodstvom zborovodja g. klemenom BENkOM in 
godba na pihala slovenske policije.
Osrednji govornik na prireditvi je bil starosta slovenske demokracije g. 
ivan OMAN, ki je v svojem govoru orisal slovensko pot samostojnosti 
od ustanovitve Slovenske kmečke z veze vse do današnjega dne in se 
vprašal ali je danes samostojna Slovenija to za kar smo se odločili na 
plebiscitu 1990 leta.
Zaključni govor na prireditvi je imel predsednik društva »Heraldica Slo-
venija« gospod jože LAjEVEC, ki je vse prisotne opozoril na spoštova-
nje slovenske zastave katero je na zelo nizkem nivoju. Ob državnih pra-
znikih je videti malo izobešenih zastav na stanovanjskih hišah, ali pa so 
te obledele ali celo raztrgane. Dejal je, da mesto Ljubljana kot kulturno 
in politično središče Slovenije nima izobešene zastave na ljubljanskem 
gradu kar ga zelo čudi.
Po končanem uradnem delu se je nadaljevalo pred »Gostilno kimovec 
družabno srečanje in podelitev priznanj. Tokratna priznanja so prejeli 
župan občine Litija Franci Rokavec, gospod ivan OMAN, gospod Mar-
jan PODOBNik in dramski igralec Tone kuNTNER.
Celotni program na prireditvi je povezoval dramski igralec in pesnik g. 
Tone Kuntner.

ciril GOLOuH

VODA V 4 GOSPODINJSTVA V TEPAH
V začetku aprila so se 4 gospodinj-
stva v naselju Tepe priključila na 
hidrantno omrežje vodovoda Pol-
šnik. Po zahtevnem terenu, ki mu 
ne manjka naklona in močvirja je 
bilo zgrajeno 400 m novega hidran-
tnega omrežja. Pridni domačini so 
s hitro akcijo delo dokončali v te-
dnu dni in opravljeno je bilo preko 
200 delovnih ur. Poleg sodelovanja 

domačinov pa je pri tovrstnem delu pomembna tudi zahvala vsem la-
stnikom zemljišč za dovoljenje prekopavanja njihovih travnikov in njiv. 
Hvala za razumevanje Pevec jožetu, Mandelj Ladislavu, Zagorc janiju, 
Bevc jožetu, Medved Martini in kavšek Ladislavu.  Tomaž VOZELj 

SPloŠna  
GRaDbena Dela

Hasan Bajrič s.p.
Grbinska cesta 32, 1270 Litija

Tel: (01) 8983 327 • GSM: 041 577 849
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Osnovna šola Litija
»PALETA MAVRIČNIH RAZPOLOŽENJ« 

Na Osnovni šoli Litija, smo v šolskem letu 2010 /2011, 
pričeli z inovativnim delom, imenovanim »Paleta mavrič-
nih razpoloženj«. Obliko sproščanja, preko ustvarjalnosti, 
je zasnovala Petra kačičnik Škof. V inovativno delo so 
vključeni tudi drugi učitelji.
imamo oči, razum, dušo in roke, da 

lahko ustvarjamo in s tem delamo veselje sebi in 
drugim. Verjamemo, da obstaja morje možnosti za 
sproščanje otrok in vsekakor priložnost za inkluzijo 
med otroki z različnimi potrebami.
ustvarjalci smo videli priložnost za sproščanje v li-
kovni umetnosti.  kabinet za dodatno strokovno pomoč, je ob koncu vsa-
ke šolske ure pripravljen za učence, da resnično brez razlage izlijejo na 
»paleto« z različnimi likovnimi tehnikami svoje razpoloženje, doživljanje, 
občutke...
Z možnostjo vsakodnevnega pristopa k likovnem udejstvovanju, poveču-
jemo možnost odkrivanja človeka v sebi. Hkrati pa lahko z druženjem... 
iščemo tudi lepoto zunaj sebe in to lahko odkrije vsak človek, ki ima 
duha. Preko umetnosti pridemo do resnice. Lepota ni privesek, temveč 
razkrivanje resnice. ko ta lepota, ki razkriva resnico, doseže vrh, doseže 
tudi del neskončnosti. ko človek doživlja nekaj resnično, ustvarja na vseh 
področjih. Lepota je doživljanje pristnosti znotraj našega življenja. 

Petra kAČiČNik ŠkOF

REGIJSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
V sredo, 30. marca 2011, je Osnovna šola Gabrovka – Dole gostila regisko 
tekmovanje iz matematike za srebrna Vegova priznanja. Tekmujejo sed-
mošolci, osmošolci in devetošolci. Osnovno šolo Litija so zastopali trije 
sedmošolci: Nadja Strle, Miha Skender in Matej ulčar. Vsem je uspelo 
dobiti srebrna priznanja. Od štirih osmošolcev so srebrno priznanje pre-
jeli Eva Lavrenčič, Domen Sedevčič in jan Perpar. Od treh devetošolcev 
je uspelo priznanje osvojiti Žanu Zavrlu.
V boj za zlato Vegovo priznanje se bodo podali: Nadja Strle, Miha Skender 
in Eva Lavrenčič. Tekmovanje bo 16. aprila. Njihovi mentorji so Angela 
Marolt, Robert Buček in Alen Divjak. iskreno čestitamo!

ZLATO PRIZNANJE NA FESTIVALU INOVATIVNIH  
TEHNOLOGIJ

V soboto, 2. aprila 2011, je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v 
Ljubljani potekal 17. festival inovativnih tehnologij. V tekmovanju iz digi-
talne fotografije je Nadja Strle iz Osnovne šole Litija osvojila drugo mesto 
in tako osvojila zlato priznanje. Njena mentorja sta Miklavž Šef in Alen 
Divjak. iskreno čestitamo!

HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE NA OŠ LITIJA
Na Osnovni šoli Litija je tudi v šolskem letu 2010/11 potekalo tekmovanje 
v Hitrem in zanesljivem računanju. Tekmovali so učenci od drugega ra-
zreda naprej. Samega državnega tekmovanja, ki je potekalo v treh krogih 
na šoli, se je udeležilo 172 otrok. Po treh krogih na šoli, se je najboljših 
18 v vsaki skupini uvrstilo v finale, ki je bilo v soboto, 26. marca 2011, na 
Osnovni šoli Mirana jarca v Črnomlju. 
Osnovno šolo Litija je zastopalo 13 učenk in učencev, ki so se pomerili za 
naslove državnih prvakov. V skupini prvih treh razredov so OŠ Litijo zasto-
pali Matevž Skender, jan Mali in Domen Harb (vsi tretji razred). V skupini 
četrti in peti razred sta šolo predstavljala četrtošolca urh krafogel in Mar-
ko Bjelčević. V skupini osmošolcev in devetošolcev so šolo predstavljali: 
Eva Lavrenčič, Melisa Mešić, Tamara Antešević - osmošolke in devetošol-
ci Eva klemenčič, Miha Friškovec, Rok Markelc in Amir Alibabić.
Po tekmovanju so razglasili najboljše razrede. Osnovna šola Litija je do-
segla prvo mesto med četrtošolci, osmošolci in devetošolci, drugo 
mesto med sedmošolci, tretje med petošolci, četrto tretješolci in 
šesto mesto med drugošolci in šestošolci.
OSNOVNA ŠOLA LITIJA JE POSTALA TUDI SKUPNO NAJUSPEŠNEJŠA 
ŠOLA V HITREM IN ZANESLJIVEM RAČUNANJU.

Posamično je bil 
najuspešnejši urh 
krafogel, ki je z 
drugim mestom 
v finalu postal dr-
žavni podprvak in 
se uvrstil na med-
državno tekmova-
nje. Na meddržav-
no tekmovanje se 

je s petim mestom uspelo uvrstiti tudi Roku Markelcu.
Oba, urha in Roka, čaka ponoven spopad s številkami v Črnomlju 2. maja 
2011 Njihov mentor je Alen Divjak. iskreno čestitamo!

UČENCI OŠ LITIJA POSTALI REGIJSKI PRVAKI  
V BOWLINGU

Bowling zveza Slovenije je letos preko Zavoda za šport Planica prvič 
bowling vključila v šolska regijska tekmovanja. Odziv je bil presenetljiv, 
saj se je 13 regijskih tekmovanj udeležilo kar 91 ekip s po tremi tek-
movalci oz. 273 otrok iz vse Slovenije. Šole so lahko sestavile mešane 
ekipe dečkov in deklic, ki so se pomerile v dveh igrah kvalifikacij in 
nato po t.i. sistemu step ladder do zmagovalca regijskega tekmovanja. 
Na šolsko državno prvenstvo, ki bo potekalo 9.4.2011 v bowling 
Centru 300 v Ljubljani, sta se uvrstili po prvi dve ekipi z vsakega re-
gijskega tekmovanja in še dve najboljši ekipi po rezultatu. Najboljši 

rezultat v kvali-
fikacijskih bojih 
je dosegla prva 
ekipa OŠ Litija, 
ki je v dveh igrah 
(oz. šestih, saj je 
vsak tekmovalec 
iz ekipe odigral 
po dve) podrla 
zavidljivih 933 
kegljev (kar je 
155,5 podrtih ke-
gljev na igro). Na 

državno tekmovanje se je uvrstila tudi tretja ekipa OŠ Litije, ki je zasedla 
drugo mesto na regijskem tekmovanju. Več podatkov lahko najdete na 
uradni strani Bowling zveze Slovenije (http://www.bowlingzveza.si/).
Ekipi OŠ Litija so sestavljali naslednji učenci: OŠ LiTijA 1: Marko Tomažič, 
Maruša kokalj, Dejan Žužič; OŠ LiTijA 3: Robert Davidovič-Milojica, Be-
sart Zequiri, kristjan Ponebšek. Njihov mentor je urban Hauptman. 
iskreno čestitamo!

Zbrala in uredila Petra PAVLIcA

Osnovna šola Gradec
STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA 

Tudi v letošnjem letu je Osnovna šola Hrastnik organi-
zirala stekloslikarsko kolonijo, ki je potekala v Hrastni-
ku, 15. februarja 2011. kolonije sta se udeležili tudi 
učenki Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim 
programom in sicer katja 
Verhovec in Nina Mlakar. Sli-

kali sta na ravno steklo in steklene predmete, 
svojo ustvarjalnost pa sta preizkusili tudi pri se-
stavljanju steklenih skulptur. Nastali so čudoviti 
izdelki.

Barbara kLANŠEk

KOTLIČEK DOBRIH DEL
Na Podružnici s prilagojenim programom vsako leto izide šolski časo-
pis, v katerem se na tak ali drugačen način predstavijo čisto vsi učenci 
naše šole. Letošnja številka je nekoliko drugačna od prejšnjih, saj so vsi 
prispevki v njej napisani in/ali narisani na točno določeno temo: medse-
bojna pomoč in dobra dela. Vas zanima, kaj imajo o tem povedati naši 
učenci? Obiščite spletno stran naše šole in si poglejte 
(http://www.os-litija.si/os_litija/index.php/ppp/677-kotliek-dobrih-del).

Jana ŠVAGAN

ZIMSKE DRŽAVNE IGRE 
SPECIALNE  

OLIMPIJADE SLOVENIJE
V soboto in nedeljo, 12. in 13. 
marca, so potekale zimske držav-
ne igre Specialne olimpijade Slo-
venije, že 14. po vrsti. Tokrat jih je 
organiziral Center za usposablja-
nje, delo in varstvo Dobrna. Tek-
movalni del iger se je odvijal na 

Rogli, kjer so se športniki pomerili v alpskem smučanju, teku na smučeh 
ali teku s krpljami na različne razdalje, netekmovalni del pa je bil organi-
ziran v dvorani Golovec v Celju. Ekipo iz Litije so spremljali jana Švagan, 
igor Mihailović in Andrej Guček, njeni člani pa so se odrezali takole:
Alpsko smučanje – veleslalom: Lana kuč – 1. mesto
Tek s krpljami – 100 metrov: Nejc Felkl – 1. mesto; Mateja Planinšek – 
2. mesto; Sandi Glušič – 2. mesto; klemen Zidar – 4. mesto; Matjaž Smre-
kar – 7. mesto. Čestitamo!!!        Jana ŠVAGAN

OBISK DELOVNE TERAPEVTKE S KUŽKOM RIKOM
učenci Posebnega programa vzgoje in izobraževanja OŠ Litija so imeli 14. 
3. 2011 prav poseben obisk, ki so ga nestrpno pričakovali. Obiskali so jih 

delovna terapevtka Nataša Ogrin jurjevič in 
ga. Nina (vodnica) s svojim terapevtskim 
kužkom Rikom. V njihovi družbi so preži-
veli dve zelo prijetni urici, ki sta prehitro 
minili. Cilj srečanja s psom je bil pridobiti 
pozitivne izkušnje s štirinožnim prijateljem 
in spoznati pasje telo ter sebe v odnosu z 
njim. učenci so v delavnici zelo uživali in s 

kužkom navezali prisrčen stik. Na koncu se je bilo kar težko posloviti. Vsi 
si želijo, da bi bilo več takšnih druženj. Marija ČiBEj

PLANINSKI IZLET NA JANČE
V soboto, 19.3., so učenci Podružnice s prilagojenim programom šli na dol-
go pričakovan planinski izlet na janče. Toni, Andraž, Franci, Marjan, Lana, 
Ajda, Muhamed, Renata in Mina so se zelo veselili tega izleta. iz Litije so 
se z vlakom odpeljali proti Lazam, kjer so pot nadaljevali po zelo strmi poti 
(navzgor). Tempo hoje je bil res hiter, saj so bili petnajst minut prej, kot je 
bil napisan čas na tabli. Po dveh urah so bili na jančah. Pol ure so počivali, 
izpolnjevali in žigosali planinske knjižice ter gledali prenos skokov iz Plani-
ce. Na poti domov jih je obsijalo sonce. Razen nekaj žuljev in utrujenosti so 
dan preživeli odlično. Torej, kam in kdaj pa na naslednji izlet?

Renata DiMNik in Mina ČiBEj 

PRAKSA PPVI V VDC INCE MENGEŠ
učenci 4. in 5. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja so 
se v tednu od 21. do 25. marca udeležili delovne prakse v Mengšu. Vsak 
dan so se s kombijem odpravili na delo že ob 7.15 zjutraj. V varstveno 
delovnem centru iNCE Mengeš so jih kljub prostorski stiski lepo sprejeli 

in jim ves teden nudili ustrezne delovne 
pogoje. Ena skupina učencev je opravlja-
la različna dela v delavnici (sestavljanje, 
zlaganje, pakiranje...), druga pa se je pre-
dajala likovnim dejavnostim in ustvarja-
nju (kiparjenju, slikanju, risanju...). Zado-
voljni zaradi uspešno opravljenega dela 
in novih poznanstev so se vračali v Litijo 

ob 14. uri. Čeprav je bilo na praksi zanimivo in zabavno, so ob koncu 
tedna priznali, da so tudi kar precej utrujeni.

Jana ŠVAGAN

TEKMOVANJE VESELA ŠOLA
V sredo, 23. marca 2011, je na Podružnici s prilagojenim programom po-
tekalo šolsko tekmovanje v veseli šoli. Tekmovanje je organizirala mento-
rica vesele šole Marjana Črnugelj. učenke Ana Meke, Nina Mlakar, katja 
Verhovec in Petra Groznik so se vneto pripravljale na tekmovanje. Vse 
štiri tekmovalke so se odlično odrezale. Na državno tekmovanje, ki bo 
potekalo v mesecu aprilu, pa sta se uvrstili Petra Groznik in Nina Mlakar. 
iskrene čestitke! 

Marjana ČRNuGELj

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA
V soboto, 2. aprila 2011, je potekalo državno tekmovanje v matematiki 
»Računanje je igra«. udeležili so se ga učenci s Podružnice s prilagojenim 
programom od 4. do 8. razreda. Tekmovanje je organizirala Osnovna šola 
Poldeta Stražišarja na jesenicah. Po otvoritvi tekmovanja s kratkim kul-
turnim programom, se je tekmovanje začelo. Po reševanju težkih nalog, 
je učence zabaval čarovnik s svojimi norčijami. Na koncu jih je preseneti-
la s svojim nastopom še pevka Nina Pušlar. 
Na koncu je bila še razglasitev in podelitev priznanj. Tega so se še po-
sebej razveselili, saj je učenec 4. razreda Žan Anžel dosegel 1. mesto in 
postal državni prvak. Tudi ostali učenci - Žiga Repovž, Petra Groznik in 
Ana Meke so uspešno zastopali našo šolo.
učence je na tekmovanje spremljala Marjana Črnugelj.
iskrene čestitke vsem tekmovalcem!

Marjana ČRNuGELj

Podružnica s prilagojenim programom

TEKMOVANJI IZ FIZIKE IN MATEMATIKE
Že kar na začetku marca se je bilo potrebno dokazati 
na tekmovanju iz fizike. učenci matične šole in POŠ 
Vače so se nanj kar dobro pripravili, osvojili so namreč 
kar 12 bronastih priznanj. Tudi področno tekmovanje 
je bilo za naše učence kar uspešno. Z znanjem smo 

si prislužili tri srebrna priznanja: julija Stopar, Rok Sonc in Zala Dacar. 
učenka Julija Stopar pa se bo 9. 4. 2011 udeležila državnega tekmovanja. 
Želimo ji veliko uspeha!
Sredi marca smo izvedli tudi matematično tekmovanje. Znanje naših 
učencev se je tudi pri tem tekmovanju izkazalo za odlično, saj smo na 
matični šoli in podružnicah skupaj osvojili 73 bronastih priznanj. Tudi na 
področnem tekmovanju nam je šlo odlično, Srebrno priznanje so prejeli 
kevin Cvetežar, Nina Mlakar, jan Starc, Rok Sonc, julija Stopar, Neža Murn 
z matične šole ter Maruša kerenčič s POŠ Vače. Za državno tekmovanje 
so bili izbrani Kevin Cvetežar, Rok Sonc, Julija Stopar in Maruša Ke-
renčič. Tudi njim želimo veliko uspeha!

učitelji matematike in fizike

GENERACIJE GENERACIJAM
Naša šola že vrsto let izvaja projekt Generacije generacijam, v kate-
rem sodelujemo z DomomTisje v Črnem potoku, dejavnosti pa pogo-
sto izvajamo tudi na šoli, kjer starejši pomagajo in spodbujajo mlajše 
učence pri šolskem delu: učenke in učenci zadnje triade priskočijo na 
pomoč razrednim učiteljicam pri izvajanju rednih dejavnostih pri pouku. 
Utrinek iz razreda
V sredo smo se učenke 9. c odpravile na razredno stopnjo, kjer smo poča-
kale učiteljico Alenko. V razredu so nas učenci lepo pozdravili, saj ni bilo 
prvič, da smo jim prišle v pomoč. 
učiteljica je dala vsem skupna navodila za delo. učencem smo razdelili 
odpadni material kot so kartonske škatle, jogurtovi lončki in razna emba-
laža... nekaj idej smo si ogledali v različnih knjigah in revijah. Pet šolskih 
ur je minilo kot bi mignil. Pri delu smo zelo uživali in tudi nasmejali. učenci 
so pokazali veliko lastne ustvarjalnosti.
Dan se nam je zdel zanimiv in spoznale smo, kaj nas čaka v našem bodo-
čem poklicu. upamo, da nas bodo še kdaj povabili na tako pomoč.

