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iz uredništva
V času, ko politiki zategujejo pasove (navadnih državljanov), bo zagotovo vse bolj
pomembna iznadljivost. In če izhajamo iz
vprašanja, ki ga tokrat v svoji rubriki zastavlja Zvonček Norček, lahko le upamo, da bo
april dodobra prebudil naravo in da bodo
kmetje imeli dobro letino. In da si bo vsak
uspel najti svojega.
Marko Djukić

OBČINA LITIJA

Litija je postala mesto 12.
aprila 1952 , ko je takratna
Ljudska skupščina Ljudske
republike Slovenije sprejela Zakon o razdelitvi Slovenije na mesta, okraje in
občine. In prav na ta dan,
ko Mestna skupnost Litija
praznuje svoj praznik, je
bila izvedena slavnostna
akademija s sodelovanjem
Mestne skupnosti Litija,
Občine Litija , Javnega zavoda za kulturo in številnih
domačih glasbenih umetnikov. Ob tej priložnosti je Občina Litija založila in izdala
karto, ki prikazuje stanje mesta Litija in njegove znamenitosti iz leta 1954 ter mestno
karto današnjega stanja. Karta je namenjena vsem prebivalcem mesta Litija, občanom in občankam občine Litija ter vsem obiskovalcem kot
pomoč pri raziskovanju litijske
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Ob 27. aprilu,
“Dnevu upora proti okupatorju”
in 1. maju, “Prazniku dela” vsem
občanom in občankam občine Litija
čestitam ter želim prijetno praznovanje.

08.05.2012

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

Čestitamo vsem občankam in občanom
ter članom in članicam ZB za vrednote NOB
Litija-Šmartno ob državnih praznikih
27. aprilu – Dnevu upora proti okupatorju ter
1. maju – Prazniku dela.
V počastitev državnih praznikov Vas vabimo
na tradicionalno proslavo, ki bo
v soboto 28. aprila 2012 ob 11. uri
pri spomeniku na Javorskem Pilu.
Po končani proslavi ste vabljeni na prijateljsko
druženje pri Lovskem domu LD Gabrovka
na Javorskem Pilu.
Želimo Vam prijetno in sproščeno praznovanje.
Ob tej priliki Vas vabimo, da se udeležite tudi
množične proslave ob državnem prazniku
Dnevu upora proti okupatorju in Osvobodilne fronte
slovenskega naroda, ki bo
v petek, 27. aprila 2012 ob 11. uri
na Kongresnem trgu v Ljubljani.
V Ljubljano bo organiziran avtobusni prevoz
do samega mesta proslave.
Odhod avtobusa je 27.4.2012 ob 9.30 uri
izpred Doma borcev, Ponoviška 6, Litija.
Prijavite se lahko na GSM 031 644 772,
Danilo Cvetežar do 26. aprila 2012.
ZB NOB Litija-Šmartno

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI
Športno društvo Zgornji Log bo organiziralo turnir v odbojki na mivki. Odvijal se bo v soboto,
12.5.2012 ob 10.00 uri, v športnem parku Zgornji Log. Ekipe bodo sestavljene iz treh članov, od
tega vsaj eno dekle. Cena za udeležbo znaša 15 EUR na ekipo, ki jo poravnate
na dan turnirja, ob tem pa vsakemu pripada še ena pijača po želji. V primeru
slabega vremena se termin turnirja prestavi, najverjetneje za en teden. Prijave zbiramo do 5.5.2012, na
telefonsko številko 040/972-626 (Ana Cirar).
Športno društvo Zgornji Log

Župan občine Litija
Franci ROKAVEC

TELEFON ZA REZERVACIJE:

05/995 73 12 in 041/684 828
E-mail: planet.300@siol.net

DELOVNI ČAS LOKALA
IN BOWLINGA
pon.-čet.:
pet., sob.:
ned.:

AKCIJSKE CENE BOWLINGA

ned. - čet.:		
10 EUR/h
pet. - sob.: 15-20 ure 10 EUR/h
pet. - sob.: 20-02 ure 15 EUR/h

16-22 ure
15-02 ure
15-22 ure

EUR
•čevlji 1,5 EUR
•biljard 4

BOWLING
KEGLJIŠČE

BILJARD
ORGANIZACIJA OTROŠKIH
ROJSTNIH DNEVOV
Paket MINI - 8 EUR na otroka
• 1 ura Bowlinga
• 4 dcl pijače
• 2 kosa pizze
• sladoled
Paket MAXI - 11 EUR na otroka
• 2 urI Bowlinga
• 6 dcl pijače
• 2 kosa pizze
• sladoled

Planet 300 Bowling, Vehovec Tomaž s.p., Zg. Log 6, 1270 Litija Zagorje ob Savi

VABILO
na dvanajsti tradicionalni pohod
PO OGLARSKI POTI,
v SOBOTO, 12. maja 2012.
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. Oprema pohodnikov naj bo primerna
za sredogorje. Pohodniki hodijo na lastno odgovornost. Vsi, ki se boste prijavili in poravnali startnino,
prejmete dnevnik pohodov, zloženko o poti, ki vam služi kot vodnik in spominsko majico dvanajstega
tradicionalnega pohoda. Ob Oglarski poti se boste seznanili z oglarjenjem, tesanjem »švelarjev«, spravilom lesa s konjem, pripravo lesa za kopo, kovačem…ter se pogovorili z oglarji, duhali dim s kope in
si ogledali razstavo »Oglarska dežela skozi čas« v Valvasorjevem lovskem dvorcu. Pritegnila vas bo še
ostala bogata kulturna in naravna dediščina. Domačini bodo poskrbeli za domače dobrote, ki jih ob poti
ne bo manjkalo.
Ob prihodu na cilj bo vsak prijavljeni pohodnik sodeloval v žrebanju praktičnih nagrad.

VABLJENI V OGLARSKO DEŽELO! www.dole.si
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GRADNJA SOCIALNO VARSTVENEGA CENTRA

15. prireditev »Dan zastave«

Stavba bodočega socialno varstvenega centra je zgrajena do 3. gradbene faze. Trenutno potekajo dela v notranjosti, ki bodo omogočila pričetek obrtniških del. Prav tako se bo pričela urejati
okolica objekta s parkirišči in zelenico.

Na Geoss-u je na velikonočno nedeljo potekala že 15. tradicionalna proslava ob Dnevu zastave,
na kateri je vse prisotne nagovoril tudi župan občine Litija Franci Rokavec. Slavnostni govornik
je bil minister dr. Vinko Gorenjak, poleg njega sta se prireditve udeležili tudi poslanki Romana
Tomc in Alenka Jeraj. Organizator prireditve je Društvo Heraldica Slovenija, kateremu predseduje
Jožef Lajovic, ki vsako leto organizira to prireditev kot spomin na 7. april 1848, ko je študent Lovro
Toman prvič izobesil slovensko zastavo v Ljubljani.

OBJAVA RAZPISA RRA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
Občina Litija obvešča, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije objavila Javni poziv delodajalcem za vključitev v regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane
regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vlog delodajalcev je 29.06.2012.
Javni poziv z dokumentacijo za prijavo je dostopen na spletni strani RRA LUR
www.rralur.si
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na RRA LUR, kontaktni osebi: mag.Liljana Drevenšek, tel. 01 306 19 04, e-mail: liljana.drevensek@ljubljana.si oziroma Meta
Koprivšek Tomažič, tel. 01 306 19 05, e-mail: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si

SUBVENCIJA OBČINE LITIJA, V VIŠINI 75 %
ZA POMOČ NA DOMU, NI PREDMET VRAČILA

UREDITEV CESTE NA JEŽI
Na cesti Ježa je občina Litija končala z ureditvijo komunalne infrastrukture. Asfaltirana je bila
cesta, na novo je bil zgrajen hodnik za pešce širine 1,50 m ter urejena javna razsvetljava.

Že v marčevski številki Občana ste lahko prebrali podrobnejši opis možnosti koriščenja
javne službe – pomoč na domu. Seznanili smo vas s ceno in opisom obsega te socialne
oskrbe starejših na domu.
Tokrat želimo ponovno opozoriti, da bo Občina Litija še naprej zagotavljala 75% subvencijo pri plačilih neposredne socialne oskrbe na domu in ob tej priložnosti želimo spodbuditi zainteresirane občane, da bi storitev izkoristilo čim več uporabnikov.
Poudarjamo, da subvencija občine ni predmet vračila po 128. Členu Zakona o
dedovanju.
Le v primeru, da uporabniki sami nimajo sredstev ali zavezancev za plačilo svojega
dela polne cene v višini 3,80 EUR/na uro, potem o tem, z izdajo odločbe o oprostitvi
plačila, odloča pristojni Center za socialno delo. Samo v tem primeru je ta del plačila
(3,80 EUR) vračljiv po 128. Členu Zakona o dedovanju.

ZAHVALA

Vsem krajevnim skupnostim, športnim, kulturnim in ostalim društvom,
gasilcem, šolam, vrtcem, podjetjem, zavodom, lovcem, gozdarjem, družinam in posameznikom, prostovoljcem, predstavnikom Slovenske vojske, policije, inšpekcijskim službam, koordinatorjem ter zaposlenim na
Javnem podjetju KSP Litija d.o.o. se zahvaljujem za trud in delo, ki ste ga
opravili v okviru akcije OČISTIMO SLOVENIJO v petek in soboto 23. in

24.4.2012.
V sobotni akciji je na območju naše občine sodelovalo 1050 udeležencev, že v petek
pa je našo okolico čistilo 1500 otrok iz vrtcev, osnovnih šol in gimnazije. Skupaj smo iz
narave odstranili 85 ton odpadkov.
Vam gre zasluga, da se bomo jutri prebudili v čistejši Litiji, Sloveniji in svetu.
							
Župan: Franci Rokavec

ZAKAJ TAKO ZAVAJANJE ?
Pisanje g. Naceta Šteferla je običajno provokativno, toda tokrat, ko trosi očitne
laži, pa menim, da je to potrebno pojasniti in kategorično zanikati. V marčevski
številki Občana je namreč zapisal, da vsak od neprofesionalnih podžupanov prejme mesečno
1.888,00 bruto plače. V resnici pa vsak neprofesionalni podžupan prejme 926,19 bruto plače, s
tem, da ni upravičen do denarnih nadomestil kot svetnik. Prav tako ni res, da ima župan 24 –člansko administracijo, temveč v tem trenutku 19 zaposlenih javnih uslužbencev, dva funkcionarja in
še dva zaposlena v okviru medPregled števila zaposlenih v drugih občinah
občinskega inšpektorata in reIvančna Gorica 16130
20
2
darstva, ki poleg občine Litija
Zagorje ob Savi 17 067
25
1
pokrivata še občine Ivančna
Trbovlje
18 248
39 + 5 medobčinski
2 funkcionarja,
Gorica, Dol pri Ljubljani in
inšpektorat
3 čistilke,
in redarstvo za 3 občine
1 šofer
Šmartno pri Litiji.
Grosuplje
Izola

18175
14549

29
66

1
1

In ta občinska uprava, skupaj s
podžupani, je sposobna v teh
kriznih časih poskrbeti za več kot 50 milijonov EUR vrednih projektov, ki se izvajajo v naši občini
v času, ko ni nikomur z rožicami postlano.		
							

Župan
Franci Rokavec

PGD LITIJA VAS 30. APRILA VABI NA

TRADICIONALNO KRESOVANJE NA JEŽI,

Tudi župan Franci Rokavec je skupaj s sodelavci občinske uprave
sodeloval v čistilni akciji na območju mesta Litija.

1.MAJA PA NA SREČANJE NA SITARJEVEC.
Za jedačo, pijačo in dobro glasbo bo poskrbljeno, tudi letos bodo
gasilci ves izkupiček namenili za nakup novega gasilskega vozila z
dvižno platformo.

POL ITI KA / AK T UA LNO
Primož Lambergar je novi
predsednik OO SDS Litija

V sredo, 7. marca 2012, je potekala volilna
konferenca SDS Litija, kar pomeni, da je potekel mandat predsedniku in članom izvršilnega
odbora. Konference se je udeležila tudi podpredsednica Državnega zbora in poslanka Romana Tomc, ki je prisotne seznanila z delovanjem stranke na nacionalnem nivoju. Gregor Zavrl, podžupan
občine Litija, svetnik in predsednik Zasavske regijske koordinacije
SDS, se je zaradi prezasedenosti in pomanjkanja časa odločil, da na
mesto predsednika ne bo več kandidiral. Člani so za novega predsednika soglasno potrdili Primoža Lambergarja, ki je dejal, da bo
nadaljeval z dobrim delom stranke ter strmel k njenemu povečanju
in krepitvi. Predvsem je poudaril transparentno delovanje, veliko
odmevnih akcij v občini ter dobro sodelovanje z vsem prebivalci občine, saj mora biti politična stranka tista, ki mora ljudem prisluhniti, potem pa ideje in videnja ljudi posredovati akterjem odločanja.
Na prvi seji je novoizvoljeni izvršilni odbor potrdil za podpredsednika,
občinskega svetnika Matjaža Gospetija, za tajnico odbora pa predsednico ženskega odbora Litija Eriko Murko.
Vabljeni k aktivnemu spremljanju in sodelovanju v stranki.

Realizirani dogodki v mesecu
marcu in aprilu
24. marca smo posamezni člani, člani IO, občinski svetniki, podžupan,
čistili v svoji krajevni oziroma mestni skupnosti v sklopu akcije Očistimo Litijo.
20 – 23. marca smo organizirali lokalno kampanjo proti referendumu
o Družinskem zakoniku.
30. marca je potekala ustanovna konferenca Zasavske regijske koordinacije Slovenske demokratske mladine. Zasavska regijska koordinacija združuje naslednje lokalne odbore Slovenske demokratske
mladine: Litijo, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
7. aprila smo člani SDM Litija, ob podpori SDS Litija, obeležili Dan
zdravja. Naše občanke in občane smo opomnili na pomembnost skrbi
za zdravje, ki je naše največje bogastvo. Mimoidočim smo delili jabolka ter letake z zanimivimi informacijami o jabolku ter nekaj receptov
priprave le tega.
8. aprila smo se udeležili 15. tradicionalne proslave ob Dnevu zastave. Na GEOSSu smo gostili slavnostnega govornika, ministra dr. Vinka Gorenaka s soprogo, podpredsednico Državnega zbora Romano Tomc in poslanko državnega zbora Alenko Jeraj. V OO SDS Litija
smo ponosni na predsednika Heraldice Slovenice, gospoda Jožefa
Lajevca, ki mu čestitamo za odlično organizacijo dogodka.
Vse dogodke si lahko podrobno ogledate na http://www.litija.sds.si
in
.

V Litiji obeležili Dan zdravja
V soboto, 7. aprila 2012, na Dan zdravja, smo se člani lokalnega odbora
Slovenske demokratske mladine (SDM) Litija, ob podpori SDS Litija
odločili, da naše občanke in občane opozorimo
na pomembnost skrbi za
zdravje, ki je naše največje bogastvo.
V ta namen smo se zbrali
pred trgovinskim centrom
v Litiji, kjer smo mimoidočim delili jabolka ter letake
z zanimivimi informacijami
o jabolku ter nekaj receptov priprave le tega.
Dogodka sta se udeležila
tudi Boris Doblekar, občinski svetnik in podpredsednik Mestne skupnosti
Litija ter občinski svetnik
Filip Fele.
Glede na to, da je bil odziv mimoidočih odličen, saj smo razdelili vsa
jabolka ter preživeli lepo dopoldne, bomo to še večkrat ponovili.
Matej Žontar
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POGLED Z BLOKA

na razdelitev stroškov ogrevanja
Da ne bi tisti, ki me poznate, sklepali po preklicu, da sem »vrgel puško v
koruzo« in da ne bi tisti, ki bi me radi na vsak način utišali, mislili, da so me,
se oglašam v rubriki, ki sem jo naslovil POGLED Z BLOKA. Ker vse pobude
in prizadevanja, ki niso povšeči aktualni oblasti padejo na peščena tla, je
to edini način, da povemo svoje mnenje. Podobno misleči z žalostjo ugotavljamo, da je nekaterim naš javni denar sredstvo za doseganje prevlade
nad šibkejšimi, zato upam, da razumete, zakaj sem pristal na prekinitev
tožbe. Bil sem pač v neenakopravnem položaju z občino oz. njenim podjetjem, kjer so bila odobrena javna, naša, tudi moja sredstva posebno za
to nesmiselno tožbo, najeta priznana odvetniška družba iz Ljubljane samo
za ta primer, katere pogodba je skrivnost, odobreni službeni avtomobili v
službenem času, dnevnice in še kaj, vse to za naš denar, brez kančka slabe
vesti. Je bilo pa vredno iti na mediacijo, ker sem tam iz ust dir. KSP d.o.o.
direktno izvedel, kdo je naročil tožbo in odobril neomejena javna sredstva
za tožarjenje ne glede na izid.
Skratka, na področju ogrevanja je vse po starem, še naprej se dela »transparentno, pošteno in strokovno«, nekateri pa »lajamo, karavana pa gre dalje«,
dokler bo pač šlo. Kot ste opazili, večinska upravnika več ne sodelujeta, kar
je po eni strani dobro za solastnike kotlovnice na Ulici solidarnosti in Jerebovi, da nimamo več dvojnih stroškov za izvajanje ogrevanja, po drugi strani pa
slabo, ker imamo spet več položnic in s tem več stroškov. Bomo pa morali
kaj ukreniti, saj se je na kotlovnici na Ulici solidarnosti samo iz tega naslova
nabralo neupravičenih stroškov za cca. 25.000,00 EUR brez obresti. Takšni
in podobni stroški, netransparentno poslovanje brez možnosti nadzora in
cca. 20 % podražitev kurilnega olja, bodo povzročili, da nas bo večino bolela
glava, ko bomo v juniju dobili prve prave obračune - poračune na podlagi
vgrajenih delilnikov toplotne energije.
Na žalost nas razmere in upravniki silijo v situacijo, da sami, brez strokovne pomoči, v blokih podpisujemo »bianco« sporazume o delitvi stroškov
ogrevanja, brez da bi vedeli, kaj bo to pri obračunu pomenilo. Ko bomo to
izvedeli, bo za večino že prepozno. V blokih se že sedaj prepiramo, kako
bi te visoke stroške kar najbolj pošteno razdelili, ko bodo prišli obračuni,
bo pa sploh vroče. Nastala bo delitev lastnikov na eni strani na spodnja
in zgornja ležeča stanovanja in na drugi strani na vmesna stanovanja oz.
njihove lastnike.
V izogib večjih konfliktov, stresnih situacij in iz strokovnega zornega kota
predlagam, da dokler objekti nimajo toplotne izolacije, da je delež fiksnih
stroškov, ki se bo delil po ogrevalni površini čim večji, pravilnik dovoljuje
do 40 %. Od variabilnega dela stroškov (od stanja na delilnikih) pa naj bi
se po nasvetih strokovnjakov odštelo za spodnje ležeče vogalne prostore
15 % enot, za spodnje vmesne 10 %, za zgornje vogalne 20 %, za zgornje
vmesne 15 % in za vogalne vmesne ležeče prostore 5 % enot na delilniku.
Če kdo misli, da je to preveč, mu lahko s strokovno literaturo dokažem, da
spodnji in zgornji vogalni prostori porabijo tudi do 40 % več energije, kot
tisti vmesni na najbolj idealni poziciji.
Pa še nasvet: čimprej ampak res čimprej bo treba izolirati bloke, ampak
ne pričakujte, da vam bo kdo pomagal, sami boste morali zagristi v to,
malo »našparati« v rezervnem skladu in vzeti kredit, katerega boste lahko
odplačevali s prihrankom pri energiji. V razmislek vam povem podatek, da
je letna poraba energije v novem bloku na Maistrovi 5 v Litiji 70 kWh/m2
(po starem 7 l kurilnega olja), v ostalih neizoliranih blokih pa v povprečju
180 kWh/m2 oz. 18 l olja, pa izračunajte prihranek pri ceni olja 1 EUR za
liter. 
Alojz Stane Trdin

EVROPSKA SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE!

Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane
regije (RRA LUR), v okviru projekta Regijska štipendijska shema (RŠS),
30.3.2012 objavila na spletni strani www.rralur.si JAVNI POZIV DELO
DAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2012/2013.
Osnovni cilj štipendijske sheme, ki se izvaja poenoteno po vsej Sloveniji
z nosilci REGIONALNIMI RAZVOJNIMI AGENCIJAMI, je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta
– in sicer prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji.
Vključitev v regijsko štipendijsko shemo omogoča 50% SOFINANCIRA
NJE ŠTIPENDIRANJA DELODAJALCEM IZ LJUBLJANSKE REGIJE, ki so
pravne osebe zasebnega prava, fizične osebe ali pravne osebe javnega
prava, s sedežem, poslovno enoto ali prebivališčem na območju ene od
26 občin Ljubljanske urbane regije.
Glede na način financiranja je štipendija sestavljena iz dveh oz. treh delov:
1. del: iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja RRA
LUR v znesku 50% dodeljene štipendije (vendar največ v višini 30% minimalne plače),
2. del: preostalo polovico štipendije zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja prejemanja štipendije,
3. del: delež delodajalcev je lahko tudi nižji, v kolikor dodatno sofinanciranje štipendiranja zagotovijo tudi posamezne občine.
VSI ZAINTERESIRANI DELODAJALCI S SEDEŽEM ALI POSLOVNO
ENOTO V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI SE PRIJAVIJO NA JAVNI POZIV Z DOKUMENTACIJO, KI JE DOSTOPNA NA SPLETNI STRANI RRA
LUR www.rralur.si.
Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije je sofinanciran iz sredstev
Evropske unije, in
sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
Dodatna pojasnila
lahko dobite po
telefonu (01) 306 19 04 ali (01) 306 19 05 ali e-pošti liljana.drevensek@
ljubljana.si ali meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si.

MESTNA SKUPNOST LITIJA ZA 60 LET
BREZ NESNAGE IN SMETI.

Mesto Litija je 12. aprila praznovalo 60 let obstoja.
Malo pred tem smo mesto očistili smeti, odpadkov
in razne navlake, ki ne sodi v naravo. Eno je seveda
gotovo. To je, da tisti, ki »svinjajo« po mestu in okolici ne pridejo na čistilno akcijo! Tisti pa, ki se je redno udeležujemo
pa smo po opravljenem delu veseli in navdušeni, da smo naredili naše
bivalno okolje in naravo okrog nas čisto in s tem bolj prijazno. V celotni
občini se je nabralo 84 ton smeti. Udeležencev je bilo okrog 1050.
Udeležencev v samem mestu je bilo okrog 150. Seveda mnogo premalo in v bodoče bi si želeli, da se je udeležimo v večjem številu.
Na tem mestu se moram iskreno zahvaliti vsem društvom, ustanovam
in posameznikom, ki ste se pridružili čistilnemu projektu v Mestni skupnosti Litija. Med temi moram seveda omeniti najbolj aktivne. To so
Rafting klub Vidra Litija, Ribiška družina Litija, ŠD Zgornji Log, MC
in DPM Litija, PGD Litija, Planinsko društvo Litija, KO SDS Litija,
krajani Velikega Vrha, Društvo upokojencev Litija in seveda OŠ Litija ter OŠ Gradec. Otroci in njihovi učitelji obeh šol so prostovoljno
»veliko« delo čiščenja okolice šol in starega mestnega jedra ter strnjenih stanovanjskih naselij opravili že v petek, dan pred samo akcijo. Prav
tako se je za odlično sodelovanje pri projektu treba zahvaliti litijski občinski upravi na čelu z županom Francijem Rokavcem in podžupanoma Gregorju Zavrlu in Lijani Lovše, ki so se s sodelavci z Občine tudi
udeležili čiščenja mesta. Seveda gre zahvala tudi KSP Litija, direktorju
Romanu Ciglarju za korektno sodelovanje in pomoč pri odvažanju nabranih smeti ter ne nazadnje tudi medijem (ATV, Občan, ETV in Radio
Ena Geoss, Delo), ki so čistilno akcijo medijsko pokrivali. Še enkrat pa
seveda velika zahvala prav vsakemu posamezniku posebej za neprecenljivo opravljeno prostovoljno delo in pa seveda našemu občanu Andreju
Gnezdi, ki je bil koordinator s strani Društva Ekologi brez meja, za
celotno občino Litija. Zahvala tudi kolegu predsedniku MS Litija Gvidu
Kresu in svetnikom MS Litija, da smo lahko po zaključku akcije pripravili pogostitev vseh udeležencev.
Na sami akciji pa smo pogrešali prav tiste, beri »packone«, ki so zaslužni za to, da mora biti akcija sploh izvedena in pa razne civilne iniciative
ter ostala društva in ustanove, ki so prejemniki občinskega denarja
pa se niso odzvali na
klic narave. Morda
pa se nam pridružijo v akciji prihodnje
leto. Lepo bi bilo in
spodobilo bi se. Več
nas bo, lažje bo in pa
seveda bolj uspešno,
kar si vsi želimo!
Do takrat pa vsi skupaj skrbno pazimo na
naše mesto, naravo
in okolje v katerem
živimo. Če bo zdrava
Zbirno mesto pri PGD Litija. Prvi z leve Boris Dob narava bomo bolj
lekar (MS Litija), Nejc Hauptman (PGD Litija) in An
zdravi tudi mi. Imejdrej Gnezda (Ekologi brez meja).
mo radi naravo ter
naše lepo mesto Litija, ki je spoštovanja vredno, saj gre že proti več
kot zrelim sedemdesetim letom.
»Narava ni nikdar izdala srca, ki jo je ljubilo.« William Wordsworth
Koordinator čistilne akcije za MS Litija
Boris Doblekar, podpredsednik MS Litija

POLICIJA OBVEŠČA

Policisti PP Litija smo ob pomoči policistov iz sosednih enot 16. 3.
2012 nudili asistenco sodnemu izvršitelju, ki je deložiral družino iz Litije zaradi neplačanega dolga. Pri izvajanju uradne naloge izvršitelja se
je skupina protestnikov uprla in ni želela upoštevati ukazov policistov,
zaradi česar so policisti v skladu z zakonom, zoper 19 oseb, uporabili
fizično silo in odredili pridržanje. Kršiteljem so policisti zaradi neupoštevanja zakonitih ukazov izdali plačilne naloge.
Zaradi strokovno in zakonito izvedenih postopkov policistov so policiste 19. 3. 2012 obiskali minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak, generalni direktor policije Janko Goršek, spec. ter direktor PU
Ljubljana, mag. Stanislav Vrečar in jim čestitali za strokovno opravljeno
delo. Ob tem so se s policisti tudi pogovorili o težavah in predlogih za
izboljšanje dela.
Ob vse lepšem vremenu je na cestah tudi vse več voznikov enoslednih
vozil (kolesarji, vozniki koles z motorjem in vozniki motornih koles).
Pri tem opozarjamo vse voznike enoslednih vozil, da vožnjo prilagodijo
stanju na cestah, saj je na nekaterih delih še vedno veliko peska. Prav
tako naj poskrbijo za tehnično izpravnost svojih vozil in ob vožnji uporabljajo motoristične čelade.
Obenem opozarjamo vse pešce na uporabo odsevnih teles in pravilno
stranjo hoje ter voznike na povečanje števila pešcev ob cestah. Pomlad
je pavi čas za daljše sprehode in uživanje na svežem zraku, zato ne dopustimo, da nam užitke pokvari naša lahkomiselnost in nepazljivost.
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
RAZPISI ZA MLADE

RAJ MLADOSTI – koncert glasbenih skupin
Je tradicionalen razpis za mlade glasbene skupine, ki ga pripravljamo v
sodelovanju z JSKD OI Litija. Skupine se bodo predstavile na koncertu
pred MC-jem v soboto, 26. maja. Prijavijo se lahko vse rock, jazz,…
glasbene skupine iz Litije in Šmartna. Prijave zbiramo do 7. maja.

NAJ MLADI PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA OBČINE
LITIJA ZA LETO 2011

Vse mladinske in druge organizacije, neformalne skupine, posamezniki
lahko na razpis prijavite mlade od 15. do 30 leta starosti, ki so se lani
posebej izkazali s svojim prostovoljnim delom. Na prireditvi 26. maja
bodo prejeli priznanje in zahvalo za svoje delo. V občini Litija je ogromno mladih, ki nesebično prispevajo k boljšem počutju vseh članov
naše skupnosti. Razpis je priložnost, da jih za delo nagradimo. Predloge posredujte do 7. maja.
Vse o razpisih izveš na spletni strani MC-ja www.mc-litija.si/dejavnost/razpisi. Pohitite s prijavami!

MAJ - MESEC VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V MC-JU

V MC-ju bo maja še posebej živahno. Najlepši pomladanski mesec
bomo popestrili s številnimi kulturnimi, športnimi, izobraževalnimi,…
programi. Našteti so v koledarju kulturnih prireditev, opisani na pa naši
spletni strani - www.mc-litija.si.
Vsak program posebej si zasluži vašo pozornost. Priporočamo pa zlasti
dogodke v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) med 16. In 20. majem.
TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in
učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije in MC
Litija je ena od stotin ustanov, ki se pridružuje kampanji.
Drug programski vrhunec meseca pa bo sklop rojstnodnevnih prireditev. Večer pred 25. majem se bomo z gosti pogovarjali o MC-ju danes
in v prihodnosti. V soboto 26. maja pa ŠTAFETA KULTURE – letos posebej zanimiva sestavljanka programov z UNIKATIJO – prvim litijskim
sejmom unikatnih izdelkov.

VRTNARSKI KOTIČEK
Franc Grošelj

NA VRTU
Vsa pomembnejša dela smo postorili. Posejali
smo kar smo imeli namen. Tudi presadili smo že
prve sadike. Berivka pa nam dela prvo pomladansko veselje. Ostali so nam še paradižniki in paprika: S tem ne hitimo kljub temu, da so prodajalne
polne sadik. Ne nasedajmo. Ledeni možje so še
daleč in pozeba lahko hitro uniči sadike. Rešitev
je le v uporabi pregrinjala ali vrtnarske pokrivke.
Paradižnik je kar prijazna in neobčutljiva rastlina, ki nam obeta pridelek vsako leto. Težave nam
dela le plesen in rja, ki se radi spravita na sadike
in kar hitro naredita konec, če ukrepanje ni hitro.
Nekateri so celo prepričani, da brez škropljenja
ne gre.
Najpomembnejši korak je dobra priprava zemlje.
Prelopatanje in izbira dobrega gnojila je ključnega pomena. (Sam smatram, da je Bioorganik
najprimernejši za to, ker
vsebuje največ kalcija in
veliko magnezija, železa
in tudi nekaj naravnega
bakra.) Paradižnik nujno
potrebuje kalcij, seveda
v razumnih količinah. Ta
namreč preprečuje gnilobo mušice ploda. Plodovi
so čvrsti, zdravi in manj
občutljivi na skladiščenje.
Magnezij tvori jedro celice listnega zelenila, železo pa okolico celice, kar
posledično povečuje odpornost rastlin. Bioorganik omogoči tudi povečanje koreninskega sistema in s tem boljše črpanje hranil to pa posledično vpliva na vitalnost rastlin, ki težje podležejo
boleznim.
V celinskem delu države ob rekah, kjer se pojavlja mnogo megle in vlage napravijo nad gredico
streho iz PVC. Zadeva na izgled ni ravno lepa. Je
pa na področjih z mnogo megle koristna. S tem
se zmanjša napad rje in plesni. Problem nastane
zaradi manjšega naravnega zalivanja z dežjem.
Torej moramo to delo opraviti sami z zalivalko.
Pri tem večje sadike lahko dodatno gnojimo tako,
da v zalivalki raztopimo 2 do 3 pesti bioorganika.
Lahko pa uporabimo tudi tekoče gnojilo za para-

KLIŠE v aprilu

UNIKA-tija, tržnica unikatnih izdelkov Litija
UNIKA-tija je projekt, skozi katerega se predstavlja
ustvarjalce, ter njihova dela z različnih področij ustvarjanja. S projektom želimo podpreti predvsem lokalne
mlade ustvarjalce, ki morebiti ne vedo, kako poskrbeti
za prodajo svojih blagovnih znamk oz. unikatnih izdelkov.
Prav tako je cilj projekta prepoznavnost ustvarjalcev v lokalnem in širšem merilu. Prva tržnica bo potekala v soboto,
26.5.2012 od 16. do 20. ure, na dvorišču Mladinskega centra Litija, načrtujemo pa organizacijo tržnice skozi mrežo mladinskih centrov, torej
bi se tržnica lahko pojavljala širom Slovenije. K sodelovanju so vabljeni
vsi ustvarjalci unikatnih izdelkov: oblačil, nakita, okrasnih predmetov,
ročno izdelane kozmetike, slik, fotografij,… Vse sodelujoče bomo prav
tako predstavili na internetni strani in facebooku portalu, s čimer že v
samem začetku ustvarjalce promoviramo tudi izven lokalne skupnosti.
Za več informacij: www.mc-litija.si/dejavnost/razpisi.

PRILOŽNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

2. aprila so Javni zavod Mladinski center Litija, Izobraževalni center
Geoss in Slovenski forum socialnega podjetništva organizirali okroglo
mizo s tem naslovom v Litiji. Gostje na okrogli mizi so vsak s svojega
vidika predstavili tematiko.
Zakon o Socialnem podjetništvu, ki je stopil v veljajo z letošnjim letom,
je predstavil Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma za
socialno podjetništvo. Osnovne značilnosti socialnih podjetij so, da
so zavezana k družbeno odgovornemu delovanju, neprofitnosti in zaposlovanju ljudi iz ranljivih skupin. V Sloveniji že imamo prva, čeprav
redka podjetja, ki delujejo po teh načelih. Dve tovrstni podjetji, Oblačilnico dela in Gostilno dela iz Ljubljane, je predstavil Stevan Stavrevič,
predsednik društva DSP Center iz Ljubljane. V Sloveniji vidi v socialnemu priložnost za uresničitev dobrih in inovativnih podjetniških idej.
Trenutne možnosti za realizacijo le-teh pa so ovira večjemu razcvetu
področja. V nekaj zanimivih podrobnostih je opisal sodelovanje z lokalnim okoljem pri vzpostavljanju Gostilne dela. Okoliške prebivalce so
povabili k sodelovanju v obliki delavnic, kjer so jih najprej povprašali,
kašno gostilno želijo imeti v svojem okolju. Po začetnem šibkem odzivu
so sodelovanje z njimi razvili do te mere, da so jim kasneje prinesli
krožnike in druge predmete za uporabo v gostilni.
S stališča možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja je socialno
podjetništvo osvetlila Lijana Vidic Ristič, direktorica Območne službe
zavoda RS za zaposlovanje iz Trbovelj. Možnosti za zaposlovanje sta
videli tudi direktorica Izobraževalnega centra Geoss Ivana Šinkovec in
direktorica MC Litija. Zlasti je to priložnost za težje zaposljive mlade in
študente programa »Organizator socialne mreže«.
Nekatera vprašanja, ki so jih postavljali obiskovalci ob koncu okrogle
mize, so pokazala na pomisleke o možnostih za večji razmah novega
poslovnega modela. Največ težav so videli v denarju, oziroma kako pridobiti začetni kapital.
Z namenom združevati in povezovati znanja in pobude za razvoj socialnega podjetništva v Litiji je bila ustanovljena inicialna skupina lokalne
podružnice Foruma za socialno podjetništvo v Litiji. K sodelovanju v
skupini ste vljudno vabljeni vsi, ki želite prispevati k razvoju socialnega
podjetništva v Litiji. Pišite nam na mc.litija@gmail.com.

dižnik. Rastline bodo še bolje uspevale. Seveda
pa tako kot vse rastline, napadajo bolezni in škodljivci tudi paradižnik. Pri tem se bom omejil le na
tiste najpomembnejše.
Razvrstimo jih v tri pomembne skupine. Bolezni
in škodljivci listov, bolezni in škodljivci koreninskega sistema in bolezni plodov.
Bolezni listov so problematična zadeva saj prizadenejo presnovni organ rastline. Prve poškodbe
se pojavijo zaradi pretirane uporabe herbicidov.
Seveda herbicidov na vrtičku ne uporabljajmo.
Plevel odstranimo s pletjem in izbiro takih gnojil,
ki ne vsebujejo semen plevelov. To so termično
obdelana naravna gnojila.
Naslednja bolezen je padavica sadik. Povzročajo jo razne gljive, ki
napadejo male koreninice, gnitje
in propad. Temu se izognemo z
uporabo gnojila, ki razkuži zemljo.
To je Strunal. Enako velja tudi za
krompirjeve glistice, ki se razvijejo
v koreninskem sistemu rastlin tudi
v paradižniku in onemogočijo srkanje hrane. Samice izležejo več sto
jajčec, ki se pokažejo kot okrogle
bunkice do enega milimetra. Zopet je edina rešitev v razkuževanjem zemlje z gnojilom Strunal.
Problem lahko delno rešimo tudi s kolobarjenjem.
Omeniti moramo, da omenjeno gnojilo dopolnjuje gnojenje z bioorganikom.
Paradižnikova rja ali ožig se pojavi kot zaplata
na robovih listov. Te lise se nato pojavijo tudi
na plodovih, ki prično gniti. Ta gliva, fitosfora
uspeva v vlažnih in toplih razmerah. Pomembno
je torej zračenje. Torej če delamo streho za gredico ne zaprimo sadik še iz strani. Omogočimo
zračenje in urejeno
mikroklimo. Napad
lahko zadržimo ali
pa preprečimo s kakšnim bakrovim pripravkom ali modro
galico pomešano z
apnom.
Najhujši sovražnik
paradižnika pa je
botritis. Ta napada
vse rastline. Ideal
ne razmere za njegov razvoj pa so
vlažna poletja in zopet slabo kroženje
zraka v rastlinjakih

Nastopil je mesec april in z njim lepo sončno vreme, ki
že opozarja na bližajoče se poletje. Kliše pa se vseeno še
ni popolnoma vdal v spomladansko »cvetenje«, ampak še
vedno z zanosom organizira, načrtuje in izpeljuje projekte za svoje člane. V mesecu aprilu so aktivisti uspešno izpeljali Tečaj retorike v prostorih
vrtca Medvedek na Graški Dobravi. Tečaj so
Klišejevi člani opravili z obiskom dveh dopoldanskih delavnic teoretičnega in praktičnega
izobraževanja v zvezi z javnim nastopanjem
ter oblikovanjem in izvedbo predstavitve. Trinajst udeležencev je v skupno desetih urah predavanj in praktičnih vaj
vodja delavnice Tatjana Zidar Gale učila osnove izboljšav vizualnega
nastopa, verbalnih in neverbalnih orodij za uspešen nastop in zgradbo
kakovostne prezentacije. Tečaj pa so udeleženci zaokrožili z lastnim
nastopom, katerega je ga. Zidar
Gale tudi ocenila in pospremila
s koristnimi napotki in popravki.
Večinoma so se tečaja udeležili
aktivisti Klišeja, ki bodo vse informacije in znanje, ki so ga na
delavnicah pridobili, tudi koristno
uporabili za izvedbo nadaljnih
projektov.
Napoved:
Med 21. in 28. julijem 2012: Študentski planinski tabor v sodelovanju s Planinskim društvom Litija.
Teden bomo preživeli v Kal Koritnici,
v neposredni bližini Bovca. Vse podrobnosti najdete na spletni strani
Klišeja. Cena za tedensko taborjenje,
ki vključuje nastanitev, hrano in program je 120 €, oz. 100 € vkolikor
se prijavite do konca aprila. Plačate lahko v dveh obrokih. Dodatne
informacije na: 051/685-722. 
Tjaša Cvetkovič

ali gredicah. Na steblih in listih se pojavijo temno
rjave lise mrtvega tkiva. V tem primeru je najbolje, da rastlino zažgemo. Seveda pa lahko rastline
preventivno škropimo že zgodaj z Ridmilom ali
podobnim preparatom in spremljajmo dogajanja
na gredici. V slučaju napada moramo biti bolj
agresivni. Zrele plodove in napol dozorele poberimo in jih zorimo. Rastline poškropimo in obiramo plodove nato šele po pretečeni karenci, ki jo
predpisuje proizvajalec. Brez takega
ukrepa nam bodo
rastline propadle v
nekaj dneh. Včasih
moramo škropiti
kar na 14 dni. Vsakič plodove poberemo in postopamo kot je opisano
v zgornjih vrsticah.
Listi paradižnika rumenijo nato porjavijo. Iz tega sklepamo, da je v zemlji
premalo Magnezija. Pojavi pa se lahko tudi problem s pretiranim
gnojenjem s kalijem. Ta namreč preprečuje vstop
Magnezija v rastlino in problem je tu. Seveda se
to ne pojavi, če smo uporabili zgoraj opisano gnojenje.
Bolezen na plodovih se pojavi kot razpoka na
plodu, ki se zaraste z rjavimi robovi. Površina teh
razpok je prekrita z belo snovjo. To je posledica
nerednega zalivanja. Zalivamo enkrat na teden
po zgoraj opisanem postopku.
Z opisanim postopkom nam bo paradižnik dajal
plodove do oktobrskih dni. Vredno se je potruditi. Zavedati se moramo, da so lepi plodovi paradižnika v trgovinah poškropljeni vsaj enkrat bolj kot
naše. Med zlom izbiramo manjše zlo.