Tanja NOLiMAL, Tanja PLANiNŠEk in Tanja CERAR, učenke 9. razreda

VELIK USPEH NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU  
ELASTOMOBILOV

Najprej razjasnimo nekaj stvari: elastomobil je vozilo, katerega edino po-
gonsko sredstvo sta dve (predpisani) elastiki. Vozilo ne sme biti komercial-
no izdelano (kupljeno). Letos so elastomobili tekmovali v dveh kategorijah 
- zviteži in raztegnjenci, razlika med njima pa je v tem, na kakšen način 
elastomobil izkorišča energijo elastike in jo pretvarja v kinetično energijo 
(gibanje). Dobro izdelani zviteži praviloma dosegajo daljše razdalje od naj-
boljših raztegnjencev. Letos je bilo ekip z elastomobili okoli 30. Naša ekipa 
je tekmovala v kategoriji raztegnjencev.
Tekmovanja smo se udeležili že lansko leto, a bolj z namenom, da pridobi-
mo izkušnje. Letos pa smo imeli le en jasen cilj - priti NA STOPNIČKE!
Po nekaj mesecih priprav in izdelovanja, po celih popoldnevih prežive-
tih v šolski delavnici, smo se jan Starc, Žiga Hofer in klemen Hvala pod 
vodstvom učitelja Damjana Grobljarja odpravili na Državno tekmovanje 
elastomobilov, ki ga je Hiša Eksperimentov organizirala že osmič.
Tekmovanje se je začelo ob 9:30 uri. Po štirih zelo kratkih prevoženih raz-
daljah (okoli 20m) smo bili na vrsti mi. Začelo se je navijanje elastomobila 
in kontrolni pregled. Nato smo imeli 30 sekund časa da začnemo z našo 
vožnjo. Sledilo je lasersko nastavljanje smeri in nato start. Vse se je odlič-
no poklopilo in prevozili smo 58,99m ter izboljšali REKORD proge v naši 

kategoriji. Po prvi vožnji smo bili prvi 
in naš je bil še rekord proge. Drugo-
uvrščena skupina (DexterTheGhost) je 
za nami zaostajala nekaj metrov, ostali 
so bili daleč zadaj. Po tem uspehu so 
nas takoj »zasuli« novinarji. Bili smo na 
poročilih na SLO1 ob 13:00 uri, naše 
fotografije pa so se znašle tudi v nekaj 
najbolj branih slovenskih spletnih 
časopisih.
Po kratkem premoru je sledila dru-
ga vožnja. Zopet je sledilo navija-

nje, nastavljanje in nato spust. V drugi vožnji smo imeli nekaj smole - 
prišlo je do tehnične napake in elastomobil se je na žalost ustavil (že) 
po dobrih 40 metrih. V tej vožnji je ekipa DexterTheGhost izboljšala 
naš rekord proge za nekaj manj kot meter in nam odvzela to lovoriko. 
Na koncu pa se je najboljših 12 iz vsake kategorije uvrstilo v finalno vožnjo 
- v zadnji vožnji smo dosegli razdaljo okrog 50m.
V elastomobil je vsa ekipa vključno z učiteljem vložila veliko dela, izku-
šenj in predvsem časa, a se je nedvomno izplačalo. Skupno smo pre-
vozili razdaljo 146,89m in zasedli odlično DRUGO MESTO na državnem 
tekmovanju. Jan STARc, učenec 9. razreda

NAŠA POT V VEČJEZIČNOST Z NEMŠKO  
PROSTOVOLJKO JOHANNO WILLIG

Bil je deževen septembrski dan, zunaj poplave in 
skrbi, v šolski avli pa je čakal nasmejani obraz. Po 
dolgih in skrbnih pripravah na gostjo iz Nemčije, 
je sredi septembra skozi šolska vrata stopila jo-
hanna Willig. johanna je stara 20 let in prihaja iz 
nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, ki leži 
v južnem delu Nemčije. kraj v katerem živi se ime-
nuje Schwaigern in je od bližnjega večjega mesta 
Stuttgarta oddaljen približno eno uro vožnje. Od 
sredine septembra 2010 do konca marca 2011 je v 
Sloveniji opravljala prostovoljno delo v sklopu pro-
jekta EVS (Evropska prostovoljna služba). Program 

EVS je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja 
na področju mladine. Namen tega projekta je omogočiti tujejezičnemu 
prostovoljcu učne izkušnje, s katerimi se razvija ali krepi svoje sposobno-
sti in znanje, s svojim delom pa prispeva k razvoju gostiteljskega okolja 
v kraju, kjer se njegov projekt odvija. johanna se je zelo hitro vključila v 

šolski vsakdan. Prisostvovala oziro-
ma pomagala je pri pouku različnim 
učiteljem v različnih razredih, tako 
na matični šoli, kot na podružnicah, 
svoje delo pa je opravila odlično. 
Postala je zvezda na šoli. Ni ga otro-
ka, ki je ne bi poznal in mu ne bi 
prirasla k srcu. 
Barbara TOŠ, predmetna učiteljica 

nemščine in učiteljica v OPB
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
ŽIVLJENJE V STARIH HIŠAH

Raziskovanja teme sem se lotil predvsem zaradi šolske 
naloge, ker me je zanimalo, kako so včasih živeli. Vse 
podatke sem dobil od gospe, ki še danes živi na sta-
rejši domačiji. Tukaj vam predstavljam najzanimivejše. 

Življenje je bilo včasih bolj enostavno, manj stresno, a garaško. Ljudje so 
živeli v manjših hišah, z manjšimi okni in vrati kot danes. Nekatere hiše 
so imele slamnate strehe. kopalnic niso poznali, zato so se umivali kar 
v kuhinji ob ognjišču v umivalnikih, WC pa je bil poljski (WC na štrbunk). 
Ogrevali so se izključno s krušnimi pečmi, štedilniki in ognjiščem v črni 
kuhinji, v katerih se je kurilo na drva.
Večinoma so ljudje vse izdelali kar doma, od skromnega pohištva do 
platna za brisače in posteljnino. Nadomestek današnjih vzmetnic je bilo 
ličkanje. Posledica tega so bili tudi zajedavci, kar pa so na spreten način 
odpravili.
Za shranjevanje poljščin so imeli kašče in hladne kleti. jajca so spravljali 
v žito, da so ostala bolj sveža, meso in klobase so zalili v mast, večinoma 
pa se ga je prekadilo. Zelenjavo so vložili, zelje pa naribali in skisali. V 
vežah so imeli posebno omaro za shranje-
vanje suhe hrane.
Obedi preprostih ljudi so bili skromni. Veči-
noma so bili na jedilniku zelje, repa, žganci, 
prežganka; meso se je jedlo le enkrat te-
densko. Posodo so pomivali izključno z vro-
čo vodo, ki so jo nato porabili za hranjenje 
prašičev. Perilo se je pralo ob potokih ali 
doma ob vodnjaku oz. štirni, če so jo imeli. Pri pranju so uporabljali tako 
imenovano rifl mašino za mencanje na roke ali pa so tolkli in drgnili ob 
les. Pri pranju so uporabljali milo (žajfo), ki so ga skuhali sami, ali pepel iz 
bukovih drv. Belo perilo so prekuhavali v plehnatih piskrih na štedilniku.
Če povzamem: morali so biti zelo iznajdljivi, delavni in skromni, da se je 
dalo preživeti. Luka LOGAR, POŠ Dole pri Litiji

VRTEC ČEBELICA GABROVKA - DOLE

DRUŽINSKO SANKANJE IN SMUČANJE NA DOLAH
Skupina pikapolonice

Na prvi pomladni dan smo planirali družinsko 
sankanje na Dolah. Vreme nam je šlo na roke, 
zato smo ga izkoristili. Na smučišču je bilo še 
ravno dovolj snega, da smo lahko izživeli naše 
zimske radosti. Res, da nas ni bilo ravno veli-
ko, a smo zelo uživali. Najprej smo se sankali, 

bobali na malo daljši in hitri progi (otroci in starši). Sledila je kratka pavza 
ob toplem čaju in manjšem prigrizku. ko smo se okrepčali pa se je skupi-
na otrok smučala na položni progi, drugi pa so se sankali med ovirami, ki 
smo jih predhodno postavili (pobirali so obroče, se vozili med palicami).
Tako odrasli kot otroci smo preživeli v družbi prijateljev prijetno, aktivno 
ter zdravo popoldne, ki je bilo predvsem v veliko zadovoljstvo otrok. Zelo 
hitro so minile tri ure skupnega druženja.                         Darja DOLiNAR

V VRTCU ČEBELICA SI UMIVAMO ZOBE
Male in velike čebelice v vrtcu v Gabrovki, se zavedamo pomena zdrave-
ga načina življenja, zato stremimo k temu, da se čim bolj držimo pravil, 
ki nas ohranjajo zdrave. Tako smo že nekaj let vključeni v vseslovenski 
projekt Zdrav vrtec, ki vključuje različne aktivnosti. Občasno nas obišče 
medicinska sestra Romana jerele iz ZD Litija, ki je zdaj že naša dobra 
znanka in nam vedno pove kaj novega ali nas spodbudi, da razmišljamo o 
tem, kar že vemo. Tokrat je skupino pikapolonic in medvedkov obiskala z 
namenom, da nam pokaže kako se pravilno umivajo zobje in kako se jih 
ohranja čiste in zdrave. S seboj je prinesla lutko medicinsko sestro, ki ji je 
pri tem pomagala. Najprej smo preko zgodbice spoznali pomen umivanja 
zob, nato pa smo z zanimanjem opazovali veeeeeeliko čeljust z zobmi, ki 
jih je »pometla« s ščetko. Seveda smo morali tudi mi poskusiti. Pritegnila 
nas je tudi lučka, s katero zdravnica posveti v ušesa in usta, da vidi kaj se 
skriva notri. Tokrat je lučka pokukala v naše zobe.
Sledilo je umivanje zob z zobnimi ščetka-
mi v umivalnici. Smo namreč eden izmed 
redkih vrtcev, v katerih je umivanje zob 
del dnevne rutine. Z mesecem aprilom 
smo začeli z umivanjem tudi najmlajši v 
skupini medvedkov. Menimo namreč, da 
je pomembno, da se otroci že kot čisto 
majhni spoznavajo s tem in jim umivanje 
zob postane moč navade in ne kot še eno zoprno opravilo pred spanjem. 
Sestra Romana nam je z nasveti in praktičnim prikazom priskočila na 
pomoč. Medvedki smo se seznanili tudi z novo pesmico, ki že nekako tra-
dicionalno spremlja umivanje zob o zajčku Repku, ki si rad umiva zobe in 
ne mara bombonov, pobarvali pa smo tudi pobarvanke z njegovim likom.
V skupini pikapolonic smo izdelali plakat o »zdravem in bolnem zobu« ter 
se igrali igro vlog »zdravnik«. Rekli smo si, da bomo še naprej tako pridni 
pri higieni zob tako v vrtcu kot doma. Seveda mi vemo tudi, da je za zdrav-
je zob pomembna naša prehrana in zato smo v okviru Zdravega vrtca tudi 
zagovorniki zdravih prigrizkov in nesladkanih pijač. Na našem jedilniku so 
dnevno sadne malice, da se odžejamo pa pijemo vodo in nesladkan čaj. 

Laura HORVAT

DRUŽINSKO SREČANJE V GLEDALIŠČU MALIH  
PIKAPOLONIC IN OGLED PREDSTAVE  

»MEDVED IŠČE PESTUNJO«
Ponovno je za nami mesec marec, prežet s praznovanji pomladi, mamic, 
družin. V našem vrtcu že kar nekaj let dajemo velik pomen družini, ozi-
roma ljubezni, spoštovanju in pomenu obeh staršev za zdrav otrokov ra-
zvoj.

Ob tej priložnosti veliko delamo 
na tem in ob zaključku organi-
ziramo srečanje družin.
V skupini pikapolonic smo za 
družine pripravili »pravo gleda-
lišče« s predstavo Medved išče 
pestunjo. Otroci so se tokrat 
izkazali kot dobri organizator-
ji, igralci, gostitelji in pokazali 

velik napredek v razvoju svojih sposobnosti ter veliko mero napredka v 
samozavesti. Gledališče je ena izmed ustanov, ki je primerna, da jo kot 
družina skupaj večkrat obiščejo. Po gledališki predstavi je sledilo še kraj-
še druženje in klepet ob soku, sadju ter presenečenje iz otroške slaščičar-
ne. Dan pred srečanjem smo se z otroki namreč spremenili v slaščičarje 
ter pripravili čokoladne kroglice. Že tako lepo spomladansko popoldne, 
zadovoljstvo in ponos staršev na svoje sončke ter iskrice v očeh najmlaj-
ših, je naredilo popoldne nam vsem še lepše.

Marinka LENART

Vrtec Litija
FRIZERKA NA OBISKU

Na naše povabilo se je odzvala Mančina mamica, ki je 
po poklicu frizerka, ter z nami preživela prijetno dopol-
dne. S seboj je prinesla frizersko ogrinjalo, glavnike, 
krtače, navijalke, elastike za lase in fen. Seveda so bile 
za otroke najpomembnejše maskare različnih barv, s 
katerimi se pobarva pramene las.

kljub radovednosti nihče ni želel biti prvi 
na stolu, zato sem mogla prebiti led jaz, 
otroci pa so opazovali kaj dela frizerka in 
tako postopoma postajali vse pogumnej-
ši. Sčasoma so se na stolu zvrstili skoraj 
vsi otroci, nekateri pa so se odločili, da 
bodo frizerji oni in dejavnost se je spon-
tano razvila v igro z vlogami. Friziranje je 
otroke tako prevzelo, da smo le stežka 
odšli na kosilo. 
Zaradi velikega interesa otrok smo naslednji dan uredili frizerski kotiček, 
tako da bodo otroci lahko izživeli svoja spoznanja o delu frizerke.
Hvala Mančini mamici za njen čas in trud ter njeni babici, ki je zašila fri-
zersko ogrinjalo.

Mojca GROŠELj RADuLOViČ, vzgojiteljica

MEDVEDKOV FRIZERSKI SALON
V naši igralnici imamo na voljo veliko kotičkov, kjer 
otroci svoje misli in ideje uresničijo v igri ter si tako 
razvijajo svojo osebnost na vseh področjih razvoja. 
V mesecu marcu smo velik poudarek namenili dru-
žini in tako v svojo sredino povabili mamico naše 
prijateljice Vide Lie, gospo Matejo Rutar, ki je po 

poklicu frizerka. Predhodno smo se v skupini o tem veliko pogovarjali, 
uredili naš frizerski kotiček in ga s pridom uporabljali za urejanje naših pri-
česk. Otroci so v velikem pričakovanju le dočakali dan, ko nas je obiskala 
čisto prava frizerka. S seboj je prinesla velik nahrbtnik, kjer je imela vse 
potrebno, kar imajo frizerji v svojih službah: razne revije, barvne palete za 
barvanje las, prave barve, razne gumice, glavnike, krtače… Pripravili smo 
»ta veliki« stol, vendar ni bilo prvega junaka, zato sem se spretnim ro-
kam frizerke prepustila najprej sama. Otroci so seveda njeno delo budno 
spremljali in kasneje so se vsi veselo povzpeli na frizerski stol. Deklice so 
bile olepšane z raznimi kitkami, čopki in bleščicami, dečki pa so vsi želeli 
znamenite barvne irokeze. Tako je naš dan minil v frizerskem navdihu, ki 
ga bomo še naprej razvijali v našem kotičku. Gospe Mateji se v najinem in 
v imenu otrok še enkrat lepo zahvaljujem za prelepo družabno dopoldne.

Vanja juVAN, dipl. vzgojiteljica

NASTOP PLESALCEV IZ NAJDIHOJCE
Ples je odlična rekreacija, sprostitev in uži-
tek. je preprosto način življenja.
V torek, 29. 3. 2011, so se v vrtcu Najdi-
hojca predstavili mladi plesalci. V plesno-
gibalni delavnici otroci razvijajo ljubezen 
do gibanja in plesa. Ob igri, prijetni glasbi 
in ritmu spoznavajo prve plesne korake, 
preprosto gibanje pa se spreminja v plesni 
mozaik. Za vse, ki so si želeli ogledati mlade plesalce, je bilo prostora 
premalo, vendar z dobro voljo in željo, da zaplešemo, smo vseeno pričarali 
nasmehe na obraze staršev.

Maja in Barbara, vzgojiteljici

OBISK IZ MADAGASKARJA
Želja po odkrivanju, vedoželjnost, 
spoznavanje neznanega so sposob-
nosti otrok že v ranem otroštvu. Otro-
ci odkrivajo svojo bližnjo okolico, svoj 
kraj, Slovenijo in svet.
Naše potovanje se je začelo sponta-
no. Prebirali smo pravljice in ugotovi-
li, da so napisane v različnih državah. 
otroke je zanimalo, kje so te daljne 
dežele. Našli smo jih na karti sveta, 
globusu, na računalniku ter tako spo-
znavali njihove značilnosti, velikost in 

različne rase ljudi, ki tam živijo. izvedeli smo, da je v Litiji doma Tantely, 
ki je prišla iz Madagaskarja. Povabili smo jo v vrtec. Na preprogi iz barvne 
slame nam je povedala pravljico, zapela uspavanko, pokazala uporabne 
predmete, pokazala fotografije iz njihovega vsakdana in nam podarila za-
nimivo igračko iz Madagaskarja. Polni vtisov smo se poslovili. Bogastvo 
našega planeta je neprecenljivo. Ohranimo njegovo pestrost, spoštujmo 
drug drugega, bogatimo naše znanje in bodimo ponosni nato kar smo.

Milena BRATkOViČ, vzgojiteljica

TURIZEM IN VRTEC
V enoti kekec na Savi smo sodelovali v pro-
jektu »Z igro do prvih turističnih korakov«, pod 
naslovom »Prijazen pozdrav iz gozda«.
Naš cilj je bil osveščati otroke o koristnosti 
gozda ter njegovih mnogih zdravilnih učinkih, 
predvsem pa otrokom privzgojiti spoštljiv od-
nos do narave. V ta namen smo si tekom projekta ogledali čebelnjak in se 
udeležili akcije čebelarjev Slovenije: »Posadi rožo za čebelo!« Ob zaključku 
projekta smo želeli »nekoga« presenetiti z delčkom pozdrava iz gozda. To 
nam je na prireditvi »PRAZNujMO SkuPAj« tudi uspelo!
Pri tem so nam pomagale prostovoljke RK Sava. organizirali smo delavni-
co v vrtcu in pripravili darila za vse žene, ki so se udeležile prireditve. 

Maridi MuSTEDANAGić in Mirjam ANDREjČiČ, vzgojiteljici

POZDRAV POMLADI 
V četrtek, 24. marca, so v dvorani kulturnega 
centra v Litiji najmlajši učenci glasbene šole 

Litija-Šmartno pozdravili novo pomlad. V enournem skrbno pripravljenem 
programu so se predstavili s svojimi točkami otroci iz plesne in glasbe-
ne pripravnice, predšolske glasbene vzgoje, baleta in sodobnega plesa, 
pevskega zbora glasbene šole ter učenci začetnih razredov instrumentov. 
Ti so nastopili bodisi sami, ob spremljavi klavirja, bodisi v zasedbi z drugi-
mi instrumenti, saj šola in z njo učitelji-mentorji zelo vztrajno spodbujajo 
tudi razvoj komorne igre. uživali smo lahko ob zvokih kitare, kljunaste in 
prečne flavte, klavirja, harmonike, klarineta, trobente, saksofona, vsa tri 
godala, ki se jih učenci glasbene šole lahko učijo (violina, viola, violončelo) 
pa se so predstavila v skupni točki kot godalni kvartet. Ogledali smo si 
lahko štiri zanimive plesne točke in poslušali raznoliko bero pesmi tujih in 
slovenskih avtorjev, ki jih je izvedel pevski zbor in združena skupina otrok 
iz glasbene pripravnice ter predšolske glasbene vzgoje. Vsaka izvedena 
točka je v največji možni meri prispevala h kvaliteti celotnega koncerta in 
pomagala ustvariti prijetno vzdušje zgodnje pomladi.

Ana ŠiMENC

VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2011/2012
Vpis novih učencev za šolsko leto 2011/2012 bo v Glasbeni šoli 
Litija-Šmartno potekal na osnovi opravljenega sprejemnega pre-

izkusa in v skladu s kadrovskimi in prostorskimi 
zmogljivostmi šole.

Sprejemni preizkusi za otroke, ki se bodo v šolskem letu 2011/2012 
vpisali v 1. razred instrumenta, petja ali plesa, bodo v prostorih Glasbene 
šole Litija-Šmartno v poslovni stavbi Predilnice Litija, kidričeva cesta 1, 
1270 Litija, in sicer: 
• v sredo, 25. maja 2011 od 17. do 19. ure in
• v soboto, 28. maja 2011 od 10. do 12. ure.
Potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih primerov

Novinci se lahko vpišejo v naslednje izobraževalne programe:
Glasba: klavir, orgle, harmonika, violina, viola, violončelo, kitara, flavta, 
klarinet, saksofon, kljunasta flavta, rog, trobenta, pozavna, nizka trobila, 
tolkala in petje.
Ples: balet in sodobni ples.
Brez sprejemnega preizkusa se bodo otroci v istih dveh terminih lahko 
vpisali v naslednje programe: predšolska glasbena vzgoja, glasbena pri-
pravnica in plesna pripravnica.
Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem naslo-
vu: gslitijasmartno.si

SODELOVANJE GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO NA 
DRŽAVNEM TEKMOVANJU MLADIH GLASBENIKOV

Tudi letos se je učencem Glasbene šole Litija-Šmartno uspelo uvrstiti med 
najboljše in najuspešnejše v državi. Na 40. tekmovanju mladih glasbeni-
kov Republike Slovenije (TEMSiG) v disciplinah klavirski duo in trobenta se 
je trem učencem z osvojitvijo zlatega pri-
znanja v regijskem okviru uspelo uvrstiti 
na državno tekmovanje. 
Državno tekmovanje iz discipline klavir-
ski duo se je odvilo 14. marca 2011na 
konservatoriju za glasbo in balet v Mari-
boru, tam je trinajstletnicama Niki košir 
in Nadji Strle v 1. kategoriji uspelo osvoji-
ti 86 točk in bronasto plaketo. 
V disciplini trobenta v kategoriji 1.b je 18.marca 2011 na glasbeni šoli v 
Novem mestu tekmoval dvanajstletni Luka končar in osvojil 83 točk ter 
prejel priznanje za udeležbo.
Mladi pianistki Nadjo Strle in Niko košir je za tekmovanje pripravljala pro-
fesorica Brigita Šuler, Luka končar pa je tekmoval pod mentorstvom profe-
sorja Slavča Gorgieva in ob klavirski spremljavi profesorja Tilna Bajca.
Priprave na glasbeno tekmovanje so zelo obsežne in seveda zahtevajo 
nadpovprečno nadarjene glasbenike, ki so se aktivno kar celo šolsko leto 
pripravljali in vadili tekmovalni program po več ur dnevno. Sodeč po re-
zultatu oziroma uspešnem nastopu, se je njihov trud in trud profesorjev 
poplačal in jih obogatil s še eno naporno a vendarle zelo prijetno glasbeno 
izkušnjo. 

Brigita ŠuLER

KLAVIRSKI SEMINAR ZA KOMORNO GLASBO
Profesor konstantin Bogino je vrsto let že predavatelj na seminarjih v Slo-
veniji. V dvorani glasbene šole Vič v Ljubljani je ob koncu zime potekalo 
že tradicionalno srečanje mladih pianistov. udeležilo se ga je 36 učencev, 
dijakov 
in študentov iz različnih koncev Slovenije.
Slovenska klavirska tradicija se je že stoletja 
zgledovala predvsem po ruski klavirski šoli. Zato 
smo bili hvaležni tako učenci, kot učitelji, da smo 
se lahko udeležili seminarja svetovno priznanega 
klavirskega mojstra, pianista in pedagoga Kon-
stantina Bogina. 
Seminar je bil med drugim posvečen pripravam 
na 40. tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije-
TEMSiG v kategorijah klavirski duo in komorne 
skupine s klavirjem. iz glasbene šole Litija-Šmar-
tno so se seminarja udeležili: Nadja Sterle in 
Nika košir (mentorica Brigita Šuler), Neža Murn 
in Patricija Smolnikar, janja Šušteršič in katja 
Vidmar (mentorica Olena Novosel.)

Vodja oddelka instrumentov s tipkami prof.mag. Olena NOVOSEL

Glasbena šola Litija-Šmartno

 Janja Šuštaršič in Katja 
Vidmar s profesorjem 
Boginom.

avtoličaRStvo »DolničaR«
GREGOR DOLNIČAR s.p.

Vače 90, 1252 Vače
GSM: 041 835 164

Doma: (01) 897 60 86
e-mail: gregor.dolnicar@siol.net

NUDIMO VAM:

•  avtoličarske  
storitve

• kleparska dela
• poliranje vozil

• ličanje dostavnih vozil
•  ličanje manjših  

avtobusov
• ličanje old tajmerjev

Storitve za vse zavarovalnice. 
Nadomestno vozilo.

DELOVNI ČAS:  
ponedeljek – petek:  8.00 ure – 16.00 ure.

StRoKovno HitRo in UGoDno!
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ZBOROVANJE PLANINCEV NA 
JANČAH

Predzadnja nedelja v marcu je rezervirana za občni 
zbor Planinskega društva. Tudi tokrat je bil planinski 
dom na jančah skoraj pretesen, da bi sprejel vse, 

ki so se ga želeli udeležiti. Predsednica verifikacijske komisije Nežka 
Blaznik je ugotovila, da so bili prisotni 104 člani od 250, ki so doslej že 
plačali letošnjo članarino.

Občni zbor so s planinsko himno „Oj Triglav moj dom“ začeli pevci pla-
ninske sekcije Društva upokojencev. Vsa poročila so bila objavljena v 
jubilejni 40. številki društvenega glasila „Prusik“, delo društva v prete-
klem letu pa je predstavil predsednik Roman Ponebšek. Z minuto mol-
ka so počastili spomin na v preteklem letu umrlega Rada Zupančiča, 
ki je bil velik prijatelj janč, ter zvest udeleženec aktivnosti planinske 

sekcija Društva upokojencev. 
Tako kot že nekajkrat doslej sta 
tudi tokrat Lojze Kotar in Sandi 
jerant na občni zbor prišla narav-
nost s pohoda po Badjurovi kro-
žni poti. Zjutraj prejšnjega dne 
sta startala na jančah in nato v 
manj kot 24 urah prehodila celo-
tno, več kot 100 km dolgo Bad-

jurovo krožno pot. 
Preteklo leto je bilo v znamenju jubilejev: 105. letnice delovanja dru-
štva, 30 letnice mladinskih planinskih taborov, 30. pohoda na Tisje in 
50 let doma na jančah. Predsednik društva je poudaril, da nam je bilo 
v posebno čast, da je bil slavnostni govornik na Tisju predsednik Dr-
žavnega zbora dr. Pavle Gantar, na proslavi ob vseh jubilejih društva 
pa novi predsednik PZS Bojan Rotovnik. Za društvo je bila še posebej 
pomembna zamenjava oskrbnika na jančah. S 1. 7. 2010 je to dolžnost 
prevzel Tone Selko. Njegovo dobro delo se  že pozna, saj je dom spet 
poln zadovoljnih obiskovalcev. 
Dva jubileja pa smo praznovali tudi že v letošnjem letu, saj je bil konec 
februarja izveden 15. spominski planinski pohod Franca Štrusa, 15 let 
pa izhajajo tudi Obvestila PD Litija, ki jih vsak mesec prejmejo vsi člani 
društva. Občni zbor je potrdil vsa poročila in sprejel program dela ter 
finančni načrt za letošnje leto. Na občnem zboru so za novega člana 
upravnega odbora PD Litija 
izvolili Žigo krofla, vodjo v 
preteklem letu ustanovlje-
nega turno kolesarskega 
odseka. 
Ob koncu so bila podeljena 
priznanja za najbolj vztrajne 
obiskovalce Badjurove kro-
žne poti. Plaketo za 25-krat 
prehojeno pot je prejela 
Anica Rozman iz Litije, po-
sebno priznanje za kar 100-krat prehojeno Badjurovo krožno pot je 
prejel Vinko jamnik, Lojze Hauptman pa je prejel posebno priznanje za 
neverjetnih 150 končanih Badjurovih krožnih poti. Takšno priznanje je 
že pred leti prejel tudi Viktor Čebela. 
Občni zbor se je zaključil s prijateljskih druženjem in nadvse okusno 
malico, ki jo je postregel novi oskrbnik. 

Borut VukOViČ 
PLANINCI VABIJO 
9.4.2011  kamni vrh Planinska sekcija Du
16.4.2011  Sveti Lovrenc Planinska sekcija Du
16.4.2011  Vrhniška pot Sekcija Sava
7.5.2011  Primorska  Planinska sekcija Du
14.5.2011 korška soteska Planinska sekcija Du

društvo upokojencev
www.dulitija.si

PODŽUPANJA: GRADNJA SVC LETOS 
POLETI

Člani Društva upokojencev Litija so se zbrali na letnem 
zboru članov 24. marca 2011. Pregledali in ocenili so 
delo društva v preteklem letu in poročilo o finančnem 
poslovanju ter sprejeli program dela in finančni načrt za 

letošnje leto. Najštevilnejše društvo v občini je imelo konec preteklega 
leta 1082 članov, v starostnem razponu 50 let, starejših od 80 let je 187, 
od teh 23 članov nad 90 let. Temu je prilagojena dejavnost društva, saj se 
trudijo, da vsaki interesni skupini ponudijo možnosti za aktivno preživlja-
nje prostega časa, ostarelim in bolehnim pa posvečajo skrb in pozornost 
na druge načine. V društvu 
delujejo izletniška, kulturna, 
planinsko pohodniška, špor-
tna in socialna sekcija ter ka-
drovska komisija. Priljubljene 
so tudi ustvarjalne delavnice, 
organizirano letovanje in še 
druge aktivnosti, ki se vrsti-
jo preko celega leta. V vse te 
aktivnosti društva je vloženo 
veliko prostovoljnega dela članov upravnega odbora za vodenje društva 
in dejavnosti, prostovoljk na socialnem področju, planinskih vodnikov, or-
ganizatorjev kulturne dejavnosti, organizatorjev in vodnikov izletov in sre-
čanj, športnikov in drugih. Vse to krepi povezanost članov in pripadnost 
društvu ter zagotavlja redni priliv novih članov.
Vse to odraža tudi sprejeti program dela za leto 2011. 

Na zboru članov so podelili 6 priznanj društva, ki so jih prejeli: 
-  pisno zahvalo: podjetje Rudi tours – za varne in prijazne prevoze čla-

nov, 
-  bronaste plakete: Ljudmila Rogelj, za delo pri izletniški dejavnosti, Mar-

jan jug, za planinsko dejavnost in Anica Ponebšek, za delo na socialnem 
področju;

-  srebrni plaketi: Martina Plaznik, za organizacijsko in tajniško delo in 
Mirko Plaznik, za organizacijo športne dejavnosti.

V razpravi na zboru so ponovno opozorili na problematiko gradnje Soci-
alno varstvenega centra v Litiji, ki nikakor ne steče in podprli prizadeva-
nja župana za izvedbo projekta. Poleg ostalih gostov je zbor pozdravila 
tudi podžupanja Lijana Lovše. Poudarila je uspešno delo društva in dobro 
sodelovanje društva in občine, ki ga ta pri posameznih programih tudi 
materialno podpira. Povedala je, da aktivnosti za gradnjo SVc potekajo, z 
gradnjo bodo pričeli predvidoma poleti.
Društvo upokojencev Litija praznuje letos 60. letnico obstoja. Pripravljajo 
jubilejni zbornik o delu v tem obdobju, osrednja proslava pa bo na sve-
čani akademiji 10. junija 2011, na kateri bodo podelili še nekaj najvišjih 
priznanj društva. 

Martina KRALJ

SPOMLADI NA MORJE
V prijetnem razpoloženju so se 
nekateri naši člani tudi v tem 
spomladanskem obdobju odpra-
vili na počitnikovanje – oddih. 
Sedemdnevno letovanje bodo 
preživeli v okviru hotela Delfin v 
izoli in njegovi okolici. Prva sku-
pina (8 oseb) je odšla 31.3.2011 
tej pa so sledile še tri skupine, 

zadnja bo zaključila z letovanjem 21.4.2011.
To druženje ob morskem zraku je postalo vse bolj zanimivo. ugotavljamo, 
da so se oblikovale skupine, ki se ob ponujenih storitvah znajo tudi same 
organizirati, da jim je lepo in prijetno.
Vsako bivanje na morju je tudi »balzam« za krepitev zdravja, zato ni ču-
dno, da nam udeleženci iz tega letovanja sporočajo, da je bilo vse okej in 
da bodo ponovno koristili to obliko druženja. Karlo LEMuT

OGLED PRIREDITVE LIPICANCI V STOŽICAH
V petek, 11. marca 2011, si je skupina 25 članov Du ogledala v športni 
dvorani Stožice glasbeno-scensko prireditev “Lipica v Ljubljani”. V dobri 
uri in pol so nam predstavili visoko šolo dresurnega jahanja. Nastopilo 
je okoli 50 lipicancev. Očarljiva sta bila tudi nastop kočij in predstavitev 
kobil z žrebički. Nastop je spremljala 
živa glasba v izvedbi Orkestra Slo-
venske vojske, nastopili pa so tudi 
priznani pevci in solisti. 
Vtisi ob koncu predstave so bili en-
kratni, saj je predstava prikazala 
umetnost dresure in jahanja, uživali 
pa smo tudi ob poslušanju vrhunske 
glasbene prireditve. Želimo si še ta-
kšnih prireditev!

Alojz kAVČiČ
POZDRAV PRAZNIKOMA

Za nami je uspešna prireditev, ki smo jo izvedli 15. marca, med dnevom 
žena in materinskim dnem, in tako izrabili priložnost, da se je s kulturno 
prireditvijo predstavila mlada literarna skupina, ki je za korajžo medse 
povabila še pevski zbor društva in predstavnici citrark, ki sta obenem tudi 
članici omenjene skupine. 
Naj bo uvod v današnje pisanje elektronska pošta ivice kos, ki je prispela 
na naše društvo:
»Včeraj smo bili na prireditvi ŽENSKA SKOZI ČAS. Ob tej prireditvi bi 
čestitala  vsem, ki sodelujete v kulturni sekciji društva upokojencev, 
citrarkam, pevskemu zboru, predvsem pa Dragici Turenšek in nje-
ni sestri Zvonki Grozdnik za čudovito zapete in čustvene pesmi, 
ob kateri se ti orosi oko in te ponese nazaj v mladost. Kar pa so 
nam ponudile vse članice kulturne sekcije, pa je vredno vse pohva-
le in truda, ki so ga vložile v to čudovito nit mladosti in sedanjosti. 
Hvala še enkrat Mileni Dimec in Ivi Slabe za čudovito zamisel. 
Hvala vsem in še enkrat iskrene čestitke vsem nastopajočim za čudovito 
popoldne.«
iz teh besed začutimo, da smo ustvarili prireditev, ki se je ne bi sramoval 
tudi kakšen večji oder. Da je bilo temu tako, je pričal tudi obisk, saj je bila 
velika sejna soba Občine Litija nabito polna.
V prvem delu smo predstavili delovanje literarne skupine in njeno poslan-
stvo ter se spomnili zgodovinskega ozadja obeh praznikov, drugi del pa 
je bil sprehod in pogled v življenje ženske od nekoč do danes, ki ga je kot 
avtorsko besedilo pripravila Vlasta Pajić. Vmes so se prepletale različne 
programske točke, poezija, prozni besedili, spomini na mladost, Martine 
kralj in Vlaste Pajić, pesmi, citrarski nastopi…

Delček sebe so v svoje unikatne 
stvaritve prelile članice iz ustvar-
jalnih delavnic in pripravile lična 
darilca (ki sta jih prisotnim razde-
lila predsednik Janez Kres in vod-
ja projekta ustvarjalne delavnice, 
karlo Lemut), zato se prisrčno 
zahvaljujemo vsaki posebej. Malo 

smo pomagale tudi članice literarne skupine. Svoje pesmi so prispevale: 
Minka Baumkirhner, Fani Povše, Slavka Matoz in Mila Grošelj. Prozna pri-
spevka sta delo Vlaste Pajič in Martine kralj. Na citre sta igrali Mili Penčur 
in Marinka Vahčič. Peli so: Zvonka Grozdnik, Dragi Turenšek, ki je igrala 
tudi kitaro ter Beti in janez Prašnikar. Vezni tekst sta prispevali Vlasta Pa-
jič in iva Slabe, pri branju pa pomagale še joži Dobravec, Milena Dimec, 
Beti Prašnikar in Martina kralj. Oba naša zbora, Mavrico in MePZ, je vodil 
ivan kolar. Prireditev sta zasnovali iva Slabe in Milena Dimec. 
Zaključil je predsednik društva janez kres, ki je ženskam čestital in po-
hvalil prireditev. Poslušalci tudi niso skoparili s pohvalami in ustvarjalcem 
prireditve je bilo lepo, saj smo ustvarili tisto, kar smo si zamislili. 

Milena DiMEC

POGOVOR S ČASTNIM ČLANOM  
JANEZOM BLAŽIČEM

Na letnem zboru članov društva upokojencev Litija, dne 
24.03.2011, je bil na predlog upravnega odbora društva za 
dolgoletno in prizadevno delo v društvu Janezu Blažiču 
podeljen naziv častni član društva, kot najvišje prizna-

nje društva.
Razgovor z novim častnim članom društva, je opravil karlo Lemut in ob 
tem izvedel veliko zanimivosti.
janez Blažič se je v Litijo preselil 1963 leta in si tu z ženo uredil svoj dom 
in družino. Po upokojitvi se je leta 1987 vključil v Du Litija predvsem z na-
menom, da nadaljuje svojo neizmerno ljubezen in željo do dela z ljudmi. 
Že v mlajših letih se je vključil v vrste gasilcev in v tej dejavnosti užival 
tudi v času službe ko je vodil industrijsko gasilsko enoto. Poleg tega pa 
je posebno »ljubezen» namenjal tudi planinarjenju, saj je velik ljubitelj 
narave in zelo strog do nespoštovanja naravnih zakonitosti. 
V pogovoru je z velikim ponosom poudaril, da je zelo vesel da se dejav-
nost društva nenehno širi in da čedalje bolj skrbi za svoje člane ter za ure-
sničevanje njihovih interesov. Pri razvoju je društvo doseglo tako veliko, 
da ga skrbi da ne bi ob kakršnih koli spremembah preveč nazadovalo.
Njegova velika želja je, da se ohrani ta razvoj društva, ki pomeni za nje-
govo članstvo »drugi« dom in kraj kjer lahko uveljavljajo svoje želje ter 
iščejo in dobijo pomoč.
Podeljen naziv častni član društva mi pomeni zelo veliko, vesel sem in 
ponosen, ob tem pa razmišljam da morda le nisem storil toliko koristnega 
da se mi podeli to najvišje priznanje društva.
janez Blažič je skromen človek. Med svoje hobije pa na prvo mesto uvr-
šča zbiranje starih knjig, predvsem o življenju in delu v preteklih obdobjih. 
Prav te dni je nabavil note za citre iz leta 1895. 
Tudi jaz sem vesel, da sem se lahko pogovarjal in poslušal spomine na 
preteklost, ki jih ima janez Blažič zelo lepo urejene.