OKRASNI VRT
Okrasno grmičevje je v polnem razvoju in porablja mnogo hranil. V kolikor smo za gnojenje le
teh uporabili gnojila z dirigiranim sproščanjem
smo naredili vse. Toda pozor. Obstoji razlika med
dirigiranim sproščanjem in dolgotrajnim delovanjem. Dirigirano sproščanje je označeno z obrnjeno karo in kapljico. To pomeni, da poseben
nosilec hranila tega postopno oddaja rastlini.
Samo toliko kot ga rastlina potrebuje. Če ima rastlina hranila dovolj, se to sproščanje ustavi. Ko

ga rastlina potrebuje pa ga zopet sprošča. Nosilec hranil ostane v zemlji in lahko ponovno sprejme hranila vase tako kot
akumulator energijo. In
jo nato oddaja ponovno.
Ponovno lahko dodajamo
hranilo kar v obliki navadnega NPK ali KAN-A
ali UREE. Nosilec ga bo
posrkal vase. Dolgotrajno delovanje pa pomeni,
da se gnojilo sprošča iz
membrane ves čas, dokler ga je v rastlini kaj. Ko
ga zmanjka ne deluje več.
V vročih dneh se ga sprošča več, v hladnih manj.
Odvisno pa je tudi od vsebnosti vlage v zemlji. Bolj
suha so tla manj se ga sprošča ali pa sploh nič.
Vprašljivo je tudi reklamiranje daljšega delovanja
od 90 dni. Običajno rastline na vrtu rastejo 3 do
4 mesece. Torej hranil za 365 dni na leto ne potrebujemo. Iz tega vidika je gnojilo z dirigiranim
sproščanjem za rastline bolj primerno. Seveda
pa dosežemo zgoraj opisani učinek le, če smo to
gnojilo uporabili večkrat, da je tega akumulatorja
v zemlji dovolj.

Najlažje in najugodneje rešite
probleme na vrtu,
sadovnjaku, vinogradu
tako, da obiščete
specializirano industrijsko
prodajalno

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

Tel.: 01/8980-181
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE
IN KMETE.

www.agrolit.si
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Kar 6 novih projektov

Srce Slovenije bo v prihodnjih treh letih sodelovalo kar pri šestih
novih projektih evropskega programa INTERREG IVC. Odobreni projekti so usmerjeni v krepitev in merjenje inovativnosti v lokalnih
skupnostih (projekt IN-EUR), uporabo inteligentnih transportnih rešitev (projekt RITS-NET), samooskrbo s hrano (projekt LOC-FOOD),
povečevanje kakovosti življenja starostnikov z uporabo inovacij (projekt INN.O.V.Age), podporo mladih mikro in srednje velikih podjetij
(projekt YOUNG SME'S) in v povečevanje konkurenčnosti turističnih
ponudnikov na območju Srca Slovenije (projekt Dante). Srce Slovenije bo tudi gostitelj nekaterih srečanj v okviru teh novih projektov.
Projekt »LOC FOOD - Lokalna hrana kot motor za lokalno podjetništvo«: Vse partnerske občine RPSS so se že v lanskem letu odločile,
da je potrebno nadaljevati razvoj lokalne samooskrbe s hrano v Srcu
Slovenije, saj le to predstavlja veliko priložnost ne le za dostop do sveže
hrane, ampak predvsem za povečanje zaslužka, nove zaposlitve in nove
podjetniške priložnosti, ki jih lokalna samooskrba ponuja. RCL kot partner sodeluje v projektu LOCFOOD, ker si želi vzpostaviti še tesnejši stik
z državnimi oblikovalci politik in ukrepov, da bi ti namenili ne le denar
za promocijo z oglasi, temveč da bi oblikovali razpise za teren, ki bi bili
namenjeni podjetnikom in kmetom kot spodbuda in pomoč za razširitev
dejavnosti in aktivnosti na tem področju. Letos novembra bomo s tem
namenom gostili tudi mednarodne partnerje in organizirali delavnico
na temo možnosti in ukrepov za pridelavo in predelavo hrane v končne
produkte. V okviru projekta se bo izdelala tematska regijska analiza na
področju lokalne pridelave in predelave hrane v povezavi z malimi in srednjimi podjetji in vodnik dobrih praks z naborom priporočil.
Projekt »YOUNG SME'S - Prenos dobrih praks za oblikovanje podpornih programov za mlada mikro in srednja podjetja«: Na evropski ravni
se ugotavlja, da za številna novoustanovljena in mlada podjetja po treh letih ni razvitega podpornega okolja. To pomeni, da mlada podjetja ne potrebujejo podpore le za ustanovitev, ampak tudi podporne ukrepe v obdobju
razvoja in rasti. Ker je situacija tudi v Sloveniji podobna, smo se vključili v
projekt YOUNG SME's, ki je namenjen oblikovanju ukrepov za izboljšanje
podpornega okolja malih in srednje velikih podjetjih med tretjim in petim
letom delovanja. V projekt bomo vključili tudi slovenske nacionalne institucije, ki se ukvarjajo z razvojem in podporo mladim podjetjem. Projekt bo
priložnost za nadgradnjo svetovalnih storitev VEM točk in s tem za kvalitetnejše podporno okolje za naša podjetja. Sprva bo potekalo izobraževanje
podjetniških svetovalcev na seminarjih v tujini, v drugem delu pa bomo
pozornost namenili implementaciji dveh izbranih primerov dobre prakse.
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smiselno prenesti na območje Srca Slovenije. Glavni namen je, da poskušamo s tem povečati dostopnost turističnih ponudnikov območja
Srce Slovenije, ki bodo z uporabo novih tehnologij lahko bolje povezani
in se bodo lažje predstavljali ter komunicirali prek spleta. Izdelan bo tudi
načrt implementacije IKT v turizmu, ki bo prilagojen značilnostim in potrebam občin Srca Slovenije.
Projekt »IN-EUR - Merjenje inovativnosti v evropskih regijah«: Kot
veste je Srce Slovenije v lanskem letu dobilo nagrado za Inovativno lokalno skupnost. Ta nagrada je za nas potrditev, da na našem območju izvajamo inovativne projekte in aktivnosti, ki predstavljajo dobre prakse za
celo Slovenijo. Ker si želimo to prenesti tudi v mednarodni prostor, smo
se vključili kot partnerji v mednarodni projekti IN-EUR. V okviru tega projekta bomo spoznali izkušnje drugih držav ter na mednarodni konferenci
v začetku naslednjega leta predstavili izkušnje našega območja. Skozi
projekt bomo sodelovali pri razvoju modela za merjenje inovativnosti v
lokalnih skupnostih ter razvijali in promovirali znamko Srce Slovenije, ki
predstavlja inovativen model razvoja lokalne skupnosti.
V okviru projekta »RITS-NET - Regije za mrežo inteligentnih transportnih rešitev« bomo v sodelovanju z lokalnimi odločevalci ter s pomočjo
mednarodnih izkušenj skušali izboljšati regionalne usmeritve na področju trajnostnega prometa ter uporabe inteligentnih transportnih rešitev,
ki bi tako prebivalcem območja kot tudi obiskovalcem omogočali lažje
načrtovanje potovanja in prevozov z javnim prometom.

Na tradicionalne prireditve z novim zemljevidom
Nova zgibanka z zemljevidom območja Srce Slovenije predstavlja
tradicionalne prireditve, zanimive za različne obiskovalce. Nova
promocijska zgibanka opozarja na glasbene, športne, kulturne, literarne in druge dogodke po občinah. Zgibanka je na voljo na Centru
za razvoj Litija, Zavodu za turizem in šport Kamnik, na voljo pa bo
tudi na različnih dogodkih, sejmih in predstavitvah območja.
Zgibanka je nastala v okviru projekta Promocija turističnega območja
Srce Slovenije, ki ga vodi Zavod za turizem in šport Kamnik in ga delno
financira Evropski sklad za regionalni razvoj. V njem sodeluje 7 občin:
Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin.

1.160,00 EUR
Seat Cordoba Signo 1.4

Letnik: 1999, veljavnost nalepke: /, prev. Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 07/2012,
200498 km, rdeča barva, bencinski, 1391 prev. SAMO 24200 km, srebrna barva
ccm, 44 kW, ročni (5 pr.)
(kovinska), bencinski, 1229 ccm, 59 kW,
ročni (5 pr.), KLIMA

3.550,00 EUR
Opel Corsa Cosmo 1.2 16V

Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 03/2013,
prev. 107480 km, temno siva barva (kovinska), bencinski, 1199 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

6.700,00 EUR
Opel Astra 1.6 16v N joy

Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 06/2012,
prev. 104051 km, temno siva barva (kovinska), bencinski, 1600 ccm, 78 kW, ročni
(5 pr.), KLIMA

Projekt »INN.O.V.Age - Inovacije za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu«: Ker v Sloveniji narašča število starostnikov, ki namesto
v domu za starostnike ostajajo doma, smo se odločili, da se v projekt
vključimo kot partner in skušamo prek mednarodnih partnerjev dobiti
čim več znanja in dobrih praks, kako lahko sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije izboljšujejo bivanje starostnikov na domu. Pridobljena znanja bomo prenesli v slovenski prostor in tudi našim državnim
institucijam pomagali k uporabi dobrih rešitev na tem področju.

6.950,00 EUR
Opel Corsa Essentia 1.2 16V

3.750,00 EUR
Opel Corsa Cosmo 1.2 16V

Letnik: 2004, veljavnost nalepke: /, prev.
83712 km, svetlo zelena barva (kovinska),
bencinski, 1199 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.),
KLIMA

2.200,00 EUR
Opel Astra 1.6 16V Club

Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 06/2012,
prev. 198760 km, srebrna barva (kovinska),
bencinski, 1598 ccm, 74 kW, ročni (5 pr.),
KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 16V Comfort, letnik 2001, cena
2.550,00 EUR; Opel Astra 1.4 16V Enjoy, letnik 2005, cena 5.490,00 EUR,
Opel Astra 1.4 16V N-Joy, letnik 2004, cena 3.990,00 EUR; Opel Corsa Eco
1.2i 16 V, letnik 1999, cena 1.300,00 EUR; Opel Corsa Swing 1.4 i, letnik 1995,
cena 950,00 EUR; Opel GT 2.0 Turbo, letnik 2008, cena 19.500,00 EUR;
Opel Vectra Elegance 2.0 DTI, letnik 2003, cena 3.900,00 EUR in še nekaj
testnih vozil.

Projekt »Dante - Digitalna agenda za nov turistični pristop v evropskih podeželskih in gorskih območjih«: Ker na našem območju pokritost z internetno povezavo še vedno marsikje ni zagotovljena, smo se
vključili v omenjeni projekt z namenom seznanitve z dobrimi praksami
v drugih partnerskih regijah s podobno problematiko ter jih skušati

P R E D S TAVLJAMO NO S ILCE LO K ALNE S AMOO S K R BE

MIRJAM ŠUŠTAR,

bamo se vakuumsko pakiranim živilom, ne uporabljamo mikrovalovnih
pečic in tudi sladice ter peciva pripravljamo sami. V vrtcu otrokom želimo le najboljše in se je zanje vredno potruditi.

organizatorka prehrane
v Vrtcu Litija

Ali ste se srečevali s kakšnimi težavami pri uvajanju lokalno pridelane hrane v vrtcu?
Seveda. V začetku je bilo dobaviti živila od kmetov skorajda nemogoče. Vsak od njih je imel pridelkov premalo za potrebe našega vrtca.
Kot sem že omenila, nam je pri tem bila v veliko pomoč prav Zadruga
Jarina, ki je s svojim načinom zbiranja pridelkov pri kmetih omogočila
dobavo večje količine živil. Ob tem se ves čas borimo s cenami. Živila,
ki nam jih ponujajo velike trgovske verige, so cenovno bistveno ugodnejše. Tako moramo nenehno tehtati med ceno in kvaliteto. Ob ceni
ne moremo tudi mimo dejstva, da pri uporabi lokalno pridelanih živil
porabimo znatno več časa za čiščenje in trebljenje, saj jih večkrat napadejo male živalce in tudi žuželk je v tej hrani bistveno več. Z našimi
kuharicami se večkrat pošalimo, da živali že vedo kaj je dobro.

Vrtec Litija je bila prva vzgojno-izobraževalna ustanova na območju Srce Slovenije, ki
se je vključila v mrežo za lokalno samooskrbo s hrano. Prva dostava lokalnih pridelkov
v vrtec je bila leta 2007. Vsakodnevno v vrtcu pripravljajo hrano za 550 svojih, poleg
tega pa še 150 otrok vrtca pri OŠ Šmartno.
Živila lokalnega izvora dodajajo jedem vsaj
dvakrat tedensko.
Mirjam Šuštar, ki je v Vrtcu Litija zadolžena za organizacijo prehrane
otrok, nam je odgovorila na vprašanja, povezana z oskrbovanjem
njihovega vrtca z lokalnimi pridelki.

eko živila. Enkrat na teden nas pokličejo, da se dogovorimo o dostavi.
Povemo jim, kaj bi potrebovali, oni pa preverijo zalogo živil.

Kje vidite glavne prednosti, da se vrtec oskrbuje z lokalnimi pridelki in proizvodi okoliških kmetov?
V Vrtcu Litija se trudimo, da otroke in tudi njihove starše osveščamo
o zdravem načinu življenja, kamor zagotovo sodi tudi zdrava prehrana.
Pri otrocih želimo razvijati ustrezne prehranske navade in spodbujati
pozitiven odnos do hrane. To nas je spodbudilo, da intenzivno in načrtno omogočamo otrokom spoznavanje in okušanje integriranih in eko
živil ter lokalno pridelane hrane, ki je najprimernejša za uživanje. Prav
lokalno pridelana živila prihajajo do naših otrok sveža, naravno dozorela in polnejšega okusa.

Katere izdelke in pridelke vrtec odkupuje?

Kakšno je vaše mnenje o novem pristopu naročanja, ki omogoča
lokalnim dobaviteljem oskrbovati javne zavode z lokalno domačo
hrano?
Vsekakor je to dobrodošla novost. V letu 2007, ko smo začeli s sodelovanjem z Zadrugo Jarina, še nismo uspeli lokalno pridelana živila dobavljati preko javnih naročil. Z zadrugo smo sklenili individualno pogodbo, kot je takratna zakonodaja dopuščala. Sedaj je drugače. Naročila
lokalno pridelanih živil lahko izvajamo preko javnih naročil.

Kolikokrat tedensko lahko otroci v vašem vrtcu jedo lokalno hrano? Kaj imajo otroci najraje?
Trudimo se čim bolj pogosto vključevati tovrstna živila. S sodelavkami v
kuhinji smo si postavile cilj, da živila lokalnega izvora dodajamo jedem
vsaj dvakrat tedensko. Otroci v vrtcu najbolj posegajo po jabolkih, zato
na naših jedilnikih ponujamo lokalno pridelana bio jabolka.

Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem v mreži za lokalno samooskrbo s hrano?
Pri dobavi lokalno pridelanih živil imamo v Vrtcu Litija, tako kot v drugih večjih zavodih, težave. Posamezni kmetje namreč ne razpolagajo z
zadostno količino živil za naše potrebe. Pri tem nam je Zadruga Jarina
v veliko pomoč. S skrbnim vodenjem evidence o živilih, ki jih imajo
posamezni kmetje na zalogi in z dobro organizirano dostavo živil nam
omogočajo, da otrokom ponudimo sezonsko pridelana, integrirana in

Z zaposlenimi v Zadrugi Jarina smo dogovorjeni, da nas tedensko obveščajo, katera živila so v naslednjem tednu na razpolago. Glede na
ponudbo se odločimo, kaj bi bilo primerno za otroke in kako to lahko
vključimo v jedilnik. Najpogosteje se poslužujemo svežega sezonskega
sadja in zelenjave. Zelo dobrodošla nam je možnost dobave medu od
naših bližnjih čebelarjev, kateri nam omogočajo tudi dobavo bio medu.
Dragocena nam je možnost dobave bio in integrirano pridelanih jabolk,
v zimskem času pa tudi kisle repe in kislega zelja.

Ali so otroci obveščeni o tem, da se prehranjujejo z lokalno hrano? Pri katerih obrokih uporabljate domačo hrano?
V okviru projekta zdrav vrtec in programa ekošole se z otroki zelo veliko pogovarjamo tudi o zdravi prehrani. V tem kontekstu se srečujemo
tudi z lokalno pridelano hrano, o kateri otroci že zelo veliko vedo. Veliko
skupin obišče bližnje kmetije in se izobražuje o tem, kaj lahko pridelamo sami in na kakšen način ta pridelava poteka.
Domača hrana je vključena tako v zajtrke, sadne malice, kosila, kot
tudi v popoldanske malice. Naše kuharice skrbijo za to, da so vsi obroki
pripravljeni pri nas. Zmrznjene hrane skorajda ne uporabljamo, izogi-

Kako starši sprejemajo uvedbo lokalne hrane v vrtec?
Večina staršev je s hrano v Vrtcu Litija zelo zadovoljnih. Verjetno k
temu pripomore tudi dejstvo, da na jedilnike vključujemo živila, ki jih
pridelajo kmetje v naši okolici. Tovrstna živila so namreč polnejšega
okusa, saj niso osiromašena zaradi dolge vožnje iz oddaljenih krajev.
Ali menite, da bi bil model lokalne samooskrbe, ki ga razvijamo
na območju, primeren za širši slovenski prostor?
Vsekakor je tovrstna pomoč dobrodošla tako za vrtce in šole kot tudi
za druge večje ustanove, katerim pridelki posameznih kmetov ne zadoščajo. Oblikovanje neke mreže zadrug bi prinašalo pomoč tako zavodom kot tudi kmetom. Ob tem pa bi omogočila nekaj delovnih mest
ljudem, ki bi bili v teh zadrugah zaposleni. Vsekakor je ideja dobra.
Kje vidite nadaljnje izzive na tem področju? Na kakšen način bi
lahko po vašem mnenju iz lokalnega okolja zagotavljali še več
hrane?
Na splošno je težko govoriti. Lahko le povem, da v Vrtcu Litija oklevamo pri naročilu lokalno pridelanih živil le zaradi cene. Kot sem povedala, nam velike trgovske verige ponujajo živila po zelo nizkih cenah.
Verjetno jim naši kmetje nikoli ne bodo kos. Pri oranju ledine na tem
področju želim Zadrugi Jarina veliko uspeha in volje. Morda se zakonodaja tudi spremeni in bodo kmetje imeli več možnosti.
Pripravila: Ana Savšek, RCL

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega pro
jekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov na
men je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.
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Litijska ekipa športnikov gre v
London na poletne OI 2012

V dneh sredi februarja, nas je občinski karnevalski senat povabil na povorko, ki jo je organiziral 18. februarja 2012 po mestnih ulicah
Litije. Ekipa Litijskih športnih asov, si je štela
v čast da se predstavi, preden se letos udeleži
poletnih Olimpijskih iger v Londonu.
Olimpijski ogenj je padel v roke zmagovalcu iz
zadnjih OI v spanju. Zastavonoši sta luštni in postavni športnici, trikratni svetovni prvakinji v pošiljanju SMS sporočil. V pravem boksarskem ringu, merita
moči naš najboljši boksar Dejan Žabec in temnopolti Del Brado iz WC-ja, katerima brez krepke trenerske pomoči ne bi uspelo. Z njimi potuje tudi brhka
hostesa in sodniška roka. Po rečnem bregu se spušča in trenira trenutno naš
najboljši kajakaš Kausar (pazite ljudje, da mu ne špricne), naj privesla zlato.
Pravi Kosmo Kiks ga vrže zelo daleč, naj ga u Londonu »zadiga« še bolj. Prvič
v zgodovini pa se v London podajata tudi dve zlati ribici, kateri se brez konkretnih priprav v domačem bazenu ne bi uvrstili med elito. Uspeh sinhronega
plavanja je pogojen z globino Litijskega bazena
ter ugodne temperature vode. Jadra tam čez bo
razprl naš jadralec Vas Sili. Ugoden veter in savski valovi so z njim vsak dan.
Držite pesti in navijajte za naše vrle in odlične
litijske športnike, naj v svet ponesejo ime Litija
in dam prinesejo čim več zlata.
Hkrati se vseh 20 članov naše odprave zahvaljujemo za prečudovito spodbudo, ki smo jo prejeli v soboto popoldan na
ulicah. Bilo Vas je lepo videti, zadovoljne in nasmejane. Ljudi, ki v teh dneh
podpirajo šport in takšne prireditve.
Hvala, tudi vsem, ki so krivi zato, da so zbudili to kar je bilo pred leti. Hvala
za nagrado, ki nam bo dala elan za treniranje. HVALA!
Olimpijski komite litijskih športnikov in vodja oprave 2012, Zlata ribica T.M.