Karlo LEMuT

POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE 
V soboto 2. aprila 2011 je bil pohod po obronkih jablaniške doline. Letos 
je bil že osmi pohod, katerega se je udeležilo tudi 52 pohodnikov planin-
ske sekcije Du Litija in še veliko drugih prijateljev narave, pohodnikov 
in planincev. Pohod organizira Društvo 
za razvoj podeželja Laz. Začetek poho-
da je bil pri gasilskem domu v Zgornji 
jablanici, Zaključna prireditev z veliko 
gostinsko ponudbo in kulturnim progra-
mom pa je potekala na turistični kmetiji 
Zaman v Gradišču.
Na startu so nam prijazni domačini za 
simbolno startnino ponudili še jabol-
ko, štrukeljce in napitke. Pot je dolga pet ur in je označena z lesenimi 
puščicami. Pot poteka mimo cerkve svete Ane, čez jablaniške Laze, čez 
Bukovico in nato do mamoljske cerkve. Zadnji vzpon je do gradiške cer-
kve. V Gradišču je člane naše sekcije pričakal naš član Vinko Grošičar in 
nas počastil z narezkom in napitkom. Pa tudi med potjo so domačini na 
stojnicah ponujali domače dobrote. Celo pot so se nam ponujali čudoviti 
razgledi po posavskem hribovju. ker je bilo dobro vzdušje in lepo vreme, 
se nam iz turistične kmetije Zaman ni mudilo domov. Sklenili smo, da se 
bomo tega pohoda udeležili tudi naslednje leto. Nuša ROZMAN

TEKMOVANJE V PLETENJU
V torek 5. aprila 2011 je Društvo 
upokojencev Litija, v okviru Zveze 
društev upokojencev občin Litija in 
Šmartno, organiziralo, tekmovanje 
v pletenju. udeležile so se ga eki-
pe tekmovalk iz Litije, Gabrovke, 
Šmartnega, Dol in »Sloge« jevnica-
kresnice. Tekmovanje je potekalo 
ekipno. Po pozdravnem govoru predsednika DU Litija je vodja tekmo-
vanja gospa Erna Blažič obrazložila pravila tekmovanja in ekipe so pri-
čele 30 minutno pletenje. Tekmovanje je bilo dobro organizirano in se 
je končalo v prijetnem vzdušju. komisija je preštela vse vrste pletiva 
posameznih ekip in dobila končne rezultate: 

EKIPNI REZULTATI: 1. Du LiTijA 91 vrst, 2. Du ŠMARTNO 89 vrst, 3. 
Du GABROVkA 70 vrst, 4. Du »SLOGA« jevnica-kresnice 69 vrst, 5. 
Du DOLE 68 vrst .
POSAMEZNE RAZVRSTITVE: 1. Du LiTijA , Penčur Milica 31 
vrst, 2. Du LiTijA, Rink Vika 26 vrst, 2. Du ŠMARTNO, Vukše-
nič Pavla 26 vrst, 4. Du ŠMARTNO, janekovič Tončka 24 vrst 
5. Du GABROVkA, Prestor joži 22 vrst. 
Tudi tovrstna oblika druženja, prispeva k sprostitvi, dvigu samozavesti 
in kvaliteti življenja.                                                                                  Dušan jOVANOViČ 

NAPOVEDNIK:
-  sobota, 30. 4. 2011 ob 8.00 uri, Vače - Zasavska Sv. Gora – Mlinše,
- sobota, 7. maja ob 6.00 uri (avtobus), pohod na Primorsko,
-  četrtek, 12. maja 2011, samostojni koncert citrarskega orkestra »sre-

brne strune«,
- sobota, 14. maja 2011 ob 6.00 uri (avtobus), pohod korška soteska,
- sreda, 18. maja 2011, izlet v bolnico Franja
- po 20. maju 2011 športno in družabno srečanje v Mariboru,
-  nedelja, 22. maja 2011, revija upokojenskih pevskih zborov Zasavja in 

Posavja v Zgornji Slivni (Geoss),
- 28. maja 2011 ob 7.30 uri pohod na Geoss

kotiček ureja: karlo LEMuT 

Zmagovalna ekipa iz DU Litija
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DejavnoSti DRUŠtva v MeSecU 
MajU in jUnijU

V torek, 17. 5., obisk KANA Žalec imeli bomo preda-
vanje o negi diabetičnega stopala.

imeli boste možnost opraviti pedikuro po znižani ceni. Prijavite se v 
društveni pisarni do 13.5.2011 do 11. ure. Ob prijavi sporočite, ali se 
naročate za pedikuro. Odhod izpred društvene pisarne je ob 8.00 uri.
16. ŠPORTNO REKREATIVNO SREČANJE DIABETIKOV V MURSKI 
SOBOTI, dne 28. 5. 2011
Srečanje bo potekalo na letališču v Rakičanu, kjer nas pričakujejo med 
9.00 in 10.00 uro. Ob 10.00 uri je začetek srečanja, ob 10.30 začetek 
športnih iger (balilanje na kroge, šah, met škornja v daljavo, hitra hoja, 
pohod z ogledom znamenitosti), kosilo ob 13.00, po kosilu podelitev 
pokalov in priznanj. Prijavite se lahko v društveni pisarni najkasneje 
do petka 29. 4. 2011. Prispevek je 26 EuR na udeleženca, odhod je ob 
6.30 izpred društvene pisarne.
11.6. IZLET NA KOROŠKO izvedli bomo izlet na koroško, ogledali si 
bomo rudnik Mežica, peljali se bomo s splavom po Dravi in poskusili 
koroške dobrote na kmečkem turizmu. Prijavite se lahko v društveni 
pisarni najkasneje do 6.6. Vljudno vabljeni.
PREDAVANJE Predavanje bo dne 11. 5. ob 17. uri v Zdravstvenem 
domu Litija. Predavanje bo vodil dr. Aleš Pražnikar, specialist nevrolog, 
na temo Diabetična nevtropatija.
MERJENJE V društvu bo merjenje v sredo, 4.5. in 1.6.2011 od 8.00 do 
10.00 ure.
POHODI Vsak četrtek so organizirani pohodi: 19. 5 Golica-Pristava; 
26. 5 Lobnik 
Prijavite se do ponedeljka pred odhodom, da lahko organiziramo 
prevoz!
Vsak torek potekajo lažji pohodi po ravnini (od 1 do 1,5 ure) v oko-
lici Litije ali Šmarta. Zberemo se ob 8.00 uri pred društveno pisarno.
TELOVADBA
Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani 
Litija.
KOPANJE kopanje v Laškem z organiziranim prevozom bo v torek, 
10.5. in 14.6.20011 ob 15.00 uri, odhod avtobusa je izpred pisarne.
JOGA Joga je vsak torek ob 17.00 uri v ZD Litija.
V juliju in avgustu se aktivnosti ne izvajajo, razen pohodi, ki bodo pote-
kali po predvidenem planu.
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko pridobite na 
našem elektronskem naslovu: drustvo.dia.litija@siol.net

M. MATOZ

REGIJSKI KVIZ »MLADI IN 
KMETIJSTVO«

V soboto, 2. aprila 2011, je Društvo podeželske mladine 
Litija in Šmartno (DPM LiŠ) v sodelovanju s kmetijsko 

gozdarskim zavodom Ljubljana – izpostava Litija organiziral regijski 
kviz »Mladi in kmetijstvo«. kviz je potekal v telovadnici Osnovne šole 
Vače, sodelovalo pa je 14 ekip. Ljubljanska regija z Zasavjem ima 12 
društev, sodelovala pa so naslednja društva: DPM Blagovica, DPM 
Bobri, DPM Velike Lašče, DPM Sončnica Ljubljana, DPM Hribci, DPM 
Moravče, DPM kamnik, DPM kalček, Društvo študentov zootehnike in 
seveda DPM LiŠ. Tekmovalci so svoje znanje preizkusili v štirih temah: 
čebelarstvo, odnosi z javnostjo, kako uspešno tržiti na kmetiji in varno 
delo pri sečnji. Naše društvo je imelo dve ekipi. Ekipo DPM LiŠ 1 so 
zastopale jožica Stipič, janja končar in Mija Tomšič, ekipo DPM LiŠ 2 
pa klemen knez, Toni Tomšič in Miha Biaggio. 

Mladi so se najprej pomerili v pisnem delu, za katerega so imeli na 
voljo pol ure. Po pisnem delu je sledilo kosilo za vse tekmovalce v 
bližnji gostilni Mrva. Po kosilu je sledila otvoritev ustnega dela kviza s 
pozdravnimi govori gostov (Peter Savšek, predsednik DPM LiŠ, Anton 
jamnik, regijski predstavnik pri ZSPM, jože Benec, direktor kGZ Lju-
bljana, Vida Pograjc, predsednica kS Vače in Franci Rokavec, župan 
občine Litija). Predstavljena je bila 
strokovna komisija, ki je skrbela, 
da ni prišlo do nepravilnosti. Se-
stavljali so jo Sonja Zidar urbanija, 
svetovalka za KDD na izpostavi Liti-
ja, Andrej Andolšek, svetovalec za 
gozdarstvo na izpostavi Ribnica in 
predsednik DPM LiŠ Peter Savšek. 
Program so s kulturnimi točkami 
popestrili otroci iz vrtca Sonček in 
Vesele glasbene šole. 
Nato je sledil drugi krog kviza. V 2. 
krogu ustnega dela je bilo zasta-
vljenih 6 vprašanj, na katere se je odgovarjalo z DA oz. NE. Ekipe so 
morale na tablo napisati odgovor v 10 sekundah in jih po preteku časa 
hkrati dvigniti. Vsak pravilni odgovor je bil vreden eno točko. Po dru-
gem krogu je izpadlo 8 ekip. Ostalih 6 ekip se je pomerilo v tretjem 

krogu, kjer so izbirali vprašanje 
za 1, 2 ali 3 točke. Vsaka ekipa je 
odgovarjala na 2 vprašanji. Po do-
datnih vprašanjih sta se v zadnji 4. 
krog uvrstili ekipi DPM Moravče in 
DPM Hribci. V zadnjem krogu sta 
obe ekipi odgovarjali na ista vpra-
šanja, tako da sta izbrali odgovor 
A, B oz. C. Vsak pravilen odgovor 
je bil vreden 3 točke, nepravilen pa 
0 točk. Po zelo tesnem boju si je 
zmago prislužila ekipa DPM Hribci, 

ki bo tako zastopala Ljubljansko regijo z Zasavjem na državnem kvizu, 
ki bo potekal 16. aprila v Dobrovi pri Škocjanu. Naša ekipa DPM LiŠ 
1 je zasedla 7. mesto, medtem ko je ekipa DPM LiŠ 2 zasedla odlič-
no 4. mesto. Tekmovalni del kviza se je zaključil s podelitvijo priznanj 
in praktičnih nagrad vsem sodelujočim ekipam. Za dobro vzdušje po 
končanem tekmovanju so poskrbeli člani ansambla Naš tamlad´. Naše 
rajanje se je zavleklo pozno v noč.
Za konec bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, še posebej Občini Litija 
in Slovenski ljudski stranki, ki sta prispevali nagrade za prva tri mesta. 
Zahvalili bi se radi tudi otrokom iz vrtca Sonček in Vesele glasbene šole 
za popestritev programa. Članica DPM LiŠ Mija TOMŠiČ

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN 
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

ZBOR ČLANOV 2011
17. marca smo imeli v Medobčinskem društvu invalidov 
občin Litija in Šmartno redni letni zbor članov. udeleži-
lo se ga je blizu sto članov in gostov. 

V uvodu je predsednik društva Bogomir Vidic 
pozdravil navzoče in podal poročilo o delu 
društva v letu 2010. Na kratko je povzel do-
sedanje uspešno delo društva, s poudarkom 
pričetka gradnje novega doma invalidov, ki 
bo v prihodnje rešil težave s prostorskimi 
razmerami, katere so oteževale organizacijo 
in sam potek dela - kakor tudi omogočil bolj-
šo izvedbo dejavnosti ter programov. uspe-
šno opravljajo svoje naloge tudi obe sode-

lavki, kateri sta zaposleni preko javnih del. Prav tako so bila prizadevanja 
za uspešnost projekta v okviru Aktivu dela invalidov v celoti uresničena.
kljub temu pa društvo invalidov uspešno sodeluje z društvom diabetikov, s 
katerim si deli prostore društva ter občino Litija. Želi si, da bi tudi v priho-
dnje takšno sodelovanje ohranili oz. pričakuje več sodelovanja in pomoči 
tudi od občine Šmartno. 
Navzoče je seznanil tudi z 
že dolgo pričakovanim za-
četkom gradnje Doma in-
validov. Dela so se namreč 
že začela in po časovnem 
načrtu, naj bi objekt še 
v letošnjem letu zgradili 
do iV. gradbene faze (kar 
pomeni, da bo objekt pod 
streho in zaprt).
Nato so predstavniki organov društva poročali o: finančnem poročilu, 
socialnem delu, o delu za šport in rekreacijo, za gospodarjenje in o po-
ročilu nadzornega odbora. Zbor je ugotovil, da se poslovanje društva v 
primerjavi z letom poprej, glede na gospodarske in socialne razmere ni 
bistveno spremenilo. V letu 2010 so bil razviden le večji porast stroškov za 
delo (zaradi zaposlitve dodatne delavke). Tako je društvo poslovalo uspe-
šno in dobilo tudi pohvalo Nadzornega odbora. Po podanih poročilih je 
sledila razrešitev dosedanjih organov društva ter javne volitve organov in 
predsednika društva. Tudi za naslednje 4-letno mandatno obdobje so bili 
za predstavnike društva izvoljeni: dosedanji predsednik Bogomir Vidic in 
člani upravnega in nadzornega odbora, častnega razsodišča in namestniki 
častnega razsodišča. V nadaljevanju je bil sprejet program dela za leto 
2011 ter sprejet predlog za delegata ZDiS. Tudi v letošnjem letu bo to 
vlogo prevzel Bogomir Vidic. Besedo so nato prevzeli prisotni gostje, ki so 
zbor pozdravili in povedali svoja mnenja o delu Medobčinskega društva 
invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji v letu 2010.
V letošnjem letu smo bili organizatorji območnega tekmovanja v kegljanju, 
katerega se je udeležilo 35 tekmovalcev invalidov iz društev: Črnomelj, 
kočevje, Ribnica, Metlika, Ljubljana-Moste, Ljubljana Vič-Rudnik in Litija 
– Šmartno. Tekmovanje je bilo izbirno za državno prvenstvo, na katerega 
se je z doseženo normo 542 kegljev uvrstil tudi naš član janez Belc. Or-
ganizacija tekmovanja je bila uspešno in zelo dobro izvedena. k temu so 
pripomogli tudi sponzorji oz. donatorji, in sicer: 
MAjORANC iZTOk, METALiT – Barbara jeriševič, Litija, PODjETjE ZA SER-
ViSNE STORiTVE iN TRGOViNO D.O.O. – Martinčič Franc, Tenetiše – Litija, 
ŽuPAN OBČiNE LiTijA – g. Franci Rokavec.
Ob tej priliki se poleg donatorjem, zahvaljujemo tudi našemu članu g. Kisič 
Seadu za organizacijo in pomoč pri izvedbi območnega tekmovanja. 

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV
V mesecu marcu smo pričeli z izvajanjem fizioterapevtske vadbe. Vadba 
poteka vsak: PONEDELJEK od 10. do 11. ure. oz. SREDO od 18. do 19. 
ure v telovadnici na Tenis parku As (ki se nahaja za Merkurjem oz. blizu 
kGZ Litija). 
V kolikor bi si želeli zapolniti ves prosti čas in hkrati poskrbeti za svo-
je psihofizično kondicijo, vas vabimo, da se nam pridružite. Cena 60 
minutne vadbe znaša 10 EuR na osebo. Za člane MDi Litija – Šmar-
tno je prispevek 5 EuR, ostalo krije društvo iz socialnih programov. 
Plačilo vadbe za mesec maj znaša 17,50 EUR (za vadbo 1x na teden; 
v kolikor ste se odločili, da boste vadbo obiskovali 2x na teden, znaša 
prispevek 35 EUR). 
V MESECU MAJU BO NA VOLJO TUDI BOWNOWA TERAPIJA.
ZA 45 min ZAČETNO TERAPIJO JE CENA 25 EUR. VSAKA NASLEDNJA 
TERAPIJA je 30 EUR. Cena vključuje 30 min terapije in 15 min osebne 
anamneze. Za vse, ki vas omenjena terapija zanima, zbiramo prijave po 
telefonu. S 15. aprilom bomo pričeli z osnovnim (začetnim) tečajem an-
gleškega jezika. Cena tečaja za člane društva znaša 50 EuR (v ceno je 
vključena tudi strokovna literatura). Za tečaj je prostih še nekaj mest. 
Vse dodatne informacije dobite na tel. 01/ 8981 – 284 ali GSM: 031- 676 

-768 pri Cirar Tini. Pišete pa nam lah-
ko tudi na e-naslov: pomoc.inv.litija@
gmail.com.

Tina cIRAR in Mojca BAjC

TOREK, 10. 5. 2011 OB 16.00 URI

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

GRaDnja, Sanacije, URejanje DoMa in oKolice
aKcija

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

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

aKcija toPDoM  
 od 16.05. do 30.06.2011

► oRGaniziRan PRevoz blaGa
► izPoSoja UDaRniH KlaDiv 

IZPOSOJA AVTODOMOV
www.avtodom-jernej.si

ZA GLAVNO SEZONO ŠE NEkAj PROSTiH TERMiNOV,   
PRED iN PO SEZONi SaMo  400 € TEDENSki NAjEM
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NOViCE iZ DRuŠTVA ŽENA iN DEkLET VAČE

ZELIŠČNA MAZILA IN NJIH  
UPORABA – TEČAJ DRUŠTVA 
ŽENA IN DEKLET NA VAČAH

Članice Društva žena in deklet na Vačah tudi v zimskem času nava-
dno ne počivamo. Takrat je čas za zbiranje vtisov iz preteklega leta, 
čas za pripravo novih načrtov za delo in za izobraževanje. Eno takšnih, 
nadvse poučnih in prijetnih izobraževanj je za članice Društva žena in 
deklet pripravila Stanka Pečarič z Vač. Da bi naslednjo sezono še bolj z 
navdušenjem in pozornostjo spre-
mljale rast in cvetenje najrazličnej-
ših zdravilnih zelišč ter spoštovale 
svoje čisto okolje, je nazorno pred-
stavila izdelavo enega od zdravilnih 
mazil z učinkovitim zdravilnim delo-
vanjem na ožilje, nekaj zelišč pa je 
predstavila v odličnih prehranskih 
namazih. Ob zaključku je vsaka od 
prisotnih članic lahko izbrala svoje 
mazilo, za povrh pa še drobno knji-
žico Stankinih skrivnosti, ki nam 
bodo vsem pomagale – predvsem 
do spoštovanja narave in zdravega 
razmišljanja … (Foto 1 in 2)

ZNOVA SE JE ZAVRTEL MANDAT …
Društvo žena in deklet je po zaključku uspešnega leta - v skladu s pra-
vili svojega društva - organiziralo tudi volilni zbor društva. Za novo pred-
sednico je bila izvoljena gospa Majda Rebolj, ki nas je s svojo srčnostjo 
in navdušenostjo uspešno vodila že v prejšnjem obdobju. (Foto 3)

OB MATERINSKEM DNEVU
V soboto, 26. marca 2011, pa je Društvo žena in deklet Vače - v sodelo-
vanju s kS Vače in Družinskim gledališčem kolenc - z lepim kulturnim 
dogodkom proslavilo tudi materinski dan. V goste smo povabili kul-
turno društvo Tuhinj, ki je za nas uprizorilo predstavo Vinka Modern-
dorferja Transvestitska svatba. Ob odlični predstavi smo se mamice 
s svojimi možmi in otroki na vso moč zabavale, za dobro druženje in 
vzdušje so na začetku in na koncu poskrbele tudi Geokatre, orientalske 
plesalke z Vač, sladke in slane dobrote pa so dodale članice Društva 
žena in deklet Vače. Veselo vzdušje je podčrtal tudi poslanec Gvido 
kres, ki je v imenu Občine Litija vsem mamicam in ženam voščil za nji-
hov praznik. Tako se izpolnjuje ena od najpomembnejših nalog Društva 
žena in deklet Vače: da bi se v kraju povezovali in skupaj soustvarjali 
lepši, bolj sočuten in prijaznejši jutri. (Foto 4)        Anka kOLENC

VIDEO FILMSKA SEKCIJA 
DRUŠTVA KUD ART CLUB LITIJA
ponovno gostila mlade ustvarjalce kratke-

ga art eksperimentalnega videa  iz društva Relik, pod imenom V.A.T. 
vizualna alternativa Trbovlje, v soboto 26. marca v kulturnem centru 
Litija. Prvič so bili udeleženi na našem društvenem 3. Art film festu 
2009 in 4. Art film festu -območnem srečanju ustvarjalcev kratkega 
filma 30. oktobra 2010.
imeli smo priložnost videti res obetavna video umetniška dela, ki obe-
tajo v mednarodnem video filmskem prostoru po festivalih, saj so do-
bili priznanja za art video dela v Grčiji in Romuniji.
Nekaj naj izstopajočih predstavljenih art eksperimentalnih video del: 
id kollapse - Tanja Hanžič, Establishment- Maša jazbec, Sheeping the 
democracy - Andrej Grilj in še več dobrih družbenokritičnih umetniških 
video del.
Naša Video Filmska sekcija društva se bo udeležila mednarodnega vi-
deo filmskega festivala v Trbovljah konec aprila pod imenom: Digital 
BigScreen Festival 2011 z avtorskimi art video deli ter na tradicionalni  
trboveljski Festival novomedijske umetnosti - Speculum Artium 2011 
od 20.-23. aprila na delavnice, razprave in predavanja v DDT in na loka-
cijah v samem mestu Trbovlje.
Obiščite še vi  festival sodobne medijske umetnosti, ter obiščite letos 
22. oktobra naš Art Film Fest v Litiji.

Filmska sekcija kuD Art Club Litija, Zvone VRTAČNik 

10 LET DELOVANJA  
PEVSKE SKUPINE  

IZGNANCI
V nedeljo 13.3.2011 smo v dvorani na Dolah slovesno proslavili 10-le-
tnico delovanja Pevske skupine izgnanci. Skupina deluje v okviru Sek-
cije godcev in pevcev v kuD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji. Sestavljajo 
jo pretežno nekdanji izgnanci – od tu ime skupine.
Skupina je vsa leta povezana z delovanjem krajevne organizacije Dru-
štva izgnancev Slovenije 1941-1945 na Dolah, pojemo pesmi povezane 
s to tematiko in pogosto nastopamo na srečanjih nekdanjih izgnancev 
po vsej Sloveniji. Od leta 2001 smo sodelovali tudi v zgodbi Oglarske 
dežele; tudi za te priložnosti smo našli primerne pesmi. Nastopamo na 
prireditvah v kraju, občini in širše, na srečanjih članov društev upoko-
jencev, na srečanjih članov Rk v širši okolici, pa tudi na praznovanjih 
osebnih jubilejev.
Našli smo nekaj ljudskih 
pesmi, ki so značilne 
na našem območju, in 
jih vključili v naš nabor. 
Zapojemo pa tudi do-
moljubne, ljubezenske, 
šaljive, priložnostne, pa 
priredbe za posebne na-
mene, nekaj pa smo jih 
sestavili še sami.
V skupini je sprva sodelovalo 9 pevcev, potem 7, zdaj nas je 8; ob 
prazničnih nastopih pa se nam pridružijo še narodne noše. Pojemo ob 
spremljavi harmonik in ljudskih inštrumentov, znamo pa tudi nekaj pri-
stnih ljudskih brez spremljave.
Ob okrogli obletnici smo izdali brošuro s kroniko delovanja in veliko 
fotografijami. Na slovesnost pa smo povabili Folklorno društvo Brusači 
iz Radeč in vokalno skupino Ragle iz Trebnjega; ob pesmi in plesu smo 
pripravili res lepo praznovanje. Med gosti so bili tudi predstavniki dru-
gih društev v kraju, predstavnika OO DeSuS Litija in podžupanja Lijana 
Lovše. Ob koncu programa smo bili deležni nekaj čestitk in lepih želja, 
od ZDuS in Rk smo dobili priznanje.
Hvala vsem, ki ste omogočili naše praznovanje.

Stane kMETiČ

ZBOR KRAJANOV KS DOLE PRI LITIJI
Letošnji zbor krajanov se je zgodil prvo nedeljo v mesecu marcu v pro-
storih POŠ Dole pri Litiji. Svoja vprašanja, predloge in pobude je pred-
stavnikom občine Litija posredovalo nekaj deset krajanov. Zanimalo jih 
je predvsem, kako je z obljubljeno gradnjo večnamenskega objekta na 
Dolah, kdaj se bodo začela dela na vodovodu Velika Goba, kako rešiti 
problematiko nekaterih cest ipd. Čeprav smo člani Sveta kS za reše-
vanje različne problematike krajanom na voljo skozi vse leto, je prav, 
da se z njimi vsaj enkrat letno sestanemo in javno pretresemo pereče 

teme. Konstruktivna kritika je 
vedno dobrodošla, iskanje zla-
te srednje poti pa vse prej kot 
enostavno opravilo. V Svetu 
kS skušamo izpeljati čim več 
zastavljenih načrtov ter tako 
prispevati k ohranjanju kvali-

tete življenja v Oglarski deželi. Lani smo postorili veliko (glede na od-
merjena nam sredstva). To nam je lahko uspelo le ob podpori občine 
Litija in pomoči krajanov, ki s svojim delom in finančnimi prispevki iz 
leta v leto omogočajo uresničitev plana dela. Hvala vsem in na dobro 
sodelovanje tudi v prihodnje. KS Dole pri Litiji

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN  
MATERINSKEM DNEVU

Kadar ne veš, kaj bi, spomni se na lepe dni... Ta misel je v začetku mese-
ca marca na letaku priromala v gospodinjstva krajevne skupnosti Dole 
pri Litiji ter dekleta in žene povabila na proslavo ob dnevu žena in ma-
terinskem dnevu, ki se je zgodila v petek, 18.3.2011 ob 19. uri, v Far-
ni dvorani na Dolah. Pri organizaciji prireditve sta znova združili moči 
POŠ Dole pri Litiji, ki je poskrbela za program, in krajevna skupnost, 
ki je prispevala jedačo, pijačo in glasbo. Šolski sklad OŠ Gabrovka-Do-
le je pripravil srečelov. Otroci so se občinstvu predstavili z različnimi 
točkami. Peli so, plesali, na glas razmišljali o lepem vedenju, pokazali 
svoje igralske in druge talente ter se tako poklonili svojim materam, 
babicam, tetam, sosedam. Po njihovem nastopu je zbrane nagovoril 
predsednik Sveta kS Dole pri Litiji, Miroslav Brinovec, nato pa s še pe-
timi člani Sveta skrbel, da so slavljenke ob prigrizku v miru poklepetale 
med seboj. Spodobi se, da jim vsaj ob taki priložnosti strežejo moški, 
pravijo v Svetu kS. Mladi glasbeniki so dekleta in žene (z)vabili k plesu. 
V kS Dole upamo, da se je obiskovalkam prireditev vtisnila v spomin za 
tiste dni, ko ne bodo vedele, kaj bi… KS Dole pri Litiji

NA KONJŠICI SMO PRAZNOVALI VSI...
Mesec marec je mesec praznikov. Najprej so praznovale žene in 
dekleta, potem mučenci, na koncu pa še naše zlate mame. Prav 
je, da se teh praznikov spomnimo in tako je na Konjšici tudi bilo. 

Članice Rk konjšica ter kuŠD konjši-
ca sta v nedeljo, 27. 3. 2011, organizi-
rala prireditev in pogostitev ob Dnevu 
žena, 40 mučencev in Materinskem 
dnevu. Na prireditvi, ki je potekala v 
cerkvi Sv. jerneja, so nastopili vero-
ukarji ter mladinci iz konjšice, pod 
vodstvom g. župnika kancijana Čiž-
mana in Martine Borišek. Nastopili 
so z igrico Hvala starši vam za vse ter 
dvema ljudskima pesmima. Na koncu 

prireditve so vsi navzoči dobili mala darilca. Za 
starše so bila to gotovo najlepša darilca, saj so jih 
otroci izdelali sami. Veseli pa so jih bili tudi ostali 
vaščani. Mame, žene ter dekleta so dobile stekle-
ne vazice obložene s slanim testom. Očetje, mož-
je ter fantje pa papirnate mošnjičke, v katerih so 

se skrivali čokoladni 
cekinčki. 
V prostorih kS konjši-
ca so bili vsi vaščani konjšice še pogošče-
ni. 
Ob zvokih harmonike in kitare so se še malo 
zavrteli in pogovorili...
in tako je bilo konec še enega čudovitega 
druženja, ki so ga bili deležni vsi vaščani in 
vaščanke konjšice.

kuŠD konjšica, Rk konjšica

LAURIN DAN NA POLŠNIKU
Praznik, 25. marec, smo letos na Polšniku poleg vsem 
materam, ženam in dekletom namenili predvsem naši 
mladi pesnici, Lauri Horvat. Že več let njene lepe pe-
smi prebiramo na naših prireditvah in sedaj so zbra-
ne v prav posebni pesniški zbirki z naslovom Ptica v 

kletki. Laura piše o ljubezni, čustvih, hrepenenju in o domačem kraju 
in prav takšen večer smo ji pripravili ob izidu njene zbirke. Sodelovale 
so vse generacije in prav vsaka je pustila nek pečat s svojim delom 
in trudom. Vrtečki so peli, plesali in recitirali, prav tako šolarji, ki so 
dodali še gledališko igrico. Prav za to priložnost je prvič zapela Ženska 
vokalna skupina LMB Polšnik in s pomo-
čjo Moškega pevskega zbora Polšnik je 
nastal tudi mešani zbor ter se predstavil 
s skupno pesmijo. Recitatorji so se z ve-
seljem odzvali povabilu in skozi prireditev 
prebirali Laurine pesmi. Hvala Anji, Anže-
tu, Tanji, katji, vrtečkom, Diani in katarini. 
Za Lauro pa so posebno presenečenje pri-
pravile tudi Ljudske pevke in Moški pev-
ski zbor z ljubezenskimi in dalmatinskimi 
pesmimi ter vrtečki, ki so ji napisali pe-
smico. Najbolj pa jo je presenetila njena 
hčerkica Monika iz 3. razreda, ki ji je napisala svojo prvo pesem in ji 
priklicala solze v oči. Zaključek je bil poln čustev in zahval. Posebna 
zahvala velja tudi Špeli kos, polšniški fotografinji, ki ji je bila pesniška 
zbirka poseben izziv. Čustva in hrepenenja poezije je povezala s foto-
grafijo. Posebnost fotografij pa je tudi to, da je pred objektiv povabila 
le domačine. Skratka, skupna harmonija Laure in Špele nam je prinesla 
nekaj lepega, bogatega in kvalitetnega.
in zaključek … Vse nas je presenetila Vokalna skupina Moškega pev-
skega zbora Polšnik, ki jo sestavljajo mlajši pevci in so večeru primerno 
zapeli pesem Vjeruj u ljubav ob Anini klavirski spremljavi in tako posta-
vili piko na i romantičnemu večeru. 
Polna dvorana je bila dokaz, da je kulturno življenje na Polšniku bogato 
in da je spoštovanje ljudi do dela kulturnikov veliko. Pesniško zbirko 
lahko naročite in vam jo pošljemo po pošti. Več na www.polsnik.si. 

PRIČELA SE JE SEZONA

Dnevno sveže lahko dobite na kmetiji

PR' MEŽNARČK
NA BREGU PRI LITIJI - VSAK DAN OD 800-2000 ure

Tel: 031 847 206

GOSTILNA IN PIZZERIJA

T RIO CVET
lokacija: pri borišku v centru litije

Valvazorjev trg 16 • Telefon: 031/536-568

T RIO CVET

Delovni čaS
loKala:

pon. – čet.: 8h–22h

petek in sobota: 
8h–23h

nedelja in prazniki: 
8h–21h

KOSILA OB NEDELJAH!

nUDiMo vaM: 
malice, domača hrana, pizze,  

kalamari ...

aKcija! 
Od 8–12 ure KAVA: 0,70 EUR,

z mlekom ali smetano: 0,90 EUR

P o S t R e Ž b a  n a  l e t n e M  v R t U ! 
OD 1. MAJA NUDIMO TUDI SLADOLED

VLJUDNO VABLJENI !!!

1. PevSKa Sobota 7 GeneRacij  
26. MAREC 2011

Še vedno ne morem verjeti, kako bogat dan smo preživeli skupaj pevci 
in instrumentalisti s Polšnika. Preko 60 pevcev se je odzvalo povabilu 
in verjamem, da bo dan vsem ostal v posebnem spominu. in kako je 
zgledala naša prva pevska sobota? Najprej smo se v naši lepi dvorani 
ogreli, to pomeni telovadili. Telovadbo so vodili šolarji in verjemite, da 
so zelo gibčni. Potem smo se razdelili po skupinah in se z odličnimi 
vodji naučili vsak svojo pesem. Po slastnem kosilu v Gostilni Majcen, 
smo pesmi še malo »opilili«, kot pravimo, in jih potem predstavili na ve-

likem odru. Ugotovili 
smo, da smo res vsi 
skupaj ena velika 
talentirana družina 
pevcev in instrumen-
talistov. Poleg har-
monikarjev je nastal 
tudi nov bend, za 
katerega verjamem, 
da boste še slišali. 

Vse skupaj smo tudi posneli in tako arhivirali za naš nastajajoči film. 
V navdušujoči soboti smo se naučili marsikaj. Spoznali smo, da smo 
odlični pevci, da se hitro učimo in se hočemo naučiti še več. Spoznali 
smo, da je bilo vredno priti, da imamo okrog sebe čudovite ljudi in da je 
vsak posameznik neprecenljiv; da nas tovrstna druženja nadgrajujejo 
in da smo kot celota del nečesa velikega.
V juniju bomo podobno srečanje ponovili in nadgradili naše delo, zato 
vabim tudi vse tiste, ki tokrat niste uspeli priti. 8. oktobra pa bo veliki 
koncert vseh 7 generacij in verjemite, da bo res nekaj posebnega! 

Mateja SLADiČ-VOZELj 
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USPEŠNI LITIJANI
Tudi Litijani bomo sodelovali na evropskem prvenstvu v futsalu priho-
dnje leto na Hrvaškem. Kvalifikacije v Laškem, kjer so eno ključnih vlog 
odigrali prav člani litijskega kluba, so ponovno potrdile, tudi z rekordnim 
obiskom na tribunah, da je futsal (mali nogomet) čedalje bolj v ospredju 
in da je Litija še vedno eden izmed vodilnih klubov v naši državi. 
konec meseca februarja se je v Laškem odvijal eden izmed šestih kvali-
fikacijskih turnirjev reprezentanc, ki so preko njih iskale uvrstitev na EP 
prihodnje leto, ki ga bo gostila naša južna soseda. Reprezentanca Slo-
venije si je ob dveh zmagah v uvodnih dveh krogih (BiH, Latvija) zago-
tovila (drugi zaporedno) nastop na EP, tretje srečanje proti nekdanjim 
evropskim prvakom italijanom, pa so naši fantje po izenačeni igri izgu-
bili, vendar sebi in vsem gledalcem, tudi pred TV ekrani, dokazali, da se 
lahko enakovredno kosajo tudi s takimi futsal velesilami kot je italija. 
Velik delež k temu uspehu so prispevali tudi naši meščani, igralci futsal 
kluba Litije. V izbrani vrsti je bilo kar šest igralcev litijskega kluba. Za-
nimivo, dva izmed njih, Gašper Vrhovec in Dejan Simić stanujeta na isti 
stanovanjski številki. Preostali Litijani v dresu z državnim grbom so bili 
igor Osredkar, Damir Pertič, Damir Puškar in Alen Fetić. Slednji je bil, 
s še ne polnimi 20 leti, celo najmlajši član izbrane vrste in tudi samega 
turnirja. Da pa v reprezentanci niso cenjeni samo igralci, pove dejstvo, 
da v njej deluje tudi trener vratarjev Vojko Majcen, direktor futsal re-
prezentanc pa je prav tako naš someščan Stane kokalj, sicer zaposlen 
na naši največji panožni zvezi Nogometni zvezi Slovenije. 
Če se vrnemo v Laško, kjer je bilo na vseh srečanjih veliko gledalcev 
tudi iz Litije, ne moremo mimo vloge naših sokrajanov, ne nazadnje 
tudi litijskega kluba, ki v zadnjih 20 letih kroji slovenski futsal. V vseh 
teh letih je litijski klub v reprezentanco ''prispeval'' številne igralce, 
ki so v njej odigrali zelo vidne vloge. Tokrat je v ospredje stopil še 
eden izmed plejade mladih igralcev ''vzgojenih'' v litijskem klubu, ki je 
bil s tremi zadetki tudi najboljši strelec turnirja. Ob dejstvu, da so vsi 
igralci še zelo ''mladi'', je pričakovati tudi njihov nastop na EP in tudi 
v naslednjih letih eno ključnih vlog v reprezentanci. Vsekakor je to še 
en dokaz več, da v litijskem futsal klubu že vrsto let odlično delajo z 
mladimi igralci, saj jih je kar nekaj z delom in lastno kvaliteto prišlo 
do reprezentance, tako članske kot tiste do 21 let, ali pa so v mlajših 
kategorijah krojili vrh slovenskega futsala. 
Tudi v počasi se iztekajoči sezoni bodo ekipe FC Litija posegle visoko, 
saj je večina njih pred zaključnimi boji tik pod vrhom, z vsemi realnimi 
možnostmi za naslov državnih prvakov. 
Zato se ob pogledu na proračun naše občine oziroma znižanju sredstev 
za šport postavlja logično vprašanje: do kdaj bodo sploh še ta ali pa 
ostali klubi naše občine obstajali? je res edina pot finance iz lastnega 
žepa, pa če gre gre, če ne pa... !!
Gre za vprašanje obstoja nekaterih klubov, društev... !! Se je kdo od 
odgovornih na Občini morda vprašal, kam to pelje ? 
Morda še ni prepozno, ali pač ! 