Avven na turneji v tujini

PROMO FOTO

Domača skupina Avven se prvič v karieri odpravlja v tujino. Konec aprila
bodo v sklopu dvotedenske turneje nastopili na Hrvaškem, Madžarskem, Slovaškem, Češkem in v sosednji Avstriji.
Še pred odhodom pa so se fantje in
dekle odločili prirediti dva ekskluzivna koncerta pri nas. Prvi se bo zgodil
25.4. v mariborski Pekarni, drugi pa
dan kasneje v prestolnici (KUD France Prešeren). Na obeh koncertih jim
bodo družbo delale domače in tuje skupine, s katerimi Avven v zadnjem
času aktivno sodelujejo. Na celotni turneji bodo Avven posneli tudi dokumentarni film, hkrati pa boste lahko kratke video vtise s poti spremljali
vsakodnevno na njihovi uradni Facebook strani.
Za koncerta v Mariboru in Ljubljani so že možne rezervacije vstopnic na
e-mail naslovu info@avven.com. Avven PR

Flora 2012

Ko dehtijo cvetlice
Od 16. do 18. marca je v Celju potekal že tradicionalen sejem Flora,
na katerem se je letos prvič samostojno predstavila tudi Petra Planinšek Brčan s ponudbo svojega novega podjetja, spletne cvetličarne
Rožicasi.si.
Novopečena podjetnica, ki je v preteklosti spoznala
že tudi svet profesionalnih florističnih prvenstev in je
za svoje delo prejela tudi nemalo
visokih priznanj, se je na sejmu predstavila z
izdelki poročne in žalne floristike. V pozdrav
prihajajoči pomladi je izdelala žalni venec iz
teloha in spomladanski venček za žaro nekoliko nenavadne oblike.
V spodnjem paviljonu celjskega sejma sta se v njenem razstavnem prostoru bohotili še dve poročni dekoraciji; šlo je za prikaz dekoracije poročnega
avtomobila, ki ju je postavila kar na dva avtomobilska pokrova. V sodelovanju s salonom »Iglca« je ob poročnih oblekah predstavila tudi moderna
poročna šopka različnih oblik.
V okviru razstave v zgornjem
paviljonu sejma Flora, ki je bil
v celoti namenjen poroki, pa je
izdelala še dva poročna šopka,
ki sta navdušila obiskovalce
Petra Planinšek Brčan je tako
s svojo prvo samostojno razstavo na strokovnem sejmu
dokazala, da so priznanja in
pohvale, ki jih je v preteklosti
požela na tekmovanjih, še kako
zaslužena. 
Tekst: A.K.

ČEVLJI MIHOYA NA RDEČI
PREPROGI VIKTORJEV

Čevljar Mitja Hojak, ki je znan po svojih ustvarjalnih
presežkih, je tokrat na Viktorjih zares presenetil.
Po rdeči preprogi se je tako sprehodilo več parov čevljev Mihoya, saj vse več znanih Slovencev prisega na
uveljavljeno blagovno znamko. Mitja, ki še vedno pravi, da je udobje treba povezati z eleganco, je tako obul
pevca Samuela Lucasa, radijskega voditelja Denisa
Avdiča, stand up komika in voditelja oddaje X-Factor
Vida Valiča, marketinškega guruja Aleša Lisaca in miss
Universe Mariko Savšek. Mitjevi čevlji pa se tako po zaslugi Denisa in Vida
niso sprehodili le po rdeči preprogi, temveč tudi po velikem odru Gallusove
dvorane Cankarjevega doma. Litijski čevljar, ki se je zaradi svoje prepoznavnosti odločil, da se bo 'odel' v časopisni papir
od glave do peta, pa je dejal: »To, da se vse več
znanih Slovencev odloča za mojo obutev, je zares
velik kompliment in priznanje mojemu delu. Vesel
sem, da so mi vsi zaupali in da sem prav zaradi
njih prejel številne pohvale za obutev,« in dodal,
da mesec dni pred podelitvijo Viktorjev skorajda
ni zapustil svoje čevljarske delavnice, saj je bil zasut z naročili. »Ljudje še vedno izberejo kvaliteto
nad kvantiteto. In to mi zares veliko pomeni,« ponosno pove in ne pozabi poudariti, da se recesija
bore malo pozna. »Če si dober in če delaš dobro,
bodo prej ali slej to opazili tudi največji skeptiki.
Odšteti kakšen evro več za kvalitetno obutev se vedno splača, če veš, da so
potem čevlji točno taki, kot si si jih želel. In če so zraven še udobni, potem
je to zadetek v polno.«

V SLIKI IN BESEDI
Litijska tržnica na veliko soboto
Takole je izgleda litijska tržnica na veliko soboto. Lepo ocvetličen mini park, edini ki ga
premore občina Litija. Le tega je uredilo Cvetličarstvo Petre Planinšek Brčan s.p.
Njegovo bogato ocvetličenje pa je dopolnil
prodajalec suhe robe iz Ribnice.
Čistilna akcija tudi v Litiji
Dne 24.4.2012 je tudi v Litiji potekala čistilna akcija. V akciji je sodeloval tudi litijski župan Franci
ROKAVEC s svojo ekipo, ki je čistila obrežje reke
Save v Litiji. Na sliki so udeleženci, ki so sodelovali v tej akciji.
ČISTILNA AKCIJA Komunale Litija
Tudi letos je Stanovanjsko komunalno podjetje Litija poskrbelo za spomladansko čiščenje mestnih ulic, kjer se je preko zime
nabralo veliko peska in druga nesnage.
23.3-2012 je posebno vozilo za čiščenje
očistilo tudi Graško cesto. Na tem delu je
predvsem problem ozka ulica, za nameček
pa še obcestni robniki, ki so ponekod visoki ca 20 cm, in je problem srečevanja z drugimi vozili. Dejansko Graška
cesta je v dobesednem pomenu »BOB steza«. Zato se imamo zahvaliti projektantom in investitorju.
Slovo od predsedniškega mesta Društva upokojencev Litija
Po 12. letnem predsedovanju DU Litija Janeza
KRESA je ta na občnem zboru predal svojo
funkcijo novo izvoljenemu predsedniku Dušanu JOVANOVIČU. Ob tej priliki sta Karlo LEMUT
in tajnica društva Nuša Rozman dolgoletnemu
predsedniku Janezu KRESU izročila posebno
darilo društva, foto spomine na dolgoletno
uspešno vodenje društva.
Ciril Golouh

Razstava kolažov slikanice Most prijateljstva
ilustratorke Irene Režek na IV. festivalu romske
kulture Romano Čhon
V mesecu aprilu letos že četrto leto poteka festival romske kulture Romano Čhon/Romski mesec
v Ljubljani, Mariboru ter drugih mestih po Sloveniji. Namen festivala je prikazati romsko kulturo
v svoji bogatosti in pestrosti. V okviru festivala
je mogoče obiskati različne gledališke predstave,
delavnice, predavanja ter druge aktivnosti. Med
drugim so se v Slovenskem etnografskem muzeju
predstavili različni umetniki s svojimi umetniškimi
deli. Poleg umetnice Marije Ljubotina Antonescu
ter Zorana Tairovića, svoja dela predstavlja tudi
ilustratorka Irena Režek, ki razstavlja ilustracije trojezične pravljice Most prijateljstva/Mosto
Kolaž - Irena Režek
prijateljstvo/Pejtaušaugoskri phurt. Pravljica je
napisana v slovenščini, dialektu prekmurske romščine ter dialektu dolenjske romščine, avtorji zgodbe pa so Stojan Hudorovac, Brendi Bajt, Jasmin
Hudorovac in Tina Koščak.
Tudi ilustracije so preplet več ustvarjalcev. Svoje risbe so prispevali otroci
iz romskih naselij v Grosupljem, ki jih je Irena Režek spretno umestila s
svojimi ilustracijami. Tako je ustvarila kolaž z raznolikostjo tehnik in stilov, kar daje še globlji pomen zgodbi in podkrepi sporočilo, da raznolikost
lahko živi v sožitju in prijateljstvu. Izziv za ilustratorko je bil vse skupaj
vkomponirati v homogeno celoto. Delce je povezala z glavnima junakoma,
ki sta narisana s svinčnikom. Razlog, da je uporabila grafitno tehniko je,
da junaka ne razlikujemo po barvi kože ali barvi las, saj to v prijateljstvu ni
pomembno. Na Petro in Danijela tako gledamo le kot na deklico in dečka ,
ki želita postati prijatelja. Kolaž, ki je nastal s prepletanjem otroške risbe in
risbe ilustratorke je postal most do otroških src. Iskrena otroška risba pa
pričara duh topline in čarobnost prijateljstva.
Razstavo si lahko ogledate tudi v Mladinskem društvu Jevnica med 14. in
19. majem 2012.

ALI ŽE IMAŠ SVOJEGA KMETA!?

Kmet je spet postal pravi gospod! Pa ne zato, ker bi kmetu šlo bolje, pač pa
zato, ker gre skoraj vsem drugim slabše. Je pač tako - denar ne kroži:
- Ker tisti, ki kradejo ali kako drugače pridejo do denarja, tega nalagajo
v lastnih depojih ali v švicarskih bankah in je Švica spet postala še bolj
bogata – posebno bankirji,
- Ker je svet odvisen od elektrike in nafte (monopol), to izkoriščajo in iztisnejo iz nas denar ter ga vlagajo npr. v Dubai,
- Ker kupujemo najcenejšo robo iz Kitajske, gre tja še preostali denar.
- Potem pa smo še tisti, ki dobimo denar po starih in novih zakonih (penzionisti,
Evropa, država s svojimi davki, smetarji, tisti ki dobivajo socialno pomoč, itd.).
- Nekaterim pa je uspelo ostati v tem kroženju denarja – čestitam - to so
prave face.
Zdaj vemo, kje je denar. Nismo bili uspešni pri ohranitvi lastne proizvodnje
in zato tisti, ki imajo denar, pač pri nas ne morejo skoraj ničesar kupiti in
si s prej našim in zdaj svojim denarjem pač nimajo kaj pomagati. Zato je
kriza! Kako zelo preprosto.
Tako je v naših žepih vse manj denarja in težko si privoščimo kaj več, kot
eksistenco. Ko bo denarja zmanjkalo tudi za hrano, položnice – eksistenco,
bomo razpolagali s svojo iznajdljivostjo in z lastnim delom (če smo zdravi).
Namesto da bi porabljali kurilno olje, bomo šli v gozd po drva; namesto da
bi hodili po hrano v trgovino, bomo raje začeli obdelovati svojo zemljico
ali se povezovati s svojim kmetom. Ali že imate svojega kmeta? Zdaj je
zadnji čas, vam rečem! Upam, da bomo imeli vsaj za sol! (Naj zasluži tisti
švercar - Martin Krpan).
Vizionar je na
slikal človeka
bodočnosti že
leta 1933

Srečali pa smo ljudi naše in vaše svetle bodočnosti tudi v bližini GEOSS-a
pri menjavi slovenskih semen! http://stafetasemen.oskrbimo.si/
Ostane nam še sedma - zadnja možnost! To je - Preživljanje v naravi! V
Sloveniji je pač klima, ki vzpodbuja bujno rast tudi divjih in užitnih rastlin in
živali. Če znamo izkoristiti vse to, kar nas obdaja, lahko živimo v izobilju, pa
tudi za ozimnico nam veliko ostane. Ne verjamete? Pa še bolj zdravo je!
Pojdimo na tridnevno šolanje – Kako preživeti v naravi! (brez elektrike,
brez nafte, brez telefona, brez smetarjev, brez neštetih obveznih položnic,
brez stresa, brez trgovine in denarja, brez interneta ...)
Več na: www.vace.si/preziveti.htm ali tel: 01 8976 680, 041 896 632, Družinsko gledališče Kolenc, Vače 12, 1252 Vače
To so prijetne - zabavne počitnice (in hkrati izobraževanje), ki so dosti cenejše, kot če ostanemo doma. Ne verjamete – prepričajte se! Pa še kako
nas imam rad v teh težkih časih, ko je to najtežje!
Potem pa naj pride še hujša kriza, če si sploh še upa! Zvonček Norček
Pripis: Morda kdo misli, da je čas krize - čas davčnih izterjevalcev in drugih
mrhovinarjev. Ne, ne, to je NAŠ ČAS, čas tistih, ki ljubimo naravo, drug
drugega in sebe. Ker se nismo bili sposobni upreti ugodju, ki ga nudi civilizacija, nas je kriza prisilila v izpolnitev naših sanj. Bog že ve, kaj dela in
neskončno nas ljubi!
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javni zavod za kulturo litija
»Vedno se zgodi tisto, v kar resnično verjameš;
in prav ta vera uresničuje stvari.
Mislim, da se nič ne zgodi brez
te globoke vere.«
(Frank Lloyd Wright 1967-1959)

PRIBLIŽEVANJA S POLONO VETRIH

V marčevskih Približevanjih
www.jzk.si smo gostili zanimivo gospo.
Ga. Polona Vetrih je izjemno širok, iskren, čustven
in odprt človek, ki pove kar misli. Je osebnost, ki
se zaveda perečih problemov sedanjosti in to ne
le v kulturi. Zaradi svojih dolgoletnih izkušenj zna
z izrednim občutkom »privabiti« in začarati svoje
poslušalce. To smo občutili tudi v enournem srečanju z njo in vsem prisotnim bo ostala v lepem in toplem spominu.
Ob 60-letnici mesta Litija vas vabimo na ogled tematske razstave »LITIJA
IZ STARIH ALBUMOV«, s katero predstavljamo stare hiše in druge mestne
objekte, ki jih danes ni več. Na svoj način so se zapisali v našo zgodovino,
na njihovem mestu pa se sedaj pišejo nove zgodbe. Razstava bo na ogled v
avli Občine Litija do konca aprila.

OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE BOGDANA
BAROVIČA
9. maja, ob 19. uri, ste vabljeni v avlo Kulturnega centra
Litija na otvoritev slikarske razstave Bogdana Baroviča,
kateremu je umetnost že od nekdaj pri srcu, v oporo
in del njegove osebnosti. Že sedemnajsto leto likovno
ustvarja in veseli smo, da njegova dela gostimo tudi v
Litiji. Slike bodo na ogled do konca meseca maja.
ZAKLJUČEK SEZONE SOBOTNIH OTROŠKIH MATINEJ
V goste smo tokrat povabili Kaličopkovo gledališče, ki nas bo popeljal skozi glasbeno-animacijsko predstavo TIKA TAKA. Veliko bo prepevanja, telovadbe in sodelovanja otrok pri izvedbi predstave. Ob koncu pa vse čaka
še zvito in sladko presenečenje … njaminjami (PS: pa ne bodo bonbončki)!
Nasvidenje v soboto, 12. maja, ob 10. uri, v Kulturnem centru!
SVET ZAVODA
V ponedeljek, 19. marca, je zasedal svet zavoda JZK Litija. Obravnavali
so poslovno poročilo za leto 2011 in tekočo problematiko. Zavod je tudi
leto 2011 končal s pozitivnim rezultatom, ne samo finančno temveč tudi
vsebinsko, saj je bila z natančno in racionalno porabo javnih sredstev
ponovno presežena realizacija programa kot tudi posodobitev opreme.
Člani sveta zavoda so izrazili zadovoljstvo nad delovanjem JZK Litija z
upanjem, da krčenje sredstev in vsesplošna situacija ne bo premočno
vplivala na kulturno ponudbo v Litiji. Seje se je tokrat udeležil tudi župan
Franci Rokavec, predvsem zaradi pereče problematike muzejske dejavnosti. Strinjal se je z oceno stanja, da je enota Muzej kadrovsko, finančno in
prostorsko močno podhranjena, hkrati pa dal zagotovilo, da občina resno
podpira prizadevanja zavoda pri ohranjanju kulturne dediščine in da bo
mestni muzej po izselitvi osnovne šole dobil svoje prostore v stavbi stare
sodnije. V Litiji se torej lahko nadejamo, da bo mesto po 60 letih končno
dobilo ustrezno urejeno institucijo, ki bo po vzoru večine slovenskih mest
skrbela za ohranjevanje in prezentacijo lokalne kulturne dediščine.
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 60-LETNICI MESTA
V torek, 12. aprila, smo v sodelovanju z Mestno skupnostjo Litija in Občino Litija pripravili slavnostno akademijo ob 60-letnici mesta. Poleg številnih občanov so se je udeležili tudi zadnji trije župani Jože Drnovšek,
Mirko Kaplja in Franci Rokavec. Program so oblikovali domači glasbeni
umetniki (MePZ DU Litija, Litijski Jazz band, Daša Gradišek, profesorji
Glasbene šole Litija-Šmartno in MVS Lipa), popestrili pa so ga arhivski
posnetki RTV Slovenije. Slavnostna akademija je bila sprehod skozi zgodovino mesta in spomin na nekatere pomembne dogodke, ki so oblikovali in zaznamovali razvoj mesta.
V JZK Litija se ob tej priliki zahvaljujemo vsem nastopajočim, še zla
sti pa Arhivu RTV Slovenije, ki je ob tej priliki pokazal izredno mero
razumevanja in pripravljenosti na sodelovanje.
ODSTIRAMO TANČICE LITIJSKE ZGODOVINE
V prejšnji številki smo objavili fotografijo litijskega orkestra, ki je deloval
v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Oglasil se nam je g. Peter Jereb in
posredoval nekaj podatkov o glasbenikih na njej. Za to se mu še enkrat
iskreno zahvaljujemo!
Tokrat objavljamo fotografijo, po
vsej verjetnosti litijskih Sokolov, na
kateri lahko prepoznamo nekdanjega litijskega župana Hinka Lebingerja (v drugi vrsti stoji 3. z desne).
Fotografija je starejšega datuma,
zagotovo pred letom 1925. Če kdo
prepozna še koga na fotografiji, naj
prosim javi podatke po telefonu
(031/6859-160) ali po elektronski pošti (helena.hauptman@siol.net).