M.BRiLEj 

BRATA JERIHA IZ VELIKE ŠTANGE NA  
RALLyU LAVANTTAL ODLIČNA ŠESTA  

Nova sezona rallya se je pričela. V petek in soboto je na območju av-
strijskega mesta Wolfsberg potekal težko pričakovan in zahteven rally 
Lavanttal. To je bila letošnja prva rally preizkušnja za slovensko državno 
prvenstvo, ki se je štela tudi za evropsko prvenstvo. Rally Lavanttal, ki je 
potekal ob sončnem vremenu in lepem številu obiskovalcev,  je obsegal 
kar dvanajst zahtevnih hitrostnih preizkušenj, ki so obsegali skupno kar 
176 km. Tretjina hitrostnih preizkušenj je potekalo po makadamski progi, 
ostalo pa po asfaltirani cesti. 

Prijavljenih je bilo 127 
posadk, med njimi pa 
sta bila tudi brata Albin 
in Dušan jeriha iz Ve-
like Štange z dirkalni-
kom VW Polo 1.4 16V. 
Nastopila sta v diviziji 
1 (skupina A5) v kate-
ri tekmujejo  vozila do 
1400 ccm3. 
Vtisi po uspešno odpe-
ljanem rallyu so dobri, 
saj sta v svoji diviziji 
osvojila 6. mesto. To je 

bil, po lanskoletnem rallyu Saturnus, njun 2. rally. Dirkalnika se, kot pravi-
ta,  še navajata in z dirkalnimi kilometri počasi nabirata izkušnje in spozna-
vata slabosti in prednosti dirkalnika. Dodajata, da rally ni enostaven šport 
in da zahteva veliko priprav, truda, znanja in finančnih sredstev. 
13., 14. in 15. maja bo v okolici Ljubljane potekal  rally Saturnus, kate-
rega se bosta Albin in Dušan tudi letos udeležila. Tudi ta rally bo štel za 
slovensko državno in evropsko prvenstvo. Po rallyu Saturnus bodo na vrsti 
še 4 rallyi za slovensko prvenstvo, ki se jih bosta udeležila, če bo zadosti 
finančnih sredstev. 
Albin in Dušan se zahvaljujeta svoji ekipi za pomoč ter navijačem za 
podporo in spodbudo.

KEGLJAČI LITIJE SPET V ELITNI 
KEGLJAŠKI LIGI

Končana je letošnja kegljaška sezona, na ka-
tero smo lahko zelo ponosni. Namreč, po ne-
kaj letih so se kegljači naše prve ekipe spet 

vrnili v elitno ligo slovenskega kegljanja. Potem, ko smo »doma-
če« tekme dve leti igrali v Trbovljah in nato dve leti v Zagorju, po 
enoletnem »privajanju« na naše novo kegljišče, nam je uspel ta 
veliki met. Za ta uspeh so zaslužni predvsem igralci, seveda tudi 
navijači in ne nazadnje, vodstvo kluba. Tudi naša druga ekipa je 
v 3. ligi osvojila prvo mesto in se s tem uvrstila v višjo ligo. Po-
trdili so, da imamo v našem klubu res dobre igralce. V 2. ligi je 
sodelovala naša ženska ekipa, ki je zasedla solidno četrto mesto. 
Glavno vlogo pa so, poleg solidnih starejših igralk, imele naše 
štiri najstnice, ki trkajo na vrata slovenske reprezentance v svoji 
kategoriji. Najnovejši uspeh pa je prvo mesto Anje Dobravec na 
državnem prvenstvu za kadetinje (U-18 ). 
kot je že omenjeno smo v nedeljo 27. 3. 2011 zaključili ligaško tekmo-
vanje v Slovenskih ligah in s tem potrdili, da smo najboljši v 1. B ligi. 
Priborili smo si 29 točk na skupni lestvici. Skozi sezono smo zabeležili 
14 zmag, 1 neodločen izid in 3 poraze. Pred drugouvrščeno ekipo iz 
kranja smo za 4 točke. Tretja ekipa je Rudar Trbovlje s 23. doseženimi 
točkami. Tako smo okusili podoben trenutek kot v zlatem letu 2001, ko 
smo se prvič uvrstili v elitni krog tekmovanja.

1. Litija 2001 18 14 1 3 98,5 : 45,5 53 29
2. Siliko 18 11 3 4 84 : 60 24 25
3. Rudar 18 11 1 6 83 : 61 22 23
4. Izola 18 9 2 7 79 : 65 14 20
5. ki Škofja Loka 18 8 3 7 76,5 : 67,5 9 19
6. Konstruktor 18 9 0 9 74 : 70 4 18
7. Gorica 18 7 2 9 67 : 77 -10 16
8. Gašper korotan 18 6 4 8 66 : 78 -12 16
9. Fužinar PE 18 5 0 13 53,5 : 90,5 -37 10

10. Ljubljana 18 2 0 16 38,5 : 
106,5 -67 4

Za dodatno, večje proslavljanje, pa je poskrbela tudi naša druga ekipa. 
V sedanji sezoni smo igrali v 3. Slovenski ligi vzhod. S 23. točkami 
na skupni lestvici smo postali PRVAki 3. Slovenske lige vzhod. Tako 
se po lanskoletnem izpadu vračamo nazaj v 2. Slovensko ligo vzhod. 
Drugo mesto je zasedel kegljaški klub Nafta in tretje mesto Prepolje. 
in še ženska ekipa. Na skupni lestvici so osvojile nehvaležno 4. mesto. 
Za tretjim mestom so zaostale le za 1. točko. Prvo mesto so osvojile 
dekleta iz kegljaškega kluba Drava Dete Center, drugo Rudar Trbovlje 
in tretje mesto ekipa iz Celja. V nedeljo 3. aprila je potekalo Državno 
prvenstvo za kadete in kadetinje posamezno (do 18. leta). Tekmova-
nje je potekalo v Tržiču in Celju za kadete ter v Hrastniku in Celju za 
kadetinje. iz našega kluba so nastopili 4. tekmovalci in 2 tekmovalki. 
Pohvalno je Anja Dobravec osvojila naslov Državne prvakinje. V moški 
konkurenci je klemen ivančič s 1069 podrtimi keglji osvojil 15 mesto, 
Tomaž ivančič je podrl 961 kegljev in se uvrstil na 41. mesto, Žiga Pikl 
na 53. mesto in kristjan Ponebšek na 57. mesto. Pri dekletih pa so na-
stopile Maruša kokalj in Anja Dobravec. Maruša je s 1028 podrtimi ke-
glji osvojila 10 mesto. Anja Dobravec pa je s 1103 keglji zopet prema-
gala vso konkurenco in zasedla najvišje stopničke. V klubu imamo novo 
Državno prvakinjo v disciplini kadetinje posamezno.  Več informacij in 
sprotne novice si lahko ogledate na naši spletni strani: http://www.
kklitija2001.si/. končana je sezona, ki je bila za naš klub ponovno zelo 
uspešna.     kegljaški klub Litija 2001

MEDNARODNI POKAL  
TOLMIN 2011

Tudi letos je v mesecu marcu karate klub Goryu iz Tol-
mina organiziral mednarodni turnir v tradicionalnem 
karateju. Tekmovanja se je udeležilo preko 250 tekmo-
valcev iz 15. klubov iz Slovenije in italije, ki so se po-

merili v borbah in katah. Turnirja smo se udeležili tudi tekmovalci iz kluba 
kensei. Na povabilo organizatorjev turnirja sta sodniške vrste iz našega 
kluba zastopala Jan Marko in Gorazd Praprotnik, ki je bil tudi vrhovni so-
dnik turnirja. kljub močni konkurenci so tekmovalci našega kluba dosegli 
odlične rezultate in skupno zasedli 6. mesto in tako za pet mest izboljšali 
lansko uvrstitev, na kar smo zelo ponosni. Odličja v kategoriji kata posa-
mezno so dosegli: Gian Povše (mlajši dečki, 2. mesto), Nika Praprotnik 
(mlajše deklice, 3. mesto), Tjaša Mele (starejše deklice D, 2.mesto), Alja 

Svetič (starejše dekli-
ce D, 3. mesto), Matic 
Mandelj (starejši dečki, 
C, 3. mesto), Hajdeja 
Praprotnik (članice B, 
3. mesto).
V borbah so se na naj-
višja mesta povzpeli: 
Nina Bajrić (mlajše de-
klice, 3. mesto), Matic 

Mandelj (starejši dečki C, 2. mesto), in Jan Trdin (starejši dečki A, 3. me-
sto). V ekipnih katah so odličja prejeli: Nika Praprotnik, Tjaša Mele in 
Alja Svetič (starejše deklice D,1. mesto), Nina Bajrić, Kaja Praprotnik 
in Zarja Mandelj (starejše deklice B, 3. mesto), Hajdeja Praprotnik, 
Nevenka Mandelj in Tjaša Mele (člani in članice, 1. mesto) ter Tamara 
Povše, Toni Povše in Marija Novak (člani in članice, 2. mesto).
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!

KK Kensei

PRVI USPEHI ŽE V  
UVODNI TEKMI

V nedeljo, 27. marca, je na primorskem 
v Vrtojbi, minila prva tekma pokalnega 
prvenstva. in fantje, ki trenirajo pod vod-
stvom Aleša Zajca so že zabeležili prve 
odlične rezultate. Tomi kastelic (kawasaki) 
je spet slavil. Aktualni prvak kategorije MX 
R3, je že v uvodni dirki MX R2 pokazal kaj 
mu je letošnji cilj. Ostati na prvem mestu 
tudi v novi, močnejši kategoriji. Z najhi-
trejšim časom treninga je odpeljal še dve 
odlični vožnji. Zmagal v prvi. V drugi je sicer napravil napako, padel na 
dvanajsto mesto, a vožnjo končal na drugem mestu, kar je zadostovalo 

za skupno zmago. Po lanskem 
premoru, se v pokalno prvenstvo 
v razred MX R2 open, uspešno 
vrača Adamlje Gašper (kTM). 
osvojil je skupno šesto mesto. V 
prvi vožnji je dosegel šesto me-
sto in v drugi peto. Glede na to, 
da je Gašper imel najhitrejši čas 
na treningu in v prvi vožnji tudi 
povedel, se mu obeta zelo uspe-
šna sezona.
Obenem bi se radi zahvalili spon-

zorjema, MOTO CENTRU LABA in AVTOSERVISU KASTELIC ter navi-
jačem, ki so prišli tako daleč in fante vzpodbujali.  Tekmovalci se že pri-
pravljajo na naslednjo tekmo, ki je 10. aprila v Slovenskih Konjicah. 
Zaželimo jim vse najboljše. Več si lahko ogledate na spletni strani http://
www.amzs-sport.com/, zavihek PP motokros.   Mk ZAi

Spomladanski del sezone se je začel že konec me-
seca marca. Tako so že vse selekcije v tekmovalnem 
programu. Treningi potekajo na vseh igriščih, težave 
so le z garderobami, ki jih imamo žal premalo. Zato 
bomo morali v prihodnjem obdobju misliti tudi na po-
stavitev dodatnih garderob ali nadgraditi obstoječe. 

Članska ekipa je sezono začela sezono z domačo zmago in s tem napove-
dala uvrstitev proti vrhu lestvice. Toda žoga je okrogla in do konca sezone 
je še kar nekaj tekem, ki jih bodo morali dobro odigrati in zadržati mesto 
v prvi tretjini lestvice. Glede na pripravljenost igralcev verjetno to ne bo 
problem. ustavijo nas lahko le poškodbe, ki pa so sestavni del nogometa. 
Ženska ekipa igra tudi odlično v prvenstvu in pokalu. V prvenstvu je na 
tretjem mestu in bo igrala v skupini za prvaka. V pokalnem tekmovanju 
pa se je uvrstila v polfinale in 2.5.2011 bo igrala tekmo z Mariborom za 
vstop v finale. Verjamemo, da bo našim puncam to uspelo.
Pohvala gre tudi gledalcem, ki v čedalje večjem številu obiskujejo tekme 
v jevnici in navijajo za naše nogometaše in nogometašice. upamo, da se 
jim bomo oddolžili z dobrimi predstavami na nogometnih igriščih.
Tudi mlajše selekcije že tekmujejo in igrajo prvenstvene tekme. 
Obvestila za igranje domačih tekem so na oglasnih tablah v jevnici in 
okolici. Sedaj jih prepoznate tudi po novih plakatih, ki so večji in sodob-
nejši.    Marjan MEDVED - Medo

ŠMARSKI TAEKWONDOISTI V 
IMOTSKEM

Zopet smo se odpravili na hrvaški jug, in sicer v me-
sto imotski, ki leži med Splitom in Mostarjem. Tega 

tekmovanja sta se udeležila brata Domen in Tadej Pirc v spremstvu 
trenerja Frenka ter Janje. To tekmovanje je 
bilo pomembno predvsem za Domna, ki gre 
naslednji vikend z reprezentanco na Belgija 
open. Domen in Tadej sta presenetila nad 
pričakovanji ter gladko premagala vsak svo-
je nasprotnike, ki jih ni bilo malo. TkD klub 
imotski nas je lepo sprejel, hkrati pa smo 
spoznali še veliko klubov iz Bosne ter južnih 
hrvaških klubov, ki jih do sedaj še nismo srečevali na tekmovanjih. Tek-
movanje je bilo namenjeno kadetom ter mladincem, saj se ga je udeležilo 
več kot 250 tekmovalcev. iz imotskega smo se vrnili še isti dan, z obljubo 
nekaterih njihovih klubov, da se naslednje leto udeležijo našega turnirja. 
REZuLTATi: Domen Pirc, kadet - 49kg: 1. mesto; Tadej Pirc, mlajši kadet 
- 33kg: 1. mesto

FENIKS POKAL NA HRVAŠKEM
Taekwondo klub Šmartno – Litija se je 
v nedeljo, 20. 3. 2011, prvič udeležil v 
Zagrebu že tradicionalnega tekmovanja 
Feniks budosport kup 2011. Na tekmo-
vanju je sodelovalo 599 tekmovalcev 
iz kar 55 klubov. To tekmovanje je bilo 
namenjeno tako borcem kot tudi tek-
movalcem v tehniki. Domači klub je 

v Zagreb odšel s šestimi borci ter enim predstavnikom tehnike. Naš 
»tehničar«, Rok Mohar, je nastopil posamezno in v paru s tekmovalko 
iz TkD kluba kang, Alenko Hojč. Rok je bil v svoji kategoriji 1., v paru pa 
sta skupaj z Alenko dosegla 3. mesto. Za Roka je bil to trening pred od-
hodom na evropsko prvenstvo v tehniki, ki se bo odvijal maja. Od naših 
borcev pa je tokrat prinesla kolajno samo Patricija Zupan, ki je osvojila 
3. mesto v kategoriji mladink do 51 kg. Vendar pa to ne pomeni, da si 
ostali borci niso zaslužili pohval. kljub zmagam se jim ni uspelo prebiti 
v polfinale, tako da so se domov vrnili samo polni bogatih izkušenj. 

TADEJ PIRC IZ HRVAŠKE BRONAST
Tadej Pirc ter Patricija Zupan sta se v nedeljo, 10. 4. 2011, v spremstvu 
trenerjev odpravila v Sisak, kjer je bil turnir namenjen predvsem za ka-

dete ter juniorje. Na turnirju so sodelovali klubi 
iz Hrvaške ter Slovenije, zbralo se je čez 250 
zelo kvalitetnih tekmovalcev. Patricija Zupan je 
zgubila v prvem krogu z nasprotnico, ki je bila 
na koncu prva v kategoriji. Tadej Pirc pa je že po 
ustaljeni poti spet po dveh zaporednih zmagah, 
klonil šele v polfinalu in to v zadnjih sekundah 
za nesrečno 1 točko. Vikend se je zaključil tako 
kot bi si želel vsak trener, z 2. mestom Domna 
v Belgiji ter s 3. mestom njegovega mlajšega 
brata Tadeja. Domen in Tadej Pirc sta mlada 
upa, ki bosta še naprej uspešno predstavljala 
klub ter Slovenijo na velikih tekmovanjih. 
                  Taekwondo klub Šmartno – Litija

MX Open R2 – Gašper Adamlje, 
najhitrejši na treningu
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Začel se je spomladanski del nogometnega tekmo-
vanja. V jesenskem delu smo se prikazali v dobrih 
rezultatih, ki smo vam jih predstavili v predhodni iz-
daji glasila Občan. 
Člani Nk Litija so bili na tri dnevnih pripravah v Mur-
ski Soboti v sredini meseca marca 2011. Namen 
priprav je bil zlasti v podkrepitvi kondicijskih moči 
članov ter v druženju. Očitno so priprave uspele in 

kot kaže 4 kola pred koncem spomladanskega dela ima članska ekipa 
pred drugouvrščeno ekipo Vrhniko 14 točk prednosti.
Otroci, mladina in člani so v polnem zagonu. Vidni so že prvi rezultati 
tekem v spomladanskem delu, ki jih predstavljamo v nadaljevanju:
Datum tekmovanja Ekipa Rezultat

Člani
26. 3. 2011 Nk Vir Nk Litija 1:2
2. 4. 2011 Nk Litija Nk MNC 

Vrhnika 
4:1

Mlajši dečki
26. 3. 2011 Nk Litija Nk Črnuče 5:0
2. 4. 2011 Nk komenda Nk Litija 3:2

Cicibani U-10
2. 4. 2011 Nk Litija Nk ivančna 

Gorica 
0:2

Cicibani U-9

3. 4. 2011
Nk Zagorje Nk Litija 0:3
Nk Dol Nk Litija 1:1
Nk ihan Nk Litija 1:3

Vir: http://www.mnzljubljana-zveza.si/

Vabimo vas k sodelovanju ter ogledu tekmovanj na nogometnem igri-
šču v Litiji. Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na tele-
fon 051 385 909 ali e-mail: nogometniklublitija@gmail.com 
Osnovnim šolam v Litiji in v Šmartnem pri Litiji se zahvaljujemo za so-
delovanje in pri pomoči distribucije prijavnic otrokom na posameznih 
šolah. Namen takšnega sodelovanja je v tem, da se otrokom in mladini 
omogoči kvalitetno športno udejstvovanje ter zapolnitev popoldanske-
ga prostega časa. 

Ob tej priložnosti Nk Litija čestita Džemu ibišiju za imenovanje ter pre-
vzem selektorskega mesta ekipe mladincev v košarki. Obilo športnega 
uspeha!

Petra GOLNAR

Tenis klub AS Litija vpisuje otroke v starosti 
od 5-12 let

(letniki od 2006 do 1999) v teniško šolo AS Litija, 
Vpis: vsak dan na Tenis parku AS 

(prijavnico oddate za šankom bistroja AS ali v pisarni Tk AS)
ali po faxu 01/8980-801 ali e-mailu: AS.APiNG@SiOL.NET ali 

tel: 041-886-738 (trenerka Oksana juvan)

Teniška šola bo potekala: 1x- 2x tedensko po 60 minut vadbe 
Pričetek teniške šole : 04.05.2011
Cena: 
a) 65 eur/mesec - (za program 2x tedensko)
b) 45 eur/mesec - (za program 1x tedensko) + program teniški vrtec
Na ceno se obračuna še 8,5% ddv.

TERMINI : 
- teniški vrtec SRE 18-19
-  program 1 x tedensko (na izbiro: pon 17-18 in 18-19, sre 17-18 in 

18-19, pet 17-18)
-  program 2x tedensko (na izbiro: pon 17-18 in 18-19, sre 17-18 in 18-

19, pet 17-18)

Treningi se izvedejo ob vsakem vremenu (v primeru dežja v teniški hali). 
urnik bo oblikovan po prvem srečanju, ko bodo otroci razdeljeni v sku-
pine. Število otrok v skupini je omejeno na 6.
Oprema: Lopar si lahko izposodite ali kupite na tenis parku AS!
Prijavnico prejmete na Tenis park AS v Litiji.

NIK RAZBORŠEK IN BLAŽ BIZJAK ODLIČNO 
NA ITF TURNIRJIH

V mesecu februarju sta na mladinskih iTF turnirjih za svetovno mla-
dinsko teniško lestvico blestela Nik Razboršek in Blaž Bizjak. Nik je 
odlično odigral na močnem turnirju visoke 2. kategorije v Litvi, kjer se 
je gladko prebil 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 mla-
dinsko 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 ljubljan-
skem Tivoliju 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 pri-
hodnje 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 začet-
ku aprila v Portorožu pridružila slovenski FED 
cup reprezentanci. Nato jo čakata dva iTF tur-
nirja v Franciji.
Tudi doma so igralci Tenis kluba AS Litija zabe-
ležili nekaj odličnih rezultatov. Zagotovo najve-
čji 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 slo-
venski teniški lestvici do 14 leta Bora Schweiger 
Mužarja in to kar 6:1 in 6:3. 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 polfinale in osvojil pokal za tretje me-
sto.
Na turnirju do 12 let, ki se je odvijal v Mariboru je odličen rezultat z 
uvrstitvijo v četrtfinale dosegel Mark Mesarič.

tenis klub AS

NA ZALOGI TUDI: BMW serija 3: 320d Touring, let nik 2006, cena 12.600,00 EUR; 
Honda Civic Hatchback 1.4i, let nik 1999, cena 1.900,00 EUR; Opel Astra 1.6 16V 
Cosmo, let nik 2005, cena 6.990,00 EUR; Opel Corsa Cosmo 1.2 16V, let nik 2004, 
cena 3.990,00 EUR; Opel Meriva 1.6i Enjoy, letnik 2004, cena 5.420,00 EUR; Opel 
Zafira Enjoy 1.9 CDTI, letnik 2008, cena 11.500,00 EUR; Renault Clio 1.5 dCi Expres-
sion Confort, letnik 2006, cena 5.950,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Honda Civic Hatchback 1.4i 
Letnik: 1996, prev. 212000 km, svetlo 
modra barva (kovinska), bencinski mo- 
tor, 1396 ccm, 55 kW, ročni menjalnik  
(5 pr.) 

480,00 EUr

Peugeot 206 XR Presence 1.4 
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 06/2011, 
prev. 93950 km, temno modra barva (ko-
vinska), bencinski motor, 1360 ccm, 55 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.)  

1.770,00 EUr

Opel Corsa Club 1.0 12V
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 05/2011, 
prev. 105250 km, rdeča barva, bencinski 
motor, 973 ccm, 43 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.) 

2.480,00 EUr

Opel Astra 1.4 16V Club 
Letnik: 1998, prev. 116157 km, srebr-
na barva (kovinska), bencinski motor,  
1389 ccm, 66 kW, ročni menjalnik  
(5 pr.)  

2.550,00 EUr

Opel Zafira Sport 1.7 CDTI NAVI 
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 11/2012, 
prev. 134200 km, temno modra barva (ko-
vinska), diesel motor, 1686 ccm, 92 kW, 
roč ni menjalnik (6 pr.), KLIMA  

12.500,00 EUr

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy 
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 09/2011, 
prev. 94300 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel motor, 1686 ccm, 74 kW, ročni men-
jalnik (5 pr.), KLIMA

7.990,00 EUr

Valvazorjev trg 3, 01/8963-200
objavlja 

RAZPIS  - ODDAJA POSLOVNIH
PROSTOROV V NAJEM

V centru Litije (Valvazorjev trg 3) oddamo v najem :

-  poslovne prostore v velikosti 56,12 m2. Prostori so 
primerni za opravljanje trgovinske ali druge storitvene 
dejavnosti

-  pisarniške prostore v i. nadstropju poslovne stavbe 
velikosti 78,40 m2.

cena po dogovoru.
Za več informacij pokličite na tel.: 041-306-381.

Valvazorjev trg 3, 01/8963-200
objavlja 

RAZPIS  ZA PROSTO DELOVNO MESTO 
PRODAJALEC (m/ž)

Pričakujemo:
• iV. ali V. stopnjo izobrazbe trgovske ali druge smeri 
• poznavanje dela v trgovini 
• zaželene delovne izkušnje v trgovini 
• veselje do dela z ljudmi 
• točnost in natančnost  pri delu 
• komunikativnost 

Vaše naloge bodo:
• pomoč kupcem pri izbiri blaga 
• delo na oddelkih in na blagajni 
• skrb za urejenost trgovine 

Nudimo:
• delo v sodobno opremljeni poslovalnici 
• prijetno delovno okolje 
•  zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja 

za nedoločen čas 

kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom po 
pošti na naslov: kmetijsko gozdarska zadruga Litija, 
z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija ali po e-pošti na 
naslov: kgz.litija@siol.net, najkasneje do 30.4.2011.

Mlajši dečki NK Litija s trenerjem Iztokom Kosom. 
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Izžrebanci MARČEVSKE križanke prejmejo MAJICE 
FIRELY. Nagrade prispeva DAJMOX d.o.o., Kresnice. 

Nagrade se pravzamejo v Tiskarni Aco, Litija. 
 

1. Robert ZIDAR - Gobnik 27, Gabrovka
2. Nada SETNIČAR - CKS 18, Litija

3. LADO JAMŠEK - Kal 15, Dole pri Litiji

Težje besede:  CEARA, DOBRILA, ANTOIN, OPARIM, 
EPINAL

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.05.2011 na naslov ure-
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON 
ZA PIZZO. Nagrade prispeva: Gostilna in pizzerija TRIO 
CVET.

23.  
ČRKA 

ABECEDE

PESNIKI 
ELEGIJ

VOJAK 
PODKOPNIK

SKRIVNI 
ODPOS-
LANEC

NEDELAVEN
VOLOVSKA 
ANTILOPA

NADALJE-
VANJE 
GESLA

TANKE 
KOVINSKE 
PLOŠČE

FRANCOSKO 
MESTO OB 

MOZELI

ZNIŽANA 
NOTA  

GE

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA NIKELJ

IRSKA REP.
ARMADA

DANSKA

RUSKI 
BIOLOGFRANCOSKO 

MOŠKO IME

21. ČRKA 
ABECEDE

ZVEZDO-
SLOVEC, 

ASTROGLED

KOREJSKA 
DENARNA 

ENOTA

HOKEJSKI 
PLOŠČEK

GRŠKA ČRKA KISIK

MADŽARSKI 
PESNIK 

(JOZSEF)

RIMSKA 
PRESKRBA  

Z ŽITOMIVO JAN

ORIGINAL

POLJSKI 
GOSPOD

23. ČRKA

BANDA, 
SODRGA

ROKOMETAŠ 
BALJIČ

OKRAJŠANO 
ŽENSKO IME

IME 
REŽISERJA 
ANAKINA

SLOVENSKI 
MECEN  

ŽIGA
ROČAJ, 
DRŽALO

ATA

ALBIN 
ZAGORC

ČRNO BEL 
DRAG KAMEN GLAVNA 

TIROLSKA 
REKAMUSLIMAN.

ŽENSKO IME

RDEČA 
BARVA  
LICA

ŠOLSKA 
POTREB-

ŠČI NA

IGRALKA 
WEST

ŠKOTSKI 
OTOK

MAJHEN  
NOS

SOCIALNI 
DEMOKRATI

KAZALNI 
ZAIMEK LUDOLFOVO 

ŠTEVILO

HRVAŠKA 
IGRALKA 

INGE

NAPRAVA 
NAD  

ŠTEDILNI-
KOM

ANGLEŠKI 
POMORŠČAK

TURŠKI 
VELIKAŠ

STAR. MOŠKI 
PLESNI ČEVELJ

RIMSKO 
PODZEMLJE

IME  
POLITIKA 

MORA

TRŽAŠKI 
ŠKOF JURIJ 
1812-1882

100 m2

ZVEZNA 
DRŽAVA V 
BRAZILIJI

ŠVEDSKI 
PISEC 

HANSON

IVAN  
POTRČ

OSKAR 
DANON

AVTO 
OZNAKA 
KRANJA

MONGOLSKI 
POGLAVAR

KEMIJSKI  
ZNAK ZA 
NATRIJ

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 125

Rdeči križ Slovenije se tudi letos 
vključuje v obeleževanje mednaro-
dnega praznika Svetovnega dneva 
Rdečega križa, 8. maja in Tedna 
Rdečega križa Slovenije, ki tradici-
onalno poteka od 8. - 15. maja in 
tako nadaljuje tradicijo dobrih del.

k obeleževanju praznika Rdečega križa se pridružuje 
tudi Območno združenje Rdečega križa Litija s svojimi 
aktivnostmi, ki imajo tudi letos poudarek na preventiv-
no zdravstveni dejavnosti, nudenju pomoči ljudem v 
stiski, pridobivanju novih znanj in spoznanj in aktivno-
stim kot so: terenske meritve pritiska, sladkorja in hole-
sterola, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, uporaba 
defibrilatorja, kviz med mladimi člani Rk in še veliko 
drobnih aktivnosti in nalog, ki vodijo v in za korist ob-
čanov.
PRoGRaM teDna RDečeGa KRiŽa 

od 08. – 15.05.2011
08. - 15.05.2011

-  sprejem učencev 1. razredov osnovne šole v mlade 
člane Rdečega križa 

11.05.2011 od 09. do 12. ure
- dan odprtih vrat OZ Rk Litija
a) ogled skladišča OZ Rk Litija
b) stojnica OZ Rk Litija
- prikaz publikacije
-  prikaz dejavnosti (temeljni postopki oživljanja s pomo-

čjo defibrilatorja, preventivno merjenje krvnega tlaka, 
delo mladih članov Rk in drugo)

12. - 15.5.2011 
- razdelitev prehranskih dobrin in higiensko tehničnih 
pripomočkov socialno ogroženim družinam in posame-
znikom iz območja občine Litija in občine Šmartno pri 
Litiji.

12.05.2011 ob 9.30 in 11.30 uri
- sprejem za predšolske otroke (2 skupini)
-  2 gledališki predstavi (Gledališče Tone Čufar iz jese-

nic) vsi otroci prejmejo bombone. Predstavi bosta iz-
vedeni v dvorani kC v Litiji in kD v Šmartnem.

08. - 15.05.2011
-  obiski starejših, bolnih in invalidnih oseb na domu 

(prostovoljci Rdečega križa po krajevnih organizacijah 
Rdečega križa)

- pogovor
- priložnostno darilo in
- nudenje potrebne sosedske pomoči

15.- 20.05.2011
-  svetovni dan družine -15.5.2011 materialna pomoč 

družinam s petimi in več otroki .
do 31.5.2011

-  11. območno tekmovanje iz znanja o dejavnosti Rk 
ter nudenju prve pomoči poškodovancem ob nesreči 
za učence 8. razredov OŠ iz območja občine Litija in 
občine Šmartno 

do 31.5.2011
-  izlet udeležencev 11. območnega tekmovanja iz zna-

nja o dejavnosti Rk ter nudenju prve pomoči poško-
dovancem ob nesreči na Debeli Rtič pri Ankaranu in 
širjenje znanj 

do 31.05.2011
- izdelava risbe na temo »pomoč človeku « »RAZPiS«
- v osnovni šoli - prvi razred OŠ

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Litija
Trg na Stavbah 1, 1270 Litija

Tel. št. 01-8963-730, 051-443-600
E-mail: litija.ozrk@ozrks.si

Razpis za letovanje otrok med 
poletnimi počitnicami 2011

Območno združenje Rdečega križa Litija bo tudi v letu 
2011 v času poletnih počitnic organiziralo letovanje za 
predšolske in šolske otroke iz občine Litija in občine 
Šmartno pri Litiji od 5. do 14. leta starosti. 
OSNOVNI PODATKI LETOVANJA
•  Letovanje v MPD Frankopan Punat na otoku krku 

7.7.2011 - 21.7.2011
•   Letovanje v MZL Debeli Rtič pri Ankaranu 
     7.8.2011 - 17.8.2011
kot v preteklem obdobju bomo tudi letos v času letova-
nja organizirali številne prostočasne aktivnosti (rekrea-
cija in športne dejavnosti, družabno življenje, razvedrilo 
in program za zabavo, ustvarjalne dejavnosti naravo-
slovno tehnične vsebine in izlet z ladjico.
Za vzgojo in varnost otrok, ki bodo razdeljeni v manjše 
skupine, bodo skrbeli vzgojitelji-vodiči, predvsem iz vrst 
pedagoških delavcev in študentje pedagoških poklicev, 
ki imajo dolgoletne izkušnje na tem področju in poleg 
tega tudi dodatna znanja (učitelji plavanja, animatorji s 
področja kulturnih dejavnosti, ročnih spretnosti in dru-
go). Otroci morajo pred letovanjem opraviti zdravniški 
pregled pri svojem zdravniku. 
STROŠKI LETOVANJA
Območno združenje Rdečega križa Litija bo skušalo 
pridobiti ustrezna finančna sredstva iz naslova lokalnih 
skupnosti (Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji) in 
iz naslova koncesije za sofinanciranje letovanja otrok z 
zdravstvenimi indikacijami ter prispevkov sponzorjev in 
donatorjev. Prizadevamo si, da bi bil prispevek staršev 
za 11 dnevno letovanje oziroma 15 dnevno letovanje 
otroka čim nižji. Pri tem bo upoštevan dohodek na dru-
žinskega člana z namenom, da bi otroci iz socialno in 
materialno ogroženih družin letovali pod čim bolj ugo-
dnimi pogoji z najnižjim prispevkom staršev. 
Starši morajo ob prijavi otroka za letovanje prijavo od-
dati na priloženem obrazcu in k temu predložiti tudi 
fotokopijo ODLOČBE O OTROŠkEM DODATku ZA LETO 
2010 ali za leto 2011 iz katerega je razviden dohodek 
na družinskega člana ter vplačati na blagajni OZRk Liti-
ja, TNS 1, v času uradnih ur akontacijo v znesku 30,00 
€ na otroka. Na osnovi bruto dohodka na družinskega 
člana bo komisija za letovanje pri OZRk Litija določila 
prispevek starša za letovanje prijavljenega otroka. 

Prispevek staršev otrok je 11,90 € oziroma 14,98 € na 
dan. Prednost bodo imeli otroci z zdravstveno indikaci-
jo. Stroški letovanja- prispevek staršev se poravna naj-
kasneje do 20.6.2011 za Punat in 25.6.2011 za Debeli 
Rtič, na podlagi položnice, ki jo boste prejeli z obvesti-
lom o letovanju in določitvijo prispevka.
ROK PRIJAVE
Prijavo za letovanje, je potrebno oddati na priloženem 
obrazcu »PRijAVNiCA« z vsemi dokumenti do 31.5.2011, 
oziroma do zapolnitve terminov, na Območno združenje 
Rdečega križa Litija. 
Dodatne informacije lahko dobite na OZRk Litija, Trga 
na Stavbah 1, po telefonu 01/8963 730 ali 051 443 
600.

OZRk Litija

Dne 21.04.2011, ob 10.00 uri se pri sodišču v Litiji vrši 
3. DRAŽBA NEPREMIČNIN vpisanih pri vl. št. 33, k.o. 
Dole pri Litiji, v naravi kmetijska zemljišča, gozdovi,  
stanovanjski in gospodarski objekti 
na naslovu Sopoto 2, Podkum. 
informacije na naslovu upnika: 
RAIFFEISENBANK EBERNDORF, Vanda Mofardin 
0043 4236 2020 137.

krajevni odbor krajevne organizacije Rdečega križa 
Sava je 25. 3. 2011 ob 17.00 uri v prostorih telo-
vadnice Podružnične osnovne šole na Savi, pripravil 
že 4. prireditev Praznujmo skupaj, namenjeno pra-
znovanju Dnevu žena in Materinskemu dnevu. Tudi 
letos so otroci Vrtca kekec in učenci podružnične 
osnovne šole pod vodstvom mentoric pripravili prisr-
čen kulturni program. Vsako leto na Savo povabimo 
tudi goste, letos nas je s svojim obiskom počastil 
Tamburaški orkester iz Šmartnega. Prijetni zvoki so 
napolnili naša ušesa in prostore telovadnice, ki je 
bila nabito polna. Prostovoljke so v sodelovanju z 
otroci Vrtca kekec pripravile drobna darilca, kate-
ra so otroci razdelili prisotnim. Pridne roke savskih 
prostovoljk pa so spekle polno sladkarij, katerim se 
prisotne niso mogle upreti.

Za kORk Sava
Tina kuDER VELDiN

Mesec marec nas je presenetil s svojimi dnevi, za 
katere vedno najdemo vzrok, da se jih spomnimo. 
ima kar nekaj dni, ki se jih veselimo; začetek po-
mladi, dan žena, dan mučencev, gregorjevo, praznik 
jožic in jožetov in seveda materinski dan.
Tako smo se tudi letos zbrali vsi krajani krajevne 
skupnosti Hotič, da se spomnimo naših babic, ma-
mic in seveda vseh žena, kot tudi vseh starejših, bol-
nih in krvodajalcev.
Zbrali smo se v soboto, 26.3. ob 15. uri, v dvorani 
gasilskega doma. Najprej je sledil kulturni program, 
katerega so pripravili: najmlajši iz vrtca Taček s svo-
jimi vzgojiteljicami, učenci Podružnične osnovne 
šole Hotič s svojimi učiteljicami, Gašper s harmo-
niko, amaterski igralki iz Ribč in Moški pevski zbor 
Hotič.
Po kulturnem programu je sledilo družabno srečanje 
s pogostitvijo. Vse matere in žene so bile obdarjene 
z lončnicami. Že za 8. marec so bile na domovih obi-
skane matere, za katere smo vedele, da se srečanja 

PRijavnica otRoKa na letovanje 
Prijavljam se na razpis za letovanje v letu 2011  
a) MPD Punat otok krk  od 7.7.2011 – 21.7.2011
c) MZL Debeli Rtič   od 7.8.2011 – 17.8.2011     
in dajem o sebi in otroku sledeče podatke:
(izpolni s TiSkANiMi črkami)     
 SPLOŠNI PODATKI OTROKA     

1. Priimek in ime otroka

2. Spol  (obkroži)         M        Ž 
3. Kraj in datum rojstva
4. EMŠO
5. Davčna številka 

6. 
Stalno prebivališče:
Začasno prebivališče:

7. 
Št. osebnega dokumenta
otroka,
kraj in datum izdaje

Občina

Šola
Vrtec
razred

PODATKI O STARŠIH
Mati ( priimek in ime) Oče (priimek in ime)

Stalni naslov:

Začasni naslov:

Stalni naslov:

Začasni naslov:

Zaposlena v (podjetju-
organizaciji)

Zaposlen v (podjetju – 
organizaciji)

Telefon v službi:
Osebni telefon:

Telefon v službi:
Osebni telefon:

Soglašam, da se osebni podatki iz prijavnice v skladu z zakonom 
uporabljajo izključno za namen vodenja evidence o prijavljenih 
in za potrebe prijave v MZL Debeli rtič in PD Punat ter ureditve 
nezgodnega zavarovanja udeležencev.

izjavljam, da bom po obvestilu o izbiri, poravnal določeni 
prispevek za letovanje do roka določenega v razpisu.