ŠPARGLJI

PR' MEŽNARČK

NA BREGU PRI LITIJI - VSAK DAN OD 800-2000 ure

Tel: 031 847 206

ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

knjižnica litija
April, mesec knjige
V aprilu smo na mednarodni dan knjig za otroke odprli
razstavo ilustracij iz slikanice Glinčki, ki jo je napisala
Tina Koščak. Lepe ilustracije je prispevala Irena Režek, na ogled pa bodo ves mesec. Vabimo predvsem
otroke in učence, da si razstavo ogledajo. V aprilu
bomo pripravili tudi dva literarna večera, prvi je bil z Igorjem Goštetom,
drugi bo 24. aprila z Jožetom Sevljakom. Igor Gošte je na literarnem večeru v Knjižnici Litija spregovoril o svoji ljubezni do športa, medijev, pisanja, družine, vnučkov. V kulturnem programu je sodelovala Glasbena šola
Litija/Šmartno, s kitaristoma Leo Bernik in Davidom Vrančičem, njun
mentor je prof. Rado Černe. Avtorjeve pesmi je bral Jože Sevljak. Nekaj
utrinkov z literarnega večera:

[psi]
Zagotovo ste že slišali za knjigo [psi], ki že nekaj časa vzbuja pravo zanimanje, v knjižnicah je knjiga z najdaljšimi čakalnimi vrstami. Rdeča nit te
knjige je nova teorija psihologije – REI. Predstavljena je v obliki zgodbe
o Erosu, ki naredi knjigo razumljivo vsakomur, tako visoko izobraženemu
kot preprostemu bralcu. Knjiga je izšla na 777 straneh, stane 77 evrov,
kupili ali dobili pa so jo tudi mnogi znani Slovenci: Dr. Erih Tetičkovič,
zdravnik nevrolog je o knjigi dejal: »…To je knjiga, ki jo vsrkavaš vase kot
najdražje, najboljše zdravilo, kapljico za kapljico. Avtorju te mojstrovine
velja moj globok poklon, četudi ne vem, kdo je. V življenju sem prebral že
veliko knjig, ta pa dejansko kot luč razsvetljuje spoznanje o biti življenja.
[psi] je zame resnično nekaj veličastnega. «
Knjigo po Sloveniji predstavlja Bojan Maroševič, dramski igralec, glasbenik in ljubitelj pisane slovenske besede. Rojen je na Jesenicah, vendar
se je že pred tremi desetletji preselil v Maribor, kjer tudi službuje v slovenskem narodnem gledališču. Knjigo [psi] je spoznal že v času nastajanja saj pisca osebno pozna. Ko je dobil še nenatisnjene zapiske je bil
nad prebranim tako prevzet, da jih je dal prebrati tudi svoji bivši ženi, s
katero sta bila takrat že nekaj let ločena. Vsebina knjige jima je razkrila
vse težave, ki sta jih imela v skupnosti in jima vrnila ljubezen. Ponovno
sta zaživela skupaj, Bojan pa se je zato sam ponudil, da bo v zahvalo
knjigi pomagal na njeni poti in jo bo predstavljal v knjižnicah, saj se pisec
ne želi predstaviti javnosti. Bojanova predstavitev je tako njegov osebni
pogled na nastanke te knjige, zbranemu občinstvu pa na odprt in iskren
način približa njeno vsebino. Predstavitev knjige bo v Knjižnici Litija, v
ponedeljek, 7. maja ob 19. uri. 
Aleksandra Mavretič

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in
Šmartno je v aprilu organiziralo v okviru programa Zdravje zanimivo predavanje z naslovom Gimnastične vaje za
zdravo telo. Predavanje je bilo uvod v jesensko praktično
vadbo, ki jo bo izvajala diplomirana fizioterapevtka, gospa Damjana Šteh,
ki ima na tem področju dolgoletne izkušnje.
Ker sta zdravje in dobro počutje pogoj za aktivno in ustvarjalno življenje tudi
nas v zrelejših letih, vas vabimo, da se nam jeseni pridružite.  Iva Slabe
POZDRAV POMLADI je bil naslov likovne razstave, ki je bila odprta v petek, 16. marca 2012, v Kulturnem centru Litija.
V tem projektu so sodelovali: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Javni zavod za kulturo Litija, Knjižnica Litija in
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica.
Otvoritev razstave je bil pomemben dogodek tudi zato, ker sta se dve
sorodni neformalni izobraževalni organizaciji povezali in se dogovorili za
sodelovanje na področjih, kjer je to mogoče. In razstava je takšna priložnost, kajti likovna dela se potem selijo in postavijo na ogled v galeriji
Kresnička na Muljavi.
Razstavljali sta Cveta Jaklič in Mira Škufca Lukman, članici likovnega
krožka U3 Ivančna Gorica, ki ga vodi mentorica, akademska slikarka, Joanna Zajac Slapničar; Poljakinja na podiplomskem študiju v Sloveniji razdaja svoje znanje članicam v tretjem življenjskem obdobju. Tako gresta z
roko v roki mladost in stroka na eni strani in na drugi želja po ustvarjanju
tudi v poznejšem obdobju.
V otvoritvenem programu je sodeloval mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija, prav tako sta od tam prišli citrarki Pavla Pavlin in Mili
Penčur. Program je povezovala in recitirala Vlasta Pajić.
Razstava je bila na ogled do 13. aprila 2012.
KO SE PTIČKI ŽENIJO
je bil naslov pregledne tematske razstave keramičnih del, ki so nastala v
letošnjem študijskem letu v okviru krožka Keramika. Razstava je postavljena v Knjižnici Šmartno, kjer dvanajst članic tudi ustvarja; od oktobra
do aprila je nastalo veliko ptic, tudi eksotičnih, nočnih obiskovalcev, pa
labodov in še kaj bi se našlo. Lepe so bile tudi ptičje hišice.
V maju vabimo na:
- ekskurzijo v Krapino v okviru krožka Kulturna dediščina
- na zeliščarsko terensko delavnico (Vače, Slivna) v okviru Društva žena
in deklet Vače, ki jo bo vodila gospa Stanka Pečarič
- prav tako se bodo dvakrat sestale članice krožka ročna dela
- in članice skupine Kuhajmo zdravo
- na prireditev ob zaključku študijskega leta.
Milena Dimec

POKLON DIPLOMANTKAM VEZILJSKEGA ODDELKA

Šole za umetno obrt v Ljubljani
Ustvarjalno središče Breznikar Šmartno pri Litiji in Knjižnica Litija vljudno
vabita na razstavo, kjer bo prvič predstavljena študijska zbirka vajenic za
vezenje, kvačkanje in pletenje. Na 5-letnem izobraževanju na veziljskem
oddelku Šole za umetno obrt v Ljubljani jih je ustvarila gospa Majda Rak
Knific; prikazujejo pa številne tehnike vezenja ter bogastvo okrasnih in
polnilnih vbodov. Odražajo odličnost študijskega programa na oddelku
za veziljstvo in velik talent gospe Majde Knific, strokovne učiteljice za
vezenje, ki je šolanje z diplomo zaključila pred 55. leti in je vse življenje
posvetila pedagoškemu in umetniškemu ustvarjanju vezenin.
Po več kot 70. letih uspešnega delovanja, je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja omenjeni oddelek za veziljstvo ukinjen, hkrati pa so bili iz učnih
programov osnovnih in srednjih šol izbrisani tudi programi ročnih del.
Pobudnica in avtorica razstave želim s to razstavo izraziti spoštovanje
in zahvalo vsem diplomantkam veziljskih oddelkov na Šoli za umetno
obrt za njihov neprecenljiv prispevek za ohranjanje te žlahtne dediščine
slovenskega naroda, s katero so skozi stoletja krasili domove, sakralne
objekte, oblačila, pa tudi službene prostore.
Otvoritev razstave bo v četrtek, 10. maja 2012 ob 18. uri. Razstavo bo
odprl gospod Milan Izlakar, župan občine Šmartno pri Litiji. Razstava bo
na ogled do 31. maja 2012 v Knjižnici Šmartno pri Litiji, v obratovalnem
času knjižnice. Za oglede izven tega časa prosimo organizirane skupine,
da se predhodno dogovorijo z Ustvarjalnim središčem Breznikar, telefon
031 626 221. 
Ustvarjalno središče Breznikar, Magda Breznikar

PLESNE NOVICE NLP

ter baleta. Zaradi
velikega zanimanja
so se odločili zadevo ponoviti 19. 4.
2012.
Več informacij na
facebooku @ NLP
Litija in telefonu
040 244 842.
NLP

Plesalci, ki letos delujejo pod novim imenom plesno
športno društvo NLP, so v lanskem letu dokazali, da
sežejo med najboljše plesalce v Sloveniji. Poleg tega,
da so v lanski sezoni nizali odlične rezultate, je mala skupina pod taktirko
Katjuše Premk in mentorstvom njenega brata Tadeja in Nataše Lovše
Pepelnak, dobila naziv Naj Plesalec
DATUM
URA
DOGODEK
2011. Plesalcem iskreno čestitamo.
16.00
Dan za spremembe
Pred plesaci in plesalkami pšd NLP, SOB 21.4.
19.00
Koncert Ljudskih pevk in godcev s Polšnika z gosti
je po zelo uspešnih pokalnih tek17.00
Dežka - predstavitev otroške slikanice in otvoritev razstave
movanjih, ki so potekali od novem- PON 23.4.
18.00
Pravljična ura
bra do marca, sedaj še tekma na TOR 24.4.
19.00
Jože Sevljak: predstavitev pesniške zbirke Pesmi jeze in upora
državni ravni. Letos se bodo litijski
18.00
Pravljična ura
plesalci prvič predstavili pod ime- ČET 26.4.
16.00
Ustvarjalna delavnica DIHURČKI
nom NLP. Upamo in držimo pesti, SOB 28.4.
Uvodno usposabljanje prostovoljcev – Slovenska filantropija
da njihov trud in veselje do plesa ne PET 5.5. 9.00 – 17.00
SOB 6.5. 9.00 – 16.00
Uvodno usposabljanje prostovoljcev – Slovenska filantropija
bosta ostala neopažena.
19.00
Predstavitev knjige [psi], gost dramski igralec Bojan Maroševič, ki knjigo predstavlja po Sloveniji
Dne 14.4. je društvo imelo dan od- PON 7.5.
18.00 - 19.00
Informativno- svetovalna pisarna Društva UP
prtih vrat. V goste so povabili ene17.00
Družabne igre: KVIZ
ga najboljših slovenskih plesalcev SRE 9.5.
19.00
Otvoritev slikarske razstave BOGDANA BAROVIČA
Break Dance-a Filipa. Poleg break-a
17.00
Družabne igre: CATAN
so poučevali tudi osnove hip-hopa ČET 10.5.

KULTURNI KOLEDAR

SOB

Cenjene stranke obveščamo, da se bo
zaradi hladnega vremena sezona špargljev
pričela nekoliko kasneje, predvidoma
okoli 1. maja.
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12.5.

PON

14.5.

TOR
SRE

15.5.
16.5.

ČET

17.5.

PET

18.5.

SOB

19.5.

TOR
ČET

22.5.
24.5.

SOB

26.5.

LOKACIJA

MC Litija
Dvorana na Polšniku
MC Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno
MC Litija
MC Litija
MC Litija
Knjižnica Litija
MC Litija
MC Litija
Kulturni center Litija
MC Litija
18.00
Razstava - »Poklon diplomantkam veziljskega oddelka Šole za umetno obrt v Ljubljani Knjižnica Šmartno
10.00
Zaključek sezone OTROŠKIH MATINEJ: TIKA TAKA – Kaličopkovo gledališče
Kulturni center Litija
Koncert ob župnijskem dnevu: Zbor sv. Nikolaja, Nikolajev otroški zbor in Župnijski Cerkev sv. Nikolaja
19.00
mladinski pevski zbor sv. Nikolaja
Litija
Kino kokošnjak: podnebne spremembe
MC Litija
18.00
Koncert: »OŠ Gradec poje«
Kulturni center Litija
16.00
PRAVIČNA TRGOVINA – okrogla miza
MC Litija
9.00
13. Festival PROSTOVOLJSTVA
Ljubljana
16.00
JEJMO LOKALNO – okrogla miza
MC Litija
18.30
Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin GŠ Litija-Šmartno
Kulturni center Litija
18.00
Moj svet, razstava – Aljoša Ravbar
MC Litija
9.00 – 18.00
EX-TEMPORE
MC Litija
15.00
Kuharska delavnica – Italijanske mini pice
MC Litija
18.00
Potopis: PEKING, Kristjan Adamlje - Denis
MC Litija
18.00
Okrogla miza: Mladinski center danes in v prihodnosti
MC Litija
16.00
Iskanje izgubljenega zaklada
MC Litija
16.00
UNIKAtija, tržnica unikatnih izdelkov
MC Litija
18.00
MC – ROJSTNODNEVNI PROGRAM ZA MLADE
MC Litija
20.00
RAJ MLADOSTI – koncert mladih rock, jazz skupin
MC Litija

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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Osnovna šola Litija
TEKMOVANJE IZ HITREGA IN ZANESLJIVEGA RAČUNANJA

9. marca je v Črnomlju potekalo finale državnega tekmovanja v hitrem in zanesljivem računanju. V finalu
je sodelovala tudi Osnovna šola Litija z osmimi tekmovalci v štirih starostnih skupinah. V skupini prvi, drugi in
tretji razred je tekmovala Klara Vidic. Dosegla je dvanajsto mesto. V skupini četrti in peti razred so tekmovali Marko Bjelčević,
Urh Krafogel in David Valte. Urh Krafogel je v tej skupini zmagal, za
njim se je uvrstil Marko Bjelčević, David Valte pa na dvanajsto mesto.
V skupini šesti in sedmi razred je tekmoval Nejc Friškovec. Dosegel je
štirinajsto mesto. V skupini osmi in deveti razred so tekmovali Enes Kararić, Eva Lavrenčič in Melisa Mešić. Na koncu je bil Enes Kararić sedmi,
Eva Lavrenčič deseta in Melisa Mešić trinajsta.
Marko Bjelčević, Urh Krafogel sta prejela povabilo na meddržavno
tekmovanje iz hitrega in zanesljivega računanja v Rokiškisu v Litvi.
Radi bi se udeležili nadaljnega meddržavnega tekmovanja. Tekmova
nje bo potekalo 28. aprila 2012 v Litvi, v kraju Rokiškis. Ker Zavod
RS za šolstvo ne more zagotoviti finančnih sredstev za kritje potnih
stroškov in bivanja se obračamo na Vas. Na osebo ti stroški znesejo
okvirno 200 EUR. Tekmovanja bi se udeležili trije tekmovalci in mentor.
Stroški skupaj znesejo 800 EUR. Zelo bi bili veseli vsakršne pomoči.
Če bi bili naš sponzor, bi objavili v našem lokalnem časopisu Litije Občan,
na spletni strani Osnovne šole Litija, da nam je vaše podjetje finančno
omogočilo tekmovanje. Pripravljeni smo posredovati rezultate tekmovanja, ki jih lahko objavite v Vašem internem časopisu. Če bi se odločili
za donacijo, vas prosimo, da morebitna sredstva nakažete na naš račun
01260-6030660867, BIC koda banke BSLJSI2X, s sklicem 00 2996.

MAKUČEVE OČI SKOZI EVINE OČI – ZLATO
CANKARJEVO PRIZNANJE

Letošnji izbor knjig za tekmovanje v znanju materinščine je dvignil med
osnovnošolskimi bralci, starši in v medijih precej prahu zaradi »neprimernosti« del, v prvi vrsti Predinove na Zeleni veji in deloma Makučevih
Oči, naknadno predpisanih za obvezno branje. Vse to pa ni prestrašilo
oz. zaustavilo Eve Lavrenčič, učenke 9. razreda Osnovne šole Litija,
ki je s svojim kritičnim pogledom in pisateljsko žilico na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 17. 3. 2012 v Ljubljani, osvojila zlato
priznanje in bila med desetimi najboljšimi v Sloveniji. Bravo, Eva!
Mentorica Mojca Fridl

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE

V šolskem letu 2011/2012 je potekalo tekmovanje v znanju zgodovine
z naslovom Srednjeveška mesta na Slovenskem. Šolsko tekmovanje
smo organizirali 5. decembra 2011 in tekmovalo je sedemnajst učencev. Bronasta priznanja so prejeli: Aljaž Strmljan 8. a, Nadja Strle 8. b,
Lara Krafogel 9. b, Eva Lavrenčič in Dragan Tripunović 9. c. Tekmovanje
na regijskem nivoju je potekalo 16. januarja 2012 in udeležili so se ga:
Aljaž Strmljan, Nadja Strle, Eva Lavrenčič in Dragan Tripunović. Srebrno priznanje sta prejeli Nadja Strle in Eva Lavrenčič. Eva Lavrenčič je
nadaljevala tekmovanje tudi na državnem nivoju, ki je bilo organizirano
3. marca 2012 in osvojila zlato priznanje. Čestitamo!
Mentorica Andreja Žbogar Perakis

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE

Državno tekmovanje iz znanja kemije je potekalo 10.3. 2012 na Osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosupljem. Udeležili so se ga štirje učenci
Osnovne šole Litija.
Nadja Strle iz 8. razreda in Eva Lavrenčič iz 9.razreda sta osvojili zlato
Mentorica Renata Kralj
Preglovo priznanje. Čestitke obema! 

GLEDALIŠKA SKUPINA NEURADNO ZASAČENI NA
OBMOČNEM SREČANJU GLEDALIŠKIH SKUPIN

V torek, 3. 4. 2012, je v Litiji potekalo območno srečanje otroških gledaliških skupin v organizaciji JSKD Litija. Skupina Neuradno zasačeni
iz OŠ Litija se je predstavila na odru Kulturnega centra Litija z igro
Zgodbe iz šolskega WC-ja pod mentorstvom Jane Štojs. V predstavi poleg članov gledališke skupine nastopajo tudi Vokalči, ki jih vodi Sandra
Rihter in s spremljavo Vilijema Gučka. Za sceno pa je poskrbela Marija
Bregar Hostnik. Skupaj je na odru nastopilo 19 učencev, ki so navdušili
obiskovalce.
SKUPINA Neuradno Zasačeni - gledališčniki OŠ Litija so nastopili
tudi na odru Mladinskega gledališča Ljubljana v okviru 10. Otroškega festivala gledaliških sanj, ki je v sklopu Pionirskega doma potekal
od 3. 4.-14. 4. 2012.

FINALE ZA ROKOMETAŠICE OŠ LITIJA

V organizaciji OŠ Litija je v petek, 16.3.2012, potekalo polfinale državnega tekmovanja v rokometu za dekleta. Na tekmovanju so sodelovale
OŠ Rače, OŠ Petrovče
OŠ Olge Meglič s Ptuja
in OŠ Litija. Polfinalni
turnir je začela Litija
proti Račam. Domačinke so nasprotnice presenetile s hitro in učinkovito igro in zmagale
14:7. Naslednji tekmec
je bila ekipa Petrovč, ki
se prav tako ni mogla
resno upirati še vedno
Veselje po končanem tekmovanju
odličnim Litijankam, ki
so bile boljše s 17:5. Zadnji nasprotnik pred uvrstitvijo v finale je bila
ekipa OŠ Olge Meglič, ki je prav tako premagala ostali dve ekipi. Litijske
rokometašice so zaradi
pomembnosti srečanja
tekmo začele zelo živčno in nezbrano, kar se
je poznalo na rezultatu,
saj so igralke s Ptuja
povedle s 5:2. Po time
outu se je domača ekipa zbrala in do polčasa
rezultat izenačila na
5:5. V drugem polčasu
so domače igralke ves
čas vodile in zmagale z
Ekipa OŠ Litija
11:9. S tem rezultatom
so se uvrstile v finale državnega tekmovanja osnovnih šol. To je doslej
največji uspeh litijskih rokometašic.
Trenerka: Vanessa Žontar, vodja ekipe: Karmen Špan.
Zbrala in uredila Petra Pavlica

Podružnica s prilagojenim programom
OBISK NA KMETIJI

V sredo, 14. marca, so učenci oddelka posebnega programa vzgoje in izobraževanja 1 imeli prav poseben dan.
Odšli so na kmetijo na Spodnjem Logu. Ob prihodu jih je
najprej pozdravil kuža Reksi. Nato so si ogledali različne
živali – purane, goske, račke, muce, kokoške, pave, kravice, bike in teličke. Spoznali so različne kmetijske stroje in
orodje, ki ga potrebujejo za delo na polju in v
hlevu. Lastnik kmetije jim je razložil, kaj določene živali jedo in za kaj so koristne. Pokazal
jim je, kako se pomolze kravo in eden izmed
učencev se je celo sam preizkusil v molži. Gospod Tine ga je pohvalil in
rekel, da bi bil odličen kmet. Na koncu so se okrepčali z okusnim zavitkom iz jabolk in domače skute ter z zeliščnim čajem. Za topel sprejem
se učenci in učiteljica najlepše zahvaljujejo gospe Dragici in zakoncema
Petrič. 
Katarina Lenič

OČISTIMO SLOVENIJO

V petek, 23.3., je v OŠ Litiji na enoti s prilagojenim programom potekala čistilna akcija. Na lep sončen dan so vsi učenci in učitelji čistili Valvazorjevo ulico. Čeprav je bila ulica videti čista, so v eni uri nabrali kar eno vrečo mešanih
odpadkov, dve vreči embalaže in nekaj stekla. Po zasluženi malici so izvedli
evakuacijo. Učenci in učitelji so zelo hitro, po načrtu, šli na igrišče. Tam jih je
ravnatelj preštel. Bili so pozorni tudi na učitelje, da ne bi kateri ostal v stavbi.
Na isti dan so izvedli tudi roditeljski sestanek. Rdeča nit sestanka je bil
materinski dan. Vsi so se zelo potrudili pri točkah. Za obiskovalce so naredili obeske v obliki rožic. Za starše, predvsem pa za mamice, so peli,
plesali, igrali in deklamirali. Ogledali so si tudi malo drugačen film o Muci
Copatarici. Na koncu so si vsi oddahnili, da je bilo napornega, a čudovitega dneva, konec. 
Renata Dimnik