Datum:    Podpis prijavitelja:
_________________                 _____________________

ne bodo udeležile zaradi bolezni in 
jim izročile skromno darilce.
Da naše že tradicionalno srečanje 
uspe gre zahvala vrtcu Taček, 
Podružnični osnovni šoli Hotič, 
Gašperju s harmoniko, Moške-
mu pevskemu zboru Hotič, ga-
silcem za dvorano, Matijetu za 
ozvočenje, Krajevni skupnosti 
Hotič in seveda prostovoljkam 
Rdečega Križa.

kORk Hotič 

DoMen PiRc iz 
belGije SRebRn

Reprezentant Taekwondo kluba 
Šmartno – Litija, Domen Pirc, se je 
v soboto 9. 4. 2011, z reprezentanco 
udeležil A turnirja v Belgiji, ki je eden 
izmed najmočnejših turnirjev v Evro-
pi. Vedeli smo, da je v dobri formi, 
po tihem pa smo sanjali o morebitni 
kolajni. Te sanje nam je Domen v so-
boto v Belgiji uresničil, saj je po treh 
zaporednih zmagah klonil šele v fina-
lu. Tako trener reprezentance, kristi-
jan kovačič, kot tudi klubski trener 
Franci Šircelj, sta zelo zadovoljna z 
njegovo formo. V juliju pa Domna 
čaka evropsko kadetsko prvenstvo v 
Gruziji. Sedaj ga med prazniki čaka 
pavza, prvi teden maja pa odpotuje 
s klubom v Beograd nabirati nove iz-
kušnje za svojo tekmovalno kariero. 
Želimo mu veliko uspehov.
Taekwondo klub Šmartno - Litija
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Februarja oglasil se je zvon.                                                        
Res prenehal se je tvoj zagon. 
A v naših srcih za vedno boš ostala;
Naša dobra, ljubezniva mama.
Čeprav vse življenje delovno si preživela;
Iz obraza volja in optimizem sta ti žarela.
Še vedno bomo solze točili,
Ko nas prevzeli bodo spomini, nate;
In draga mama v miru spočij se.

 

ZAHVALA
ob boleči izgubi mame

 

FRANČIŠKE SLADIČ
(2.2.1923-27.2.2011)

iz Stranskega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjeno cvetje in 
sveče ter ostalo pomoč.
Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste se od nje poslovili, ter vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Iskrena hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za odpete 
žalostinke in ge. Lauri Horvat za ganljiv govor.

Vsi njeni

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

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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka

ALEKSANDRA PEKLARJA
(03.11.1927 – 07.03.2011)

iz Jesenj nad Kresnicami

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za podarjeno cvetje, sveče in izrečena sožalja. Zahvaljujemo se dr. 
Kolšku, sestram in strežnicam za lajšanje trenutkov v času bivanja v Domu 
Tisje. Posebna zahvala g. župniku Mihaelu Kališniku za lepo opravljen 
obred, pevcem CUM ANIME za zadnje odpete melodije, g. Vinku Logaju 
za poslovilni govor in g. Gregorju Sušniku za zaigrano žalostinko. Iskrena 
hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku.

Počivaj v miru!

Vsi, ki ga imamo radi in ga neizmerno pogrešamo: žena Matilda,  
sin Zvone, hčerke Valči, Sabina in Simona s partnerji, vnuki in pravnuki.

Ob slovesu se zahvaljujemo vsem, ki ste ga spoštovali in imeli radi! 
Tolažimo se, da je njegovo trpljenje za vedno končano.

Ni te med nami več,
ni te v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši,
zato pot nas vodi tja,
kjer rože ti cvetijo 
in sveče ti v spomin gorijo.

V SPOMIN

13. aprila mineva tretje leto odkar nas je zapustil

STANISLAV SERNEL 
1932 - 2008

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

 
Vsi njegovi

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

V A B I L O na enajsti tradicionalni pohod

PO OGLARSKI POTI , 
v soboto, 14.5. 2011.

izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lovskega 
doma na Dolah pri Litiji, med 7.00 in 9.00 uro.
Pot je dolga 12,5 km. Za hojo boste potrebovali približno 4 ure. Opre-
ma pohodnikov naj bo primerna za sredogorje. Pohodniki hodijo na 
lastno odgovornost.
Vsi, ki se boste prijavili in poravnali startnino, prejmete dnevnik po-
hodov, zloženko o poti, ki vam služi kot vodnik in spominsko majico 
desetega tradicionalnega pohoda.
Ob Oglarski poti se boste seznanili z oglarjenjem, tesanjem »švelar-
jev«, spravilom lesa s konjem, delo kovačev… se pogovorili z oglarji, 
duhali dim s kope in si ogledali Valvasorjev lovski dvorec.
Pritegnila vas bo še ostala bogata kulturna in naravna dediščina.
Domačini bodo poskrbeli za domače dobrote, ki jih ob poti ne bo manj-
kalo.

Ob prihodu na cilj bo vsak prijavljeni pohodnik
sodeloval v žrebanju praktičnih nagrad.

VABLJENI V OGLARSKO DEŽELO!
www.dole.si

mali oglasi
PRODAM kip pravice justicija za odvetniške pisarne, železni hišni 
zvonec in trkalo za na vrata- konj. Tel.: 031/878-351

V CENTRU LITIJE oddamo v najem prostor, v izmeri cca 60 
m2. informacije po telefonu na klicni številki 040/470-657 med 
18.00 in 20.00 uro.

KUPIM star mizarski ponk, skrinje, omare, mizo mentrgo in 
ostale stare predmete. GSM: 031-878-351.

ODDAM DVA OPREMLJENA STANOVANJA, velika 50m2 v sta-
novanjski hiši na sončni legi z veliko teraso. Lokacija: Breg pri 
Litiji. Cena po dogovoru. kontakt: 051-757-704 (popoldan).

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.

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

V SPOMIN NEŽI

Najdem te v knjigh,
pesmih slovenskih,

na soncu,v zvezdah,
v vetru,v naravi,

na izletu si z mano,
ob poti,potokih,

v cvetju,ki raste pod skalo...
Pogovarjam se s tabo,

ko te potrebujem,
ker vem,da me slišiš,
čeprav te ne vidim...

 
Zares in za vedno umrejo le tisti,

ki jih nihče ni nikoli imel rad!
      

     Jevnica, maj 2009 - 2011

IŠČEMO GOZDNE DELAVCE. Delo je na 
območju Litije, Trbovelj, Zagorja ob Savi in 
Hrastnika. Če imate veselje do dela v gozdu, 
pošljite prošnjo z naslednjo vsebino: naslov, 
starost, izobrazba in telefonska številka. 

Prošnjo pošljite na naslov: GOZD Ljubljana d.d., Tržaška 
cesta 2, p.p. 229, 1001 Ljubljana.



Kar je zapisano
globoko v srcu,
se s smrtjo
ne more izgubiti.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš mož, ati in ata

MARTIN CELESTINA
1938 -2011

Hvala dobrim sorodnikom, znancem, prijateljem iz Litije, Podkuma  
in njegove Sopote. Hvala sosedom TNS 3, pevcem iz Polšnika,  
tro ben taču g. Setničarju, lepa hvala g. župniku Okolišu, Matjaževim 
in Si mo ninim prijateljem. 
Nenazadnje hvala vsem, ki ste se od njega poslovili na litijskem poko-
pališču, dne 22.03.2011.

Za vedno njegovi: Anica, Matjaž, Simona, Alja, Ladeja, Gal,  
Slavi in Primož

Mar prav zares odšel si tja, v neznano?
Kako si mogel, ko smo mi še tu…?
Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da ti ne zmotimo miru.
               (S. Makarovič)

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi oče, dedi in pradedi

DUŠAN GNEZDA
10.12.1925 -10.03.2011

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti: 
sorodnikom, prijateljem in krajanom litijske občine; predstavnikom 
ZZB Litija-Šmartno za poslednji pozdrav s praporom in prelep poslovil-
ni govor gospoda Mirka Kaplje. Dolgujemo tudi zahvalo praporščaku 
Čebelarskega društva. Zahvaljujemo se Travmatološki kliniki KC, Domu 
starejših občanov Prebold in posebej Domu Tisje, kjer je preživel za-
dnje tedne svojega življenja v krogu svojih prijateljev in znancev. Hvala 
za vso skrb in nego celotnemu zdravniškemu in negovalnemu osebju 
doma, kakor tudi zdravnikom in sestrskemu osebju Internistične prve 
pomoči KC.
Hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče, izražena ustna in pisna sožalja, 
pevcem za občuteno zapete, njemu tako ljube, pesmi ter trobentaču 
za Tišino.

Hči in sin v imenu sorodstva

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi…
Med nami si!

V SPOMIN

16. 4. 2011 je minilo žalostno leto odkar te ni več med nami  
dragi prijatelj

 MIRAN OMAHEN

Vendar tvoja energija je bila brez meja in vsakemu si prišel do srca, 
vsakemu si pomagal in bila te je sama dobrota, zato te ne bomo 
pozabili.
Globoko v srcu bomo žalovali za teboj in se te spominjali.

Tvoji iskreni prijatelji

V SPOMIN

15. aprila je minilo 10 let odkar nas je za vedno zapustil naš  
dragi mož, ata in dedek

 AVGUST PETEK
iz Kresniškega vrha

Iskrena hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu, postojite  
ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, babice, sestre in tete

JOŽEFE RAZPOTNIK
rojene Požaršek
1927 – 2011

se  iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekali sožalje, darovali 
cvetje, sveče, svete maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Vsi njeni

Vse cveti a tebe več med nami ni,
prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

ZAHVALA
Naš dragi mož, oče in dedek

FRANC PRAŠNIKAR
26.05.1933 – 03.04.2011

nas je nepričakovano prezgodaj zapustil v žalosti.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, 
sveče, sv. maše in ga pospremili na zadnji poti.
Hvala osebju ZD Litija, posebna zahvala pa ge. Zapušek in ge. Teji, 
gospodu župniku Štefanu Pavliju za lep pogrebni obred in besede 
slovesa. Lepa hvala kresniškim pevcem za lepo zapete pesmi, g. Se-
tničarju za lepo zaigrano Tišino, pogrebcem in g. Lemutu za organi-
zacijo pogreba.

Žalujoči: žena Fani, hčerka Dragica in sin Franci z družinama  
ter ostalo sorodstvo

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

ZAHVALA

ob izgubi ljubljene mami, babice in prababice

 ROZALIJE RUŽE ŠIJAKOVIČ
(22.05.1937 – 29.03.2011)

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste jo 
imeli radi in jo pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče.

Pogrešamo te!

Hčerki Karmen in Lučka z družinama in ostalo sorodstvo

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

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega očeta

MIRKA VRTAČNIKA
Iz Dol pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sose-
dom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, KS in 
g. Vladimirju Oblaku, ZB NOB in g. Mirku Kaplji, Lovski družini in g. 
Tonetu Svršini, KO RK Dole pri Litiji, Gasilskemu društvu Dole, Društvu 
upokojencev Dole, Lovski zvezi Zasavje, Litijskim rogistom, pevcem iz 
Polšnika in vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti.
Še posebej velja zahvala Lovski družini Dole za pomoč pri organizaciji 
žalne slovesnosti in vsem lovcem sosednjih lovskih družin. 

Hčerka Marinka, sinova Jože in Mirko z družinami.

ZAHVALA

ob boleči izgubi očeta

VINKA GABRŠKA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala 
za požrtvovalno pomoč dr. Kolšku, medicinski sestri Vanji in ostalim 
zdravnikom. Hvala g. Mirku Kaplji in predstavniku izgnancev za njun 
poslovilni govor. Hvala vsem praporščakom, kresniškim pevcem, Lemut 
Stanetu za organizacijo in g.Jožetu Setničarju za lepo zaigrano pe-
sem.

Hvala vsem!

Družina Gabršek

Rodil se je čudovit pomladni dan.         
Dan, prelep za smrt,
prelep za trpljenje in bolečino.
Dan, ko si mirno in spokojno
zaspala v večnost.

ZAHVALA

Ob slovesu naše drage mame, babice, prababice in praprababice

MARIJE ŠARBEK
iz Kresniških Poljan

se  iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, krajanom in 
znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala za darovano cvetje, sveče in izrečeno sožalje.

Posebna zahvala je namenjena osebju Doma Tisje za skrb in nego, 
gospodu župniku Štefanu Pavliju, pevcem, trobentaču, pogrebcem in 
praporščakom za lepo opravljen obred.

Sinova Karlo in Milan ter hčerki Slavka in Marinka z družinami

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

V SPOMIN

15. aprila 2011 je minilo 10 let odkar nas je zapustila

ZORA KAŠTIGAR
Selšek 9a, Šmartno pri Litiji

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu  
in ji prižigate svečke.

Vsi njeni

Je čas, ki da, je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

1. aprila je minilo deset let odkar nas je zapustil naš dragi mož,  
oče, dedek in pradedek

KAREL CERAR
iz Spodnjega Hotiča

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

Vsi njegovi



odpri!
• ankete

•  ustvarjalna 
mnenja

• vroče teme

•  aktualni  
predlogi

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: 8,79 €

Tekoči DASH
3 L: 5,79 €

AKCIJSKE CENE  

V MESNICI

MERCATORJEVE 
AKCIJE

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.00-19.00

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

VRTNO  
ORODJE

DASH  
AKCIJA!

 SEMENA
 GNOJILA
 ZEMLJA

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

MOTORNE ŽAGE:
 STIHL

 "HUSQUARNA"

BOGATA IZBIRA NA ODDELKIH:

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

• 6 blagajniških mest

PIKNIK PONUDBA

KVALITETNO IN UGODNO!

Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!

VRTNARIJA MORAVČE pri Gabrovki
VRTNARIJA KLINC Breg pri Litiji

041-648-459

Vabljeni v 
prenovljene  
rastlinjake, 

kjer vam  
nudimo 
okrasne 
sadike, 

zelenjavne  
in balkonske  

rastline.

DELOVNI ČAS:
od 8.00 do 19.00

od 15. aprila do 15. maja 
tudi ob NEDELJAH,

 odprto tudi v ponedeljek,
2. maja 2011

Največja izbira hibridnih zelenjavnih sadik v Sloveniji.

bob boWlinG ŠPoRtne novice 

novo!   PonUDba MeHiŠKe HRANE  
     oDSlej tUDi v litiji !
BOB BOWLING LITIJA smo dopolnili 

svojo ponudbo in tako lahko na jedilnem listu najdete celo 
vrsto okusnih mehiških jedi. Razširili smo tudi ponudbo 
sladic, predvsem palačink, z mehiškim pridihom pa je nekoliko obnovljen tudi 
ambient restavracije. V mesecu aprilu in maju nudimo 10% popust ob na-
ročilu mehiških jedi ! (popust ne bo veljal ob razvozu).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IN SEVEDA VEDNO JE ZA VAS NA VOLJO HALO BOB – DOSTAVA PIZZ, MA-
LIC IN OSTALE PONUDBE. Če Vam čas ne dopušča, lakota pa ne popušča 
– ne oklevajte, pokličite HALO BOB na 059 711 473, vsak dan od 10. do 23. 
ure, nedelja do 22.ure. Za vsakih 10 zbranih kuponov s škatelj naših pizz pa 
Vam podarimo pizzo margerito ali uro bowlinga !

Več o ostali naši ponudbi na: www.bob-bowling.si.

Bob Bowling Litija je v so-
boto, 09.04.2011, organiziral 
Občinsko prvenstvo v bo-

wlingu za moške in ženske posamezno. Tekmovalci 
so pokazali dobro igro in borbenost, vse tekme so bile 
napete do konca. Občinski prvak v moški kategoriji je 
postal Krafogel Tomaž, 2.mesto je osvojil Štrus Miha, 
3.mesto pa Štrus iztok. V ženski konkurenci je naslov 
občinske prvakinje osvojila Zupančič Suzana, druga 
je bila Dobravec Cveta, tretja pa Dobravec urša. 
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članSKa eKiPa nK litija Že PRvaKi  Mnz liGe
Z visoko zmago v gosteh 0:4, si je domača član-
ska ekipa Nk Litija v soboto, 9. 4. 2011, v kočev-
ju z osvojenimi 3 točkami in 4 kroge pred koncem 
prvenstva so si že zagotovili prvo mesto jesensko 
spomladanskega dela 2010/2011. Po tekmi je bilo 
v garderobi nepopisno veselje, katerega sta bila 
deležna tudi trener članke ekipe Milenko Sivko in 
njihov vodja Aco jovanovič. Pred trenutno drugou-
vrščeno ekipo Nk Črnuče, ima prvouvrščena ekipa 
Nk Litija po 15. krogu že 15 točk prednosti.
Povratek v četrto ligo si že zaradi dolgoletne no-
gometne tradicije zaslužita tako Nk Litija kot tudi 
mesto Litija, da nastopa članska ekipa v višji ligi v 
kateri tekmujejo zasavske ekipe kot so Nk Rudar 
Trbovlje, Nk Zagorje, Nk kresnice, Nk jevnica itn.

Že sedaj vabimo vse navijače, da si pridejo ogledat, 
kot rečemo po športno, »večne derbije« in da športno 
navijajo za domačo ekipo.

LESTVICA 15. krog 16.04.11  
kLuB ŠT Z N P GR TČ

1. Litija 14 13 0 1 45:12 39 
2. Črnuče 14 7 3 4 32:20 24 
3. kočevje 13 7 1 5 30:20 22 

4. MNC 
Vrhnika 13 7 1 5 25:19 22 

5. Svoboda 
kisovec 13 7 0 6 17:21 21 

6. Vir 13 5 2 6 24:25 17 

7. Dolomiti 
Dobrova 13 3 4 6 21:22 13 

8. Dragomer 13 4 1 8 19:30 13 
9. DD Dren 12 0 0 12 10:54 0 

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

 

DELNI REZULTATI 15. kroga 16.04.11
Svoboda kisovec : kočevje 1:2 (1:0) 

Litija : Dragomer 3:1 (2:0) 
Črnuče : Dolomiti  

Dobrova 
2:1 (1:1) 

     
Do konca prvenstva igrajo člani Nk Li-
tije še 2 tekme, v soboto, 23. 4. 11, v 
gosteh z ekipo Nk Dolomiti Dobrova in 
v soboto, 7. 5.11, z Nk Črnuče, zadnje 
kolo v soboto 14. 5. 11, je ekipa Nk 
Litija prosta. 
Vabimo vse, da si ogledate tekme v 
čimvečjem številu, tako članske ekipe 
kot mlajših selekcij. 

Dušan jOVANOViČ

V ponedeljek, 11. 
04. 2011, se je na 
Bob Bowlingu v 
Litiji pričela nova 
sezone lige trojk 
in kmalu bo jasno, 
kdo je pozimi do-
volj treniral. Glede 

na sestavo posameznih ekip si tudi letos lahko obetamo 
zanimive dvoboje.