DRŽAVNO TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU –
KATJA VERHOVEC ZLATA MEDALJA

V petek, 6. 4., je Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom, priredila že 14. Državno tekmovanje v namiznem tenisu za učenke in učence OŠPP,
ki se ga je udeležilo kar 42 tekmovalk in tekmovalcev
iz trinajstih šol iz vse Slovenije. Igralke in igralci so za
mizami pokazali veliko znanja in zanimivih dvobojev.
Veliki met je s prvim mestom uspel Katji Verhovec,
odlična tretja pa je bila Ana Meke. Pri fantih sta za OŠ
Litija nastopila Franc Feštajn, ki je zasedel 9.-12. mesto in Matej Černe
17.-25. Učenke in učenci so preživeli zanimivo športno dopoldne, s tribun
so jih bodrili njihovi sošolci in vsi se že veselijo tekmovanja v prihodnjem
letu, do takrat pa bodo zavzeto vihteli loparje.
Vili Guček

ANA OSVOJILA ZLATO

V četrtek, 13. 3. 2012, je na Rogli potekalo Državno tekmovanje v smučanju za učenke in učence OŠPP. Udeležila se ga je tudi učenka OŠ Litija Ana Meke in prepričljivo zasedla prvo mesto. Vodila je že po prvi vožnji in na
drugi le še povečala vodstvo ter tako prepričljivo ugnala
vse tekmice. Zmage se je seveda zelo razveselila. Čestitamo! 
Vili Guček

NA OBISKU OTROCI IZ VRTCA MEDVEDEK

Učence 2., 3. in 4. razreda Podružnice s prilagojenim programom, so v torek 27. 3. 2012
obiskali otroci iz vrtca Medvedek. Obiska so se učenci zelo
veselili, ga nestrpno pričakovali
in se nanj pripravljali. Ob prihodu so se otrokom predstavili s
kratkim kulturnim programom.
V šolski knjižnici so jim zaigrali dramatizacijo pesmice Mali
zvonček je zbolel in predvajali
posnetek dramatizacije zgodbice Sovica Oka. Druženje so nadaljevali v
učilnici, kjer so se skupaj igrali v igralnih kotičkih, pa tudi sladka malica
ni manjkala. Za lep dopoldan, iskrena hvala vzgojiteljicama Mojci Sabari,
Mojci Vedernjak in otrokom skupine Zajci iz vrtca Medvedek.
Učenci so povedali tudi nekaj besed in misli o obisku otrok iz vrtca:
»Meni je bil obisk všeč, ker so se otroci igrali z mano.« Diana, 3.razred
»Všeč mi je bilo, ko sem s fanti sestavljal kocke.« Gregor, 4.razred
»Všeč mi je bilo, ker je k nam prišlo tako veliko otrok.« Denis, 3.razred
Alenka Vidgaj

Osnovna šola Gradec
Šola za starše
V okviru programa ŠOLE ZA STARŠE smo v mesecu marcu pripravili tri zanimiva srečanja, ki so
nam zopet ponudila nove poglede na vzgojo ter
dala možnost obogatitve ter izboljšanja odnosov
z našimi otroki, saj so nam predavatelji ponudili
možnost, da svet pogledamo skozi oči tistih, ki nas dnevno spravljajo v
tisoče negotovih položajev, razmišljanj in ugibanj, kako, kdaj in zakaj.
S temo HIPERAKTIVNI SANJAČI nam je predaval g. Marko Ferek, ki
je zaradi lastnih specifičnih motenj (hiperaktivnost, pomanjkanje pozornosti, nepazljivost, sanjavost…) tekom šolanja na lastni koži izkusil
neuspeh in kritike, kar je močno vplivalo na njegovo samozavest in
voljo do šolskega dela. Le naključje je njegov svet spremenilo v priložnost in težave v izziv. V zanimivem in z lastnimi izkušnjami podkrepljenem razgovoru nam je prikazal svet otroka s specifičnimi motnjami
ADHD in nam olajšal razumevanje otrok. KAKO DO UČINKOVITEJŠEGA
UČENJA je bila naslednja delavnica, ki sva jo vodili pedagoginja Dunja
Požaršek in psihologinja Marija Mohar: skupaj smo na praktičnih primerih spoznali različne učne stile, ustrezne učne tehnike in majhne
zvijače, ki omogočajo boljšo izrabo časa in kvalitetnejše znanje. TANKA
ČRTA ODGOVORNOSTI s predavateljem Janijem Prgićem pa smo se v
dinamičnem pogovoru na hudomušen način soočili s še kako resnično
tematiko odgovornosti, nad katero pre/pogosto tudi starši dvigujemo
roke. Čeprav tiho, si moramo priznati, da jo lastnim otrokom pogosto
krademo, prevečkrat pa zaradi nepripravljenosti na napore, doslednost
in odpovedovanja na izpitu odgovornosti pademo kar sami.
Vsa srečanja so bila izredno dobro obiskana in sklepamo, da so vzgojne dileme in težave vedno zelo aktualne in upamo, da bomo s skupnimi
močmi previharili vse čeri, ki nam jih prinaša vzgoja naših učencev in
vaših otrok. 
šolska pedagoginja Dunja Požaršek

Očistimo Litijo - Očistimo Slovenijo 2012

Vsesplošna akcija je tudi med učenci in zaposlenimi v OŠ Gradec na
letela na dober odziv, saj smo se v petek, 23.3., pridružili čiščenju
naše okolice. Akcija ima velik vzgojni pomen. Skupaj
smo v dopoldanskem času očistili
širše okolice vseh
naših šol. Tako so
tudi učenci OŠ Gradec in podružničnih šol Hotič, Vače
(čistili so v soboto,
24. 4.), Jevnica in
Kresnice so pripomogli h končni številki zbranih odpadkov kar 84 ton
in 1050 udeležencev v litijski občini.
POŠ Vače

Uspehi učencev POŠ VAČE

Od januarja do aprila so se najbolj pridni učenci poleg rednega pouka
udeleževali številnih tekmovanj iz znanja.
• J anuarja je potekalo tekmovanje iz kemije (mentorica Metka Sinigoj).
Sodelovalo je 9 učencev iz 8. razreda in 4 učenci iz 9. razreda. Za
bronasto priznanje je bilo potrebno zbrati 80%, kar je uspelo le Maruši Kerenčič.
•7
 . marca je bilo tekmovanje iz fizike za 8. in 9. razrede (mentorica
Astrid Žibert). Udeležili so se ga 3 učenci iz 8. razreda in dva iz 9. razreda. Prejeta so bila 3 bronasta priznanja ter dve učenki sta se udeležili področnega tekmovanja (Klara Ulčar in Maruša Kerenčič).
Maruša Kerenčič je zasedla 1. mesto in s tem srebrno Stefanovo
priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje.
•1
 2. marca so se tekmovanja iz nemške bralne značke udeležili učenci
od 7. do 9. razreda (mentorica Irena Kokalj). Od osmih tekmovalcev
iz 7. razreda je učenka Špela Pok prejela zlato priznanje, 6 učencev
pa srebrno. Od petih tekmovalcev iz 8. razreda je zlato priznanje
prejela Maruša Kerenčič, ostali srebrna priznanja. Iz 9. razreda je
od 4 tekmovalcev eden prejel srebrno priznanje.
•1
 5. marca so na tekmovanju iz matematike sodelovali učenci od 1.
do 9. razreda (mentorica Katarina Murn). Skupno smo dosegli 8 bronastih priznaj (po pravilniku ga prejme prva tretjina tekmovalcev).
Od 7. do 9. razreda pa imajo učenci možnost uvrstitve na področno tekmovanje. Praviloma se ga udeležijo prvi štirje tekmovalci iz
posameznega razreda. Na naši šoli je to uspelo petim učencem.
Dosegli so lep uspeh, in sicer srebrno priznanje so dobili: Nejc
Urbanija, Meta Trdin in Špela Pok iz 7. razreda ter Maruša Kerenčič
iz 8. razreda, ki je dosegla 1. mesto in se uvrstila na državno tekmovanje.
VSEM TEKMOVALCEM ČESTITAMO ZA NJIHOVE USPEHE!

Očistimo Vače 2012

V soboto, 24. marca 2012, smo nekateri učenci 6., 7. in 8. razreda POŠ Vače prostovoljno očistili okolico Vač. Zbrali smo se okoli
7.45 in se razdelili v dve skupini. Prva skupina, z učiteljico Nevo Rebolj, je odšla proti Vovšam, druga pa v spremstvu dveh učiteljic,
Astrid Žibert in Ivane Matošević, proti Slivni. Čeprav so prejšnji dan
smeti pobirali že učenci razredne stopnje, smo jih vseeno zbrali ogromno. Med njimi tudi: stare posode, kosti, veliko vrečk, veliko starih,
smrdljivih plenic, kar nekaj nevarnih odpadkov … Našli pa smo tudi
injekcijo in nekaj tablet. Po dveh urah trdega dela smo si privoščili počitek na bližnjem travniku. Na Vače smo se vrnili ob 10.30. Ob
gasilnem domu smo dobili malico in piškote. Domov smo se vrnili utrujeni, a ponosni na svoje delo, ker smo naredili nekaj pomembnega za
našo okolico.
Učenke Tajda Hančič, Maruša Kerenčič, Tajda Škrabanja

Prireditev za starše

V ponedeljek, 12.3., smo učenci in učitelji pripravili prijeten nastop za
naše starše. Ob nastopu smo se še posebej spomnili naših mamic in
babic, ki so v tem mesecu praznovale.
Na nastopu je sodelovalo zelo veliko učencev naše šole. Od najmlajših,
ki so nas nasmejali s čudovitimi recitacijami, do deklet iz višjih razredov, ki so nas presenetile s svojim plesnim znanjem. Na prireditvi pa
tudi nista manjkala oba zbora, ki delujeta na naši šoli. Predvsem mladinski zbor je dokazal, da ni pomembno število pevcev, saj so s svojimi
glasovi segle globoko v naše duše.
Poskrbeli pa smo tudi za sladko presenečenje. Učenci so ob pomoči
učiteljice spekli slastne piškote, nekaj pa so napekle tudi pridne roke
učiteljic doma. 
učiteljica Aleksandra Štrus

ŠOL ST VO i n VZG OJA

Vrtec Litija
SPOZNAVANJE AFRIKE

V skupini Miške so otroci zelo radovedni, zato smo
se odločili, da bomo raziskali svet na našem globusu. Naš mali prstek se je ustavil na vroči Afriki.
Vsi smo bili zelo radovedni, kaj
bomo spoznali in izvedeli o tej državi. Najprej smo na internetu poiskali različne slike o Afriki tako simbole države kot slike
o ljudeh, in njihovih običajih, o živalih in rastlinah ipd.
Otroci in njihovi starši so bili zelo prizadevni, prinašali so
knjige o Afriki in razne spominke in predmete iz Afrike.
Naša Manca nas je prijetno presenetila, saj je prišla v
vrtec našemljena v črnko.
Še enkrat se zahvaljujem vsem otrokom in še posebej njihovim staršem, ki
so tako aktivno sodelovali. Hvala.  Janja Kralj, pomočnica vzgojiteljice

POMLADNI DAN V JURČKU

V našem vrtcu imajo otroci veliko priložnosti in možnosti za izlete in bivanje v naravi, saj se nahajamo v podeželskem kraju, ki ga obdaja gozd.
Na prvi pomladni dan smo se tako vse štiri skupine že tretjič v letošnjem
šolskem letu, v okviru našega projekta, podali na celodnevno bivanje
v gozdu, s cilji iz področja narave in gibanja. Še poseben navdih smo
vzgojitelji dobili na izobraževalni delavnici,
ki jo je organiziral g. Jaka Šubic, gozdar. Že
res, da v gozd zahajamo pogosto in to ni
nič novega, pa je bil vendar naš nov pristop
zelo dobrodošel in ustvarjalen. Na delavnici smo se naučili, kako seznanjati otroke z
naravoslovnimi in družboslovnimi vsebinami na nekoliko drugačen način. Vzgojitelji
ugotavljamo, da otroke preveč vodimo k opazovanju z našimi očmi in
premalo prepustimo, da otroci uporabijo svojo domišljijo, preko katere
opazijo tudi nam skrite malenkosti (npr. škratki ipd.).
Brez vsakršnihkoli umetnih didaktičnih sredstev, so se otroci v gozdu
popolnoma prepustili naravi in zelo ustvarjalno preživeli dopoldanski čas.
Njihove igrače so nadomestile veje, palice, listje, zemlja in še mnogo
drugih gozdnih stvari. Zanimivo je bilo tudi to, kako je sama narava vplivala na nekatere zelo mirne in tihe otroke, saj so se kar nekako sprostili,
zaživeli in tudi govorno odprli. Lahko bi rekla, da je bilo okolje ne samo
poučno, ampak tudi terapevtsko. Ob odhodu iz gozda nam niso bili pomembni osvojeni cilji, ampak srečni in rdečelični obrazi naših otrok.
Iris Mohar, vodja enote

TAČEK V MESECU MARCU

Marec je tisti mesec v letu, ko se začne prebujati narava. Na plano pokukajo prve pomladanske cvetlice (zvončki, trobentice, mačice, žafrani),
ptički začnejo prepevati, čez cesto skačejo žabice … Pomlad pa se ne
prebuja samo v naravi, ampak tudi v vrtcu.
Predšolski otroci vrtca Taček so teden dni obiskovali plavalni tečaj in ga
zaključili z diplomo v roki in medaljo okoli vratu. Na svoj dosežek so bili
zelo ponosni, še posebej pa so bili veseli pice, ki jih je čakala v gostilni
Krznar.
V vrtcu smo za osmi marec (dan žena) za mamice pripravili vazice. Otroci
so jih pobarvali in v njih postavili zvončke, ki so jih Sončki nabrali ob reki
Savi. Za materinski dan smo mamicam pripravili kar dve presenečenji.
Prvo presenečenje smo pripravili s pomočjo očetov. Na delavnici so očetje
izdelovali košarice, otroci pa so pripravili šopke rožic. Ko so očetje naredili
košarico, pri tem moramo pohvaliti, da so bili zelo ustvarjalni, smo vanjo
položili kozarec s šopkom. Vzgojiteljice verjamemo, da so bile mamice
tega presenečenja zelo vesele, saj je bilo v košarice in šopke vloženega
veliko truda. Drugo presenečenje pa so bile voščilnice, ki so jih ob pomoči
vzgojiteljic izdelali otroci.
V tem mesecu je Sončke obiskala medicinska sestra Romana in jih tako
pripravila na sistematski pregled. Otrokom je pokazala, kako se pravilno
umiva zobe, preverila je, če dobro vidijo in jim pokazala, da injekcija ni
nobena strašna reč. Pri Zvezdicah pa so
se pogovarjali o družini ter izvajali različne eksperimente z vodo (kaj plava na
vodi in kaj potone, kaj se meša z vodo in
kaj ne), ognjem (kje sveča dlje gori – v
večji ali manjši stekleni posodi)…
V petek, 23. 3. 2012, pa smo očistili igrišče našega vrtca. Sončki so prijeli v roke
metle in grablje, Zvezdice pa so priskočile na pomoč pri čiščenju igrač. Tako smo s skupnimi močmi očistili naše
igrišče, na katerem se bomo še naprej radi igrali.
Mesec marec pa smo v Tačku izkoristili do zadnjega dne, ne glede na to,
da je bila ta dan sobota. Vzgojiteljice, otroci, starši (in tudi ena izmed
babic se nam je pridružila), smo odšli iz vasi Konj na Svibno. Tako smo
zaključili z aktivnostmi v Tačku v tem mesecu, ko je k nam prišla tudi
pomlad. 
Tanja Rozina, dipl. vzgojiteljica

NA OBISKU OTROCI IZ VRTCA MEDVEDEK
Učence 2., 3. in 4. razreda Podružnice s prilagojenim programom, so v torek 27.3. 2012 obiskali otroci iz vrtca Medvedek. Obiska so se učenci zelo
veselili, ga nestrpno pričakovali in se nanj pripravljali. Ob prihodu so se
otrokom predstavili s kratkim kulturnim programom. V šolski knjižnici so jim
zaigrali dramatizacijo pesmice Mali zvonček je zbolel in predvajali posnetek
dramatizacije zgodbice Sovica Oka. Druženje so nadaljevali v učilnici, kjer
so se skupaj igrali v igralnih kotičkih, pa tudi sladka malica ni manjkala. Za
lep dopoldan, iskrena hvala vzgojiteljicama Mojci Sabari, Mojci Vedernjak in
Alenka Vidgaj
otrokom skupine Zajci iz vrtca Medvedek.

LUČKA NA OBISKU V ŠOLI

Prvi torek v mesecu aprilu je bil za otroke in odrasle iz razvojnega oddelka Vrtca Litija prav poseben dan. Obiskali smo prijatelje v osnovni šoli s
prilagojenim programom v Litiji.
Našim otrokom je bilo vse novo in zanimivo. Ogledali smo si učilnico, se
skupaj z novimi prijatelji malo poigrali in posladkali. Otroci so s prstki
potiskali papirnata jajčka, iz katerih so s pomočjo učiteljic Katje in Polone nastali velikonočni zajčki, ki smo jih odnesli s seboj v vrtec. Starejši
prijatelji so našim otrokom prijazno pomagali po stopnicah, v zgornje
nadstropje njihove šole, kjer smo si v šolski knjižnici ogledali posnetek
predstave Sovica Oka, ki jo igrajo otroci OŠ s prilagojenim programom
Litija. Za zaključek našega druženja z novimi prijatelji, smo se lahko še
pocrkljali v senzorni sobi. Oooo. … mehke blazine, bazen, poln pisanih
žogic, svetlobni efekti na stenah, vodni stolp s pisanimi mehurčki, nežna glasba v ozadju …. Le kdo se ob teh nepopisno lepih občutkih ne bi
sprostil?! No, mi smo uživali in se sprostili. Zato je bilo še težje, ko se je
bilo treba počasi posloviti, kajti pred nami je bila še dolga pot do vrtca.
Dogovorili smo se, da nam naši novi prijatelji vrnejo obisk in si veselo
pomahali v slovo. Obisk v šoli je bil za otroke naporen, a hkrati je bil to
nepozaben dan, poln lepih doživetij. 
Tina Sirk, dipl. vzgojiteljica
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
Pridružili smo se čistilni akciji

V petek, 23. 3. 2012, so se učenci POŠ Dole pri Litiji
šesto in sedmo učno uro pridružili »VSESLOVENSKI
PROSTOVOLJSKI ČISTILNI AKCIJI 2012«.
Bili so ena izmed več kot 500 šol, ki je del dneva
posvetila ekologiji. Začeli so s poslušanjem uvodnega predavanja, kako pomembno je čisto okolje za
njihov in naš razvoj.
Ogledali so si popis
dejanskega stanja
že evidentiranih divjih odlagališč, ki jih
je po zadnjem popisu iz leta 2010, na
Dolah le še 9. Ekološka ozaveščenost
krajanov naše KS se je dvignila. To bi
radi učenci prenesli v vsak dom, kar
bi bilo seveda mogoče, če bi v vsaki občini in krajevni skupnosti usposobili enega prostovoljca, ki bi deloval preventivno na tem področju.
Tako bi se pristojnosti iz občine prenesle na lokalne skupnosti. Poleg ozaveščanja, bi si želeli strožjo
kaznovalno politiko, da to »packanje« narave ne bi
bil zgolj prekršek.
Zelo so se izkazali pri delu na terenu, da o tem, kaj
vse so našli, ne izgubljamo besed. Veliko se jih je v
soboto pridružilo svojim staršem pri akciji v svojem
okolju. Zahvala za dobro opravljeno delo velja KS
Dole za pomoč, vsem učencem in učiteljem, ki so s svojim zgledom
pripomogli, da je naša okolica ekološko prijaznejša.  Jožica Vrtačnik
VRTEC »ČEBELICA«, ODDELEK NA DOLAH

Delavnice z očki in družinsko srečanje pri
Zmajčkih na Dolah
Za nami je mesec marec, mesec družine, pomladi in mamic. V vrtcu kar
veliko časa posvetimo pogovoru na temo družina. Letos smo tudi vključile starše k temu. Saj so z otroci doma izdelali družinsko drevo.
V vrtec smo povabili tudi očke,
ki so z otroci izdelali darilca za
svoje mamice. Na popoldanski
delavnici so naredili dekorativne
prtičke s tekstilnimi barvami.
V kulturni dvorani smo nastopali na prireditvi ob Materinskem
dnevu.
Za zaključek pa smo pripravili
družinsko srečanje. Z otroci smo
pripravili krajši program z igrico, Medved išče pestunjo ter pesmicami in
plesom. Otroci so mamicam podarili darilca, nato pa so si starši ogledali
raztavo risbic in plakatov na temo družina.
Naš prijatelj Nik nam je ob druženju še zaigral nekaj pesmic na njegovo
harmoniko. 
Vzgojiteljica Doroteja Koroša

DVA USPEŠNA SREČELOVA v OŠ Gabrovka-Dole

OŠ Gabrovka-Dole marca vsako leto v sodelovanju s KS in DPŽ organizira
prireditev v počastitev dneva žena ter materinskega dneva. Navada je, da
šolski sklad po prireditvi tako v Gabrovki kot na Dolah organizira srečelov, katerega izkupiček se v celoti nameni za nadstandardne dejavnosti
predšolskih ter šoloobveznih otrok.
Članice šolskega sklada smo v letošnjem letu uspele zbrati krepko čez
1000 bogatih dobitkov, od tega smo jih v Gabrovki prodale blizu 600, na
Dolah pa okrog 300. Preostale dobitke nameravamo ponuditi na srečelovu junija, ko pripravlja svojo prireditev vrtec Čebelica. Na prireditvah
je bilo zbranih tudi nekaj prostovoljnih prispevkov, katere smo v celoti
namenile za nakup defibrilatorjev v organizacije zdrave šole.
Z denarnim izkupičkom srečelova v višini 1.759,73 € se je račun šolskega sklada lepo povišal. Poleg realizacije rednega plana šolskega sklada
(prevozi, nakup igral, pomoč socialno šibkim, sofinanciranje dodatnih
obrokov sadja, ipd.) smo po dogovoru z vodstvom šole sprejele sklep, da
kupimo prenosno ozvočenje, ki bo služilo za kakovostnejše prireditve v
šoli in vrtcu, tako v Gabrovki kot na Dolah.
Da smo organizatorice uspele izpeljati dva bogata srečelova, gre posebna zahvala staršem in donatorjem, ki so kljub kriznim razmeram
prisluhnili naši prošnji in z materialnimi in finančnimi sredstvi omogočili dva bogata srečelova. Hvala Vam. Brez Vas, nam ne bi uspelo!
Otroci so naše največje bogastvo, če jim pričaramo veselje in smeh na
obraz - je poplačan ves naš trud.
Darja Sladič Kraševec, predsednica UO ŠS

MAREC DRUŽINSKI MESEC

Mesec marec je za nas Pikapolonice že tradicionalno družinski mesec.
V prvi polovici posvetimo malo več pozornosti mamicam. V nadaljevanju
pa temi o družini in dojenčkih. To je za otroke tema, ki jim je zelo blizu.
V njej uživajo, se sprostijo, radi
govorijo. Imamo srečo, da otroci
prihajajo iz družin, kjer so sprejeti, zaželeni. Otroci to čutijo in
so ponosni na svoj dom ter svoje
najbližje. Ob različnih nalogah in
zadolžitvah razvijajo svojo pozitivno samopodobo in samozavest. Spregovorijo tudi tisti, ki
jim drugače ne uspe.
Ob zaključku meseca ter teme
o družini, smo pripravili družinsko srečanje. Za pozdrav staršem so se
otroci predstavili s kratkim nastopom. Zapeli so pesmi o mami, deklamirali o očkih, plesali o družini. Svoje družine so poskušali predstaviti tudi
v angleščini. Starejši samostojno, mlajši s pomočjo. Po
uvodnem nastopu otrok je sledila še manjša naloga za
starše. V ugankah so poskušali prepoznati svojega otroka ter poiskati njegovo sliko. Po rešenih ugankah so dobili okvir, ki so ga otroci predhodno ustvarili
iz koščkov ogledal ter
vanj nalepili otrokovo
sliko. Tako je nastalo skupno delo, ki bo
krasilo njihov domači
prostor.
Za zaključek smo starše pogostili s sokom,
kavico ter kokosovimi kroglicami, ki smo jih pripravili
prejšnji dan. Ponovno je bilo za nami lepo, sproščeno
popoldne, pomembno predvsem za zadovoljstvo naših
otroke. 
Marinka Lenart

KAJ SE DOGAJA NA IZOBRAŽEVALNEM CENTRU GEOSS?

Kljub pomladnim dnem, ki kar kličejo po aktivnostih v naravi, je na našem centru zelo živahno. Odrasli se namreč za nadaljevanje izobraževanja odločamo odgovorno in motivirano. Ker zelo dobro poznamo svoj cilj,
nam niti sončni žarki ne dopustijo, da vržemo puško v koruzo.
In kakšne so bile naše aktivnosti v preteklem mesecu?
• Zaključujemo s projektom Dvig ravni pismenosti- Izzivi podeželja.
Udeleženke so v tem mesecu spoznavale zdravilna zelišča in njihovo
uporabo, zdravo prehrano in se pripravljale na velikonočno praznovanje.
Njihove praznične mize so bile tako letos še posebej slovesne, saj so
jih krasili posebni velikonočni pogrinjki in dekoracije. Prava mojstrica v
teh rečeh je Gabi Ogulin Počrvina, ena od certificiranih izvajalk projekta
Izzivi podeželja, ki znanje nadvse rada prenaša tudi na druge ljudi. Prepričani smo, da so se udeleženke Izzivov podeželja na skupnih druženjih, ki
so potekala več mesecev, veliko naučile. Seveda pa jim želimo predvsem
to, da jim bodo pridobljena znanja omogočila kvalitetnejše življenje, kar
je tudi najpomembnejši cilj programa. Vemo pa tudi, da so se v mesecih
druženja med njimi spletle prijateljske vezi in da se bodo rade srečevale
tudi v prihodnje, pa čeprav morda le ob kavici….
• Člani Medobčinskega društva invalidov Litije in Šmartna se tedensko
srečujejo v prostorih Knjižnice Litija, kjer v organizaciji Izobraževalnega
centra Geoss, Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada poteka projekt Razgibajmo življenje z učenjem. Certificirani
izvajalki projekta Mirjana Debelak in Mateja Chvatal zatrjujeta, da se s
tako zanimivo in hvaležno skupinico že dolgo nista srečali. Udeleženci
tega projekta so z vsakim dnem bliže izpolnitvi svojega osnovnega ciljaizdelave društvenega glasila. Tudi mi smo že radovedni in se veselimo
tega dne…
• Tudi v naši računalniški učilnici
na Izobraževalnem centru Geoss
je vsak dan živahno. Tečaji v okviru
programa Računalniška pismenost
za odrasle še vedno potekajo. Trenutno se uči osnov računalništva
skupina krajanov iz Kresnic, zadnji
tečaj v letošnjem šolskem letu pa
bo organiziran za krajane Šmartna
pri Litiji.
• Konec marca se je iztekel rok za prijavo na spomladanski rok poklicne
mature. Prijavilo se je 46 udeležencev izobraževanja odraslih, od tega kar
17 iz novega programa Vzgojitelj predšolskih otrok. Zaposleni na centru
upamo in želimo vsem uspešen zaključek, ki bo za marsikoga odskočna
deska za nadaljevanje študija na višje ali visokošolskem področju. Da
bo ta zaključek lahko res uspešen bomo za prijavljene v mesecu maju
organizirali tudi priprave na poklicno maturo.

SODELUJTE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2012

• V letu 2012 bo Izobraževalni center Geoss Litija ponovno prevzel naloge območnega koordinatorja prireditev ob Tednu vseživljenskega učenja,
ki bo od 14. do 20. maja, razširjeni termin pa kot že tradicionalno od 1.
maja do 30. junija. Glavna tema letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja bo Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti,
preostale vodilne, a neobvezne teme pa so: Mednarodno leto zadrug,
Mednarodno leto trajnostne energije za vse, Ohranimo kulturno in naravno dediščino, Zaposlovanje in podjetništvo, Branje, učenje in sodobni
načini komuniciranja. V lanskem letu je 21 izvajalskih organizacij v okviru
Tedna vseživljenjskega učenja v Litiji in okolici organiziralo kar 70 različnih dogodkov s skupaj 2183 udeleženci. Verjamemo, da skupaj zmoremo še več, zato pozivamo javne ustanove, društva, podjetja, lokalne skupnosti, da se nam letos pridružijo s svojimi zanimivostmi
v še večjem številu. Uvodno srečanje in sestanek vseh sodelujočih
bo na Izobraževalnem centru Geoss Litija, Trg na Stavbah 8a, v petek, 13. aprila 2012 ob 10. uri. Vsem, ki želijo sodelovati, bomo razdelili
posebeno promocijsko gradivo ter se dogovorili za vsebino sodelovanja
in načine obveščanja javnosti. Vabljeni!

NOVO NA IZOBRAŽEVALNEM CENTRU GEOSS:

Perspektivni poklici - Postani LOGISTIČNI TEHNIK!
Izobraževalni center Geoss v
Litiji bo jeseni začel z izvajanjem novega srednješolskega
programa Logistični tehnik. Logistika je veda prihodnosti, sestavni del ekonomije, trgovine
in industrije. Njen cilj je zagotoviti prave dobrine in storitve ob
pravem času na pravem mestu,
s čim nižjimi stroški, čim večjim dobičkom in brez negativnih vplivov na okolje.
Logistični tehnik je med najbolj
iskanimi poklici v Evropi, napoveduje pa se še večje povpraševanje po
tem kadru. K vpisu vabljeni vsi, ki si želite dinamičnega dela in vas zanima načrtovanje, pripravljanje in izvajanje dejavnosti na zelo različnih
področjih, tako kot so različne tudi zaposlitvene možnosti: v logističnih
centrih, transportni dejavnosti, špedicijski in carinski dejavnosti, notranjem prometu, poštni dejavnosti, carini, vojski in še več.
Poklic bomo podrobneje predstavili 23. maja na informativnem dnevu za
vpis odraslih v srednje in višješolske strokovne programe.
Za dodatne informacije in prijave nas pokličite na 01/8980-570 ali
031/755-359 oziroma pišite na: info@ic-geoss.si.
Pripravila: Klavdija Mali

DRUŠT VA

10 April 2012
DOBRODELNA AKCIJA »MOJE SRCE POTREBUJE
TVOJE – TVOJE SRCE POTREBUJE MOJE«
DEFIBRILATOR NA DOLAH PRI LITIJI IN V GABROVKI
Na pobudo projektnega tima Zdrave šole so učenci, učitelji, starši in
krajani KS Gabrovka in KS Dole pri Litiji zbirali sredstva za nakup defibrilatorja, napravo, ki lahko rešuje življenje v primeru nenadnega zastoja srca. Dobrodelni aktivnosti so se odzvala krajevna društva in obe
krajevni skupnosti. Kupili smo dva defibrilatorja, ki ju bomo namestili na
javno dostopno mesto pri OŠ Gabrovka in POŠ Dole pri Litiji. Uporaba defibrilatorja je preprosta. Nujno je, da uporabnik pozna temeljni postopek
oživljanja, saj je ob uporabi defibrilatorja potrebno izvajati masažo srca.
V soboto, 31. 3. 2012, smo na Dolah pri Litiji in v Gabrovki organizirali
usposabljanje iz temeljnega postopka oživljanja ter uporabe defibrilatorja. Usposabljanje sta vodili dipl. med. sestra Simona Smole, glavna
sestra v ZD Litija, ter predavateljica
Območnega združenja RK Litija, ga. Ivi
Kirm. Pri izvedbi delavnice v Gabrovki
sta sodelovala tudi naša bivša učenca,
zdravstvena delavca in študenta na Visoki šoli za zdravstvo Simon Krnc in Denis Mrhar, ter prostovoljka RK Litija ga.
Tanja Hauptman.
Zahvaljujemo se
vsem, ki so pomagali zbirati sredstva, tudi podjetjema Rotal in Petrol, Zavarovalnici Triglav ter
seveda vsem, ki so in še bodo pomagali pri osveščanju otrok in odraslih. Toplo se zahvaljujemo
zdravstvenim delavcem, krajanom, našim bivšim učencem, ki so izrazili
podporo in izkazali pripravljenost sodelovati pri naši aktivnosti.
Vse krajane vabimo na športno srečanje, ki bo 19. 5. 2012 na športnem
igrišču na Dolah pri Litiji, kjer bomo ob druženju ter športnih igrah svečano predali oba defibrilatorja v uporabo. Na prireditvi bodo obiskovalci
lahko tudi obnovili znanje temeljnega postopka oživljanja ter se naučili
uporabljati defibrilator. 
Maja Plazar

Najem ŠRC Reka za piknike in praznovanja

V soboto, 10. marca 2012, smo imeli člani ŠD Dolina občni
zbor v gostilni Pustov mlin. V prvem delu je vodstvo ŠDD
predstavilo aktivnosti, ki so potekale v preteklem letu. Največ pozornosti je bilo namenjene posodobitvi ŠRC Reka, ki
je bila izvedena s pomočjo evropskih sredstev. Vsa sklepe
so člani sprejeli oziroma potrdili z dvigom rok.
V drugem delu občnega zbora so bile izvedene volitve članov novega vodstva, ki je ostalo v enaki postavi, kot je bilo v zadnjih dveh letih. Na koncu smo predstavili načrt dela za leto 2012, v katerem bo glavna naloga
pridobivanje sredstev in vračilo denarja
posojilodajalcem.
Ker se je povpraševanje po najemu ŠRC
Reka že začelo, vabimo vse zainteresirane, da si na naši spletni strani ogledajo proste termine. Rezervacije sprejema
g. Edvard Izlakar na tel. št. 031 790 914.
Zaradi velikosti in opremljenosti prostora s sedmimi igrišči ter otroškimi
igrali je ŠRC Reka primeren predvsem za večje skupine (za piknike, obletnice, seminarje na prostem, praznovanja, fantovščine, dekliščine, za razredna in ostala srečanja ob zaključku šolskega leta v naravi itd.). Novost
so tudi popusti pri najemu ŠRC Reka od ponedeljka do četrtka.
Več informacij o dogajanju in zasedenosti ŠRC Reka si lahko preberete
na naši spletni strani www.srce-me-povezuje.si/sddolina, kjer najdete
tudi povezavo do video predstavitve ŠRC Reka. 
Tomaž Rozina

VIKEND SEMINAR DRUŠTVA
SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO

Zadovoljstvo ob izvedbi lanskoletnega vikend seminarja
Društva Sožitje Litija in Šmartno je prisotne prepričalo,
da so dni, od 9. 3. do 11. 3., tudi letos preživeli v Hotelu
Zdravilišče Laško. Torej se niso odpravili prav daleč od
doma. Tokratnega druženja se je udeležilo 70 članov, staršev, skrbnikov
in prostovoljcev.
V petek, 9. 3., so se odpravili na pot z avtobusom, precejšen delež udeležencev pa se je pripeljal z avtomobili. Po namestitvi v sobe, so jim uslužbenci hotela pripravili sprejem s pozdravnim napitkom, kjer so jih seznanili
s prostorskimi plani za dejavnosti društva in z bogato ponudbo njihovih
hotelskih uslug v času bivanja v hotelu. Sledila je okusna in pestra samopostrežna večerja, kjer
se je našlo nekaj za
vsak okus. V prijetnem
vzdušju se je nato odvijal občni zbor, kjer
ni manjkalo pohvalnih
besed in zadovoljstva
glede dosedanjega delovanja Društva Sožitje
Litija in Šmartno, novih idej in seveda že standardne zaskrbljenosti in upov
glede gradnje Varstveno delovnega centra v Litiji. Konstruktiven večer so
zaključili s plesom ob glasbi harmonikarja. Drugi večer so se udeležili plesa v kavarni hotela, presenečenje pa je bil tudi srečelov.
Za starše so pripravili tri predavanja. Prvo je pripravila mag. Brigita Nojič,
na temo Kvaliteta družin osebami z motnjami v duševnem razvoju in individualno svetovanje. Drugo predavanje je bilo športno obarvano in sicer
so številni spoznali teoretično in aktivno plat nordijske hoje. S palicami v
rokah so se podali po poteh Laškega. V nedeljo pa je ga. Vesna Rebronja
seznanila prisotne z zakonskimi novostmi. Udeleženci so aktivno sodelovali v razgovorih in številnim vprašanjem kar ni bilo konca.
Med tem so potekale zaposlitvene delavnice za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Likovno delavnico sta kot že tradicionalno vodila Pavel
in Marija Smolej, pomagala pa jima je Polona Baš Jere. Ustvarjalci so
nastale izdelke ponosno pokazali na razstavi. Fotografska delavnica pod
vodstvom Igorja Mihailoviča in Matjaža Bizilja je letos potekala sistematično in nastale so čudovite fotografije okolice v Laškem, zaključek pa so
popestrili z avtoportreti. Možnost plavanja je privabila številne v bazen,
kjer so se naužili vode pod vodstvom Sabine Kranjec, Katje Lenič, Slavi Celestina, ter njihovih dveh dobrodošlih, novih aktivnih prostovoljcev,
Žige Felkla in Urše Renko.
Udeleženci so imeli med usmerjenim programom vikend seminarja tudi
čas zase, ki so ga preživeli v bazenu, na klepetu s prijatelji ali na sprehodu po parku, saj so jih sončni žarki spremljali vse tri dni bivanja v
Laškem. 
Polona Baš Jere
Društvo KUD Art Club Litija, gostilo ANIMATEKO
8. mednarodni festival animiranega filma 2011,
ki ga vsako leto v začetku decembra prireja Kinodvor iz Ljubljane.
V soboto 17. marca smo videli na velikem platnu v
Kulturnem centru izbor dvanajstih kratkih animiranih filmov, ki so nas zelo presenetili z kakovostjo
in izvirnostjo ter vsebinsko raznolikostjo in tehnično izvirnim pristopom
izdelave. Animateka po Animateki redno predstavlja izbor najboljših
kratkih filmov, ki so primerni za odraslo publiko. Gost in vodja »Animateke po Animateki« Rok Govednik nam je tudi razložil vse o Animateki.
Upam da se prihodnjič festivala udeležijo tudi video sekcije, ki delujejo v
Litiji. Lep pozdrav. 
Zvone Vrtačnik

OBČNI ZBOR DRUŠTVA LILA

Prodajni center LITIJA

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

TO P D OM AKCIJA
od 23.04. do 25.05.2012

Katalog 48 strani lahko prevzamete pri blagajni trgovine.

NOVO
Zastopstvo
za strehe:

GERARD,
TONDACH,
BRAMAC,
ESAL,
CREATON,
METRAPAN

► ORGANIZIRAN PREVOZ BLAGA
► izposoja udarnih kladiv

Izposoja AVTODOMOV
www.jernej.si

ŠE VEDNO NEKAJ PROSTIH TERMINOV ZA GLAVNO
SEZONO. PREDSEZONA 450 € TEDENSKI NAJEM

Likovno društvo LILA, ki ima svoje prostore v Megličevem ateljeju v Šmartnem, je 26. marca na
občnem zboru pregledalo opravljeno delo iz leta
2011 in potrdilo načrte za naprej.
Dejavnost je potekala v treh sekcijah: likovna za odrasle, likovna za
osnovnošolce in fotografska dejavnost. Člani so največ časa posvetili izobraževanju, ki ga vodijo trije mentorji: mag. Zoran Poznič ak. kipar, likovni pedagog Pavel Smolej in univ. dipl. arh. Maja Šuštaršič. Izobraževanje
je potekalo skozi vse leto, ogledali pa so si tudi več razstav v Sloveniji.
Društvene razstave (pet likovnih, tri mladinske, tri fotografske) so postavljali v Litiji in Šmartnem. Izpeljali so ex tempore na Vodicah, izvedli pet
projektov. Enajstkrat krat so sodelovali na razstavah drugih organizatorjev, šest članov je imelo tudi samostojne razstave.
Likovniki in fotografi so bili za svoje delo med letom večkrat nagrajevani:
Katja Sladič, Anita Vozel, Danijela Kunc, Gabrijela Hauptman, Marjan Janežič. V projektu Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta so prejeli
doslej največ priznanj: Urška TIČAR Certifikat za risbo Igra z žogo, Mira
VOJE certifikat za risbo Vlak v noči, Gabrijela HAUPTMAN certifikat za
abstrakcijo Interier 3, Sonja PERME certifikat in ZLATO PALETO za
fotografijo Odsluženo.
Društvo se je zahvalilo za delo vsem aktivnim članom, mentorjem, JSKD
OI Litija, Knjižnici Litija, Občini Litija in Občini Šmartno.
PRVA RAZSTAVA ZLATE PALETE V NAŠIH KRAJIH
Zveza likovnih društev Slovenije je postavitev letošnje prve razstave ZLATA PALETA
zaupala društvu LILA. Razstava je bila odprta v petek, 30. marca, v Knjižnici Šmartno.
Razstava je predstavila 26 risb in 26 grafik.
Med njimi je
bilo tudi 8 del
avtorjev iz društva LILA. Risbe razstavljajo: Marko Begič,
Darja Bernik, Karmen Conta, Marjeta Mlakar
Agrež, Anita Vozel, grafiki pa sta delo Gabrijele Hauptman
in Danijele Kunc. Ljubiteljske slikarje, ki so
prišli iz devetih društev iz vse Slovenije, je
pozdravila predsednica LILA Joža Ocepek,
strokovno je razstavo ocenil predsednik
ZLDS Robert Ahlin, v kulturnem programu
pa sta glasbeni del dodala domačina brata
Hostnik.
EX TEMPORE LITIJA 2012
Društvo LILA bo v sodelovanju z JSKD OI Litija organiziralo ex tempore
Litija 2012 – slikarstvo in fotografija. Ustvarjanje bo posvečeno 60 letnici
mesta Litija. Ex tempore bo potekal 19. maja. Udeleženci se zberejo do
10. ure v Mladinskem centru Litija. Ta je v svoje prostore prijazno povabil
udeležence – ljubiteljske slikarje in fotografe, ki bodo prišli tudi iz drugih
krajev. V juniju pa bosta iz nastalih del postavljeni v počastitev občinskega praznika dve razstavi: likovna bo 4. junija, fotografska pa 22. junija.
Društvo LILA želi, da se ex temporu LITIJA 2012 pridruži tudi čim več
občanov litijske in šmarske občine. 
Predsednica: Joža Ocepek

ZBOR ČLANOV DU »SLOGA« JEVNICA

V petek 23.3.2012 ob 17:00 uri se je na zboru članov društva upokojencev »SLOGA« Jevnica zbrala skoraj polovica članov.
Za prijeten uvod nam je mešani pevski zbor Mihe Vahna pod vodstvom
ge. Natalije Šuštar zapel tri lepe pesmi. Nato je predsednik društva g.
Ludvik Jamšek povzel delo društva v zadnjih dveh letih. Uspešni smo bili
predvsem na športno-rekreacijskem področju, kjer smo na tekmovanjih
dosegli zavidljive rezultate. Uspešno je potekalo delo na socialno-humanitarnem področju. Naši prostovoljci redno obiskujejo naše starejše člane, jubilante in člane v domovih za starejše občane. Zelo dobra je tudi
udeležba na srečanjih ob različnih praznikih. S temi aktivnostmi bomo
nadaljevali tudi v bodoče.
V posebno veselje nam je podelitev prve listine častnega člana našega
društva. Upravni odbor je na seji dne 1.2.2012 soglasno sprejel, da listino prejme g. Jože Godec za zasluge s katerimi je bistveno prispeval k
uspešnemu delovanju in razvoju naše upokojenske organizacije.
Predsednik se je tudi zahvalil vsem članom, ki prispevajo svoj delež, da
društvo uspešno deluje. Prijetno druženje se je nadaljevalo ob pogostitvi in
rodila se je tudi kašna dobra ideja za delo v prihodnje. Dragica Ceglar

Dole – tretjič, tokrat s predstavo »Trije tički«

»Teater 13« je gledališka skupina znotraj Kulturno umetniškega društva
Venčeslav Taufer Dole pri Litiji, ki je bila ustanovljena v letu 2010. Nastala je v želji obuditve gledališke dejavnosti na Dolah iz pred več let. Tradicijo smo obudili z veseloigro »Zakonci stavkajo« in lansko leto nadaljevali
z »Micki je treba moža«. Skupaj je bilo odigranih 20 predstav.
V letošnji sezoni pa smo pripravili
novo veseloigro »Trije tički«. Igra je
celovečerna, dvodejanka; režira jo
Martin Sevšek, režiser in igralec iz
domačega kraja.
Zgodba se začne v podeželski krčmi, kjer se s hudo lakoto in še hujšo žejo ustavijo trije rokodelci, a s
praznimi žepi. Pošteno se najedo in napijejo, zalomi pa se, ko krčmar
zahteva pošteno plačilo. Komedija se razplete, ko se oškodovanec in nepridipravi soočijo še na sodišču.
Premierno je bila predstava odigrana 10.3. v domači dvorani, sledila je ponovitev in gostovanja. Po poletnem premoru pa sledijo nova gostovanja.
Zahvaljujemo se igralcem, gledalcem, sponzorjem in vsem ostalim, ki ste
nam kakorkoli pomagali. Nasvidenje na kateri od ponovitev ali na novi
predstavi na Dolah! 
KUD V.T.

Zadovoljstvo, da lahko pomagaš

Člani litijskega Lions kluba smo se na aprilski seji srečali z
mlado očesno zdravnico Ingrid Rahne, ki nam je predsta
vila svoje delovanje v Zambiji, kjer uresničuje osnovno po
slanstvo lionizma: namreč pomagati slepim in slabovidnim,
tudi v deželah tretjega sveta.
Tudi Lions klub Litija že dalj časa poziva k zbiranju starih
očal (OBVEZNO S STEKLI), ki se jih posreduje na območja, kjer ni zagotovljenih okulističnih pregledov, tako pa tudi ne osnovnih pripomočkov, kot
so očala. Pa vendar nas je krajše predavanje dr. Ingrid Rahne prepričalo,
da so potrebe po očalih neverjetne. Razmere v bolnišnicah so takšne, kot
da ne bi poznali pripomočkov in postopkov za diagnosticiranje, seveda
tudi ne za zdravljenje. Kljub temu pa lahko z malo dobre volje pomagamo
mnogim. Zdravniki in študenti iz Slovenije na svojih odpravah v Zambiji
doživljajo neverjetne zgodbe: z osnovnimi meritvami (brez aparatur) vida
ljudem pomagajo, da spet berejo Sveto pismo, da preberejo navodila za
jemanje zdravil oz. ločijo življenjsko varne oz. nevarne stvari. Kako enostavno, mar ne?
Gotovo ne veste natanko, v katero vrsto smeri sodijo vaša stara
očala. Za vas so nepotrebna šara,
nekomu bodo olajšala življenje,
mogoče celo rešila (tudi sončna,
saj je zaradi velike izpostavljenosti soncu veliko okvar vida).
Očala smo za Lions klub Litija
sprejemali v Knjižnici Litija in v
Dr. Ingrid Rahne z mlado mamico.
Gostilni Maček Šmartno, zdaj
VIR: LC Domžale
se je akciji aktivno pridružila še
Optika Manja, ki bo za vaša stara očala primaknila še popust oz. vas
nagradila.
Pozivamo vas, da svojih očal, ki jih ne uporabljate več, ne zavržete, pač pa
jih prinesete v Optiko Manja, ki jih bo primerno označena in popravljena
izročila dr. Ingrid Rahne, ki jih bo izročila tistim, ki jih potrebujejo. To je
gotovo najboljši in najlepši način, da reciklirate svoja stara očala.  (a.š.)
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

TEKMOVANJE ZDU OBČINE LITIJA IN
ŠMARTNO V PLETENJU

V Zvezi društev upokojencev občine Litija in
Šmartno so se pričela
športna tekmovanja. V
torek 13. marca 2012 je
DU LITIJA organiziralo tekmovanje v pletenju. Tekmovanje je potekalo ekipno. Vodja
tekmovanja ga. Erna Blažič je pred pričetkom tekmovanja, ekipe seznanila s pravili tekmovanja.
Prvo mesto je osvojila ekipa iz DU Šmartno, drugo mesto DU Litija, tretje
mesto DU SLOGA Jevnica- Kresnice in četrto mesto DU Dole pri Litiji. Tekmovanje je bilo dobro organizirano in se je končalo v prijetnem
druženju. 
Dušan Jovanovič

DRUŽENJE JE »BALZAM«....!

Polni nasmehov smo se litijski upokojenci (bilo nas je 51) v torek, 20.
marca 2012 odpravili na ogled Nuklearne elektrarne Krško. V kulturnem
domu Krško smo si ogledali film o nuklearni elektrarni ter informacijski
center te elektrarne. Bilo je kaj videti, bilo je poučno in za marsikaterega
so bile informacije »presenetljive«.
Iz pogovora s predstavnikom nuklearne elektrarne in prikazanih delov
ter naprav smo se prepričali o izredno zahtevnem procesu pridobivanja
električne energije, o energetski moči polnila iz urana in o sistemih zanesljivega in varnega delovanja. S strokovnim vodenjem smo se seznanili
tudi s posameznimi deli nuklearne elektrarne, ki smo si jih panoramsko
tudi ogledali.
Obiskali smo cerkev Luške Matere
Božje – bazilike v Brestanici. Seznanili smo se z zgodovino, prečudovitimi
freskami in poslikavo oken (teh je 60)
ter vlogo tega »Slovenskega Lurda«
Pot nas je vodila na Bizeljsko, kjer smo
si ogledali največjo repnico – vinsko
klet skopano v kremenčev pesek. V
zadnjem obdobju je lastnik z velikimi
napori povečal površino te repnice ter ji hkrati dodal še en izhod.
Druženje smo zaključili na območju občine Brežice ob glasbi, zabavnem in
hkrati poučnem kvizu. Nismo pa pozabili tudi na izkazovanje pozornosti do
Karlo Lemut
udeležencev tega druženja, ki so praznovali rojstni dan. 

TEKMOVANJE Z ZRAČNO PUŠKO »SER«

Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji je v okviru Zveze Društev upokojencev občin Litija- Šmartno v torek, 27. marca 2012, organiziralo tekmovanje v streljanju z zračno puško »SER«. Udeležile so se ga ekipe DU Šmarno, DU Litija, DU Dole pri Litiji in ekipa DU Sloga Jevnica – Kresnice. DU
Litijo so zastopali v ekipi – ženske; Mohar Anica, Nemeček Helena, Molka
Marija. Pri moški ekipi pa; Molka Slavko, Jerant Avgust in Rogelj Marjan.
Tekmovanje se je končalo v prijetnem druženju. Pohvaliti je potrebno organizatorja DU Šmartno pri Litiji za odlično izvedbo tekmovanja.
Naše tekmovalke so v ekipnem delu osvojile prvo mesto, posamezno ženske pa je prvo mesto osvojila Mohar Ana. Zaslužijo si posebne čestitke.
Vse pohvale tudi naši moški ekipi za drugo mesto.  Dušan Jovanovič

POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE

Pohodniki planinske sekcije DU Litija smo se v soboto 31.3.2012 v velikem številu udeležili tradicionalnega pohoda po obronkih Jablaniške doline. Organizator pohoda je bilo Društvo za razvoj podeželja LAZ. Ta pohod
je bil že deveti. Bilo je tudi veliko drugih udeležencev, saj je bil čudovit
sončen pomladanski dan. Med potjo so se nudili pogledi na prijazne okoliške hribe in vasice pa tudi na Julijske in Kamniške Alpe.
Zbrali smo se pri Gasilskem domu v Jablanici, kjer so nam prijazni domačini postregli z jabolki, štrukeljci, drobnim pecivom, čajem, sadjevcem,
vinom in kavo. Jabolko je simbol, po
katerem je verjetno Jablanica dobila
ime, ker na tem področju rastejo velike jablane.
Pot nas je vodila v hrib mimo cerkvice Sv. Ane do Jablaniških Laz in do
Bukovice. Nekaj se nas je ustavilo
pred lovsko opazovalnico, kjer je
pred osmimi leti preminil naš pohodnik in prijatelj Hauptman Tone in
prižgali sveči. Pot smo nadaljevali čez Prelesje, kjer je bila točka za žigosanje in bogata gostinska ponudba proti Mamolju čez Čebevnik, Zelenec
do cilja v Gradiščah, kjer je bila ponudba domačih dobrot in kulturni program. Med potjo smo se ustavili še na vikendu Vinka in Mari Grošičar, ki
sta nas postregla z obloženimi kruhki, čudovito potico in dobro pijačo.
Preživeli smo lep dan in sklenili, da čez eno leto zopet odpravimo na
pohod po obronkih Jablaniške doline. 
Nuša Rozman

LETNI ZBOR ČLANOV V ZNAMENJU MENJAVE PREDSEDNIKA
Vsakoletni zbor članov društva, na katerem se je tudi letos zbralo nekaj
čez sto članov, je poleg formalnega dela, vsakokrat tudi priložnost za
prijetno snidenje članov.
Glavni del dnevnega reda zbora je bil namenjen poročilu o delu društva v
preteklem letu in finančnemu poročilu ter sprejemu poročila nadzornega
odbora. Ocena obsežnega dela društva in poslovanja preteklega leta je
ugodna. Poleg rednih dejavnosti je bil izveden tudi zahteven projekt obeleženja 60. letnice društva s svečano akademijo in izdajo knjižice, ki jo je
društvo v celoti financiralo iz sponzorskih sredstev.
Program dela društva za letošnje leto, podprt s finančnim načrtom, je
enako obsežen kot lansko leto, upoštevaje interese in potrebe članov.
Tudi letos so bila podeljena priznanja društva desetim prizadevnim članom, ki so na različnih področjih delovanja daljše obdobje prispevali k
uspešnemu delovanju društva kot celote.
Priznanja so prejeli:
Pisno zahvalo: Ani Merčon, Mari Češek, Mira Mahkovec, Jože Planinšek;
Bronasto plaketo: Pavla Pavlin, Fani Povše, Darinka Lovše, Rudi Zupan;
Srebrno plaketo: Slavka Matoz in Lojze Hauptman.
Posebno pozornost je pritegnila menjava predsednika društva.
Dosedanji predsednik Janez Kres je pred iztekom mandata, na lastno željo, prenehal opravljati to zahtevno funkcijo in je bil s sklepom
zbora razrešen.
»Sveže upokojeni« 60 letni Dušan Jovanovič
je bil najprej razrešen z mesta podpredsednika, nato pa izvoljen za predsednika društva. V
zahvalnem nagovoru je poudaril, da se zaveda odgovornosti za nadaljevanje uspešnega
vodenja društva, ki ga prevzema. Računa na podporo članov upravnega
odbora, med katere je bil izvoljen tudi dosedanji predsednik. Oba sta bila
izvoljena do konca tekočega mandata leta 2014. Računamo na njegovo
svežo energijo in voljo do dela.
Člani zbora so se dosedanjemu predsedniku Janezu Kresu zahvalili za 12
letno predsedovanje društvu.

Predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh
Novak mu je podelila priznanje Velika
plaketa ZDUS.
Prav tako se mu je za uspešno vodenje društva in za sodelovanje z Občino
zahvalil župan Franci Rokavec. Posebej
se je zahvalil za podporo društva in
predsednika Janeza Kresa pri odločitvi
za gradnjo SVC Litija, ko sta bila Občina in župan pred težko odločitvijo.
Gradnja poteka po načrtu. Predvideva, da bodo prostori napolnjeni z uporabniki sredi prihodnjega leta. V zahvalo mu je podaril litijski srebrnik.
Več o delu zbora lahko preberete na spletni strani društva. Martina Kralj

POGOVOR Z DUŠANOM JOVANOVIČEM

Na rednem letnem zboru članov Društva upokojencev
Litija, dne 29. 03. 2012, je društvo dobilo tudi novega
predsednika Dušana Jovanoviča, ki sem mu zastavil nekaj vprašanj:
Gospod Dušan Jovanovič, kaj pomeni za vas izvolitev za predsednika Društva upokojencev Litija?
To je zame velik in najpomembnejši dogodek na področju prostovoljnega dela. Saj prevzemam vodenje društva, ki ima več kot 1000 članov in zelo razvejano dejavnost.
Zadnji dve leti ste se spoznavali z vlogo in nalogami Društva upokojencev Litija?
Prav to obdobje in spoznanje je pomembno vplivalo, da sem se, čeprav
težko pa vendar odločil, da sprejmem kandidaturo za predsednika društva.
V letih 2010 in 2011 sem ob predsedniku društva g. Janezu Kresu v vlogi
podpredsednika spoznaval delovanje društva. Način vodenja, koordiniranja in smisel za sodelovanje s sodelavci.
Ali načrtujete novosti pri delu v društvu?
Društvena dejavnost je že sedaj zelo široka in pestra. Vendar kljub temu
razmišljam, da bi s svojimi ožjimi sodelavci proučil možnost nekaterih
novih možnosti na področjih; množičnejše športno rekreativne dejavnosti, pridobivanju novih ljubiteljev na področju kulturne dejavnosti (citrarji,
pevci ...), neposrednega nudenja pomoči socialno in materialno ogroženim članom društva ter še večjemu poudarku vključevanja članov v
ustvarjalne delavnice.
Širjenje dejavnosti pomeni tudi iskanje novih virov sredstev financiranja?
Zavedam se, da dejavnost društva sloni predvsem na prostovoljnem delu
članov in njihovem angažiranju pri uresničevanju nalog društva. Zato
bom ob širitvi dejavnosti iskal tudi dodatne vire financiranja z razpisi, ki
jih objavljajo državni organi kot tudi na Zvezi društev upokojencev Slovenije. Poleg tega pa k izvedbi posameznih projektnih nalog povabil tudi
sponzorje in donatorje.
Kaj bodo vaše prve prioritete?
Nadaljevati začete naloge in projekte. Dati večji poudarek na področju
informatike. Kot stalna naloga pa mi bo tudi pridobivanje novih članov v
društvo, saj je še veliko upokojencev, ki morda še niso spoznali, da vključevanje v dejavnost društva lahko pomembno izboljša kvaliteto njihovega
življenja. 
Karlo Lemut
NAPOVEDNIK
- sreda 25. april 2012 ob 7.00 uri bo izlet v SLOVENSKE GORICE in PRLEKIJO
- sobota 5. maj 2012 ob 6.00uri - avtobus, pohod VELIKI RISNJAK
- sreda 9. maj 2012 bo izlet na TURJAK, TRUBARJEVO DOMAČIJO NA
RAŠICI - VELIKE LAŠČE
- sobota 12.maj 2012 ob 6.00 uri - avtobus, pohod OJSTRA TOPICA
- četrtek 17. maj 2012 bo srečanje DU LITIJA IN DU MARIBOR TABOR V
LITIJI
- sobota 19. maj 2012 ob 6.00 - avtobus, pohod SVETA ANA -GRMADA
- nedelja 20. maj 2012 ob 15.00 uri bo 14. SREČANJE ZASAVSKO POSAVSKIH UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV NA GEOSSU V SPODNJI
SLIVNI

ZBOR ČLANOV

V soboto, 12. 5. obisk KANA Žalec imeli bomo
predavanje o negi diabetičnega stopala. Imeli
boste možnost opraviti pedikuro po znižani ceni.
Prijavite se v društveni pisarni do 9.5.2012 do
11. ure. Ob prijavi sporočite, ali se naročate za
pedikuro. Odhod izpred društvene pisarne je ob
8.00 uri.

PREDAVANJE
Skupaj z MDI Litija –Šmartno in društvom upokojencev Litija bomo imeli
v sredo 9.5. 2012 ob 17.00 uri v ZD Litija zdravstveno predavanje na
temo BOLEČINE V KRIŽU, v izvedbi dipl. fiziot. Miran Matkovič.
17. ŠPORTNO REKREATIVNO SREČANJE DIABETIKOV SLOVENIJE NA
RAVNAH NA KOROŠKEM 26.5. 2012
Srečanje bo potekalo v športnem parku (pred letnim bazenom), kjer nas
pričakujejo med 9.00 in 10.00 uro. Otvoritev srečanja bo ob 10.uri, športne aktivnosti se pričnejo ob 10:30 uri, kosilo bo med 12:30 in 14:00 uro,
podelitev priznanj in pokalov pa ob 14:30 uri.
Športne aktivnosti pa so sledeče: daljši pohod – do Prežihove bajte (cca.
7 km, 2 uri hoje), krajši pohod po mestnem parku z ogledom mesta
Ravne na Koroškem, odbojka (ekipa 4 tekmovalcev), kegljanje (ženske,
moški in ekipno, za ekipni rezultat se upošteva par (Ž+M), namizni tenis
(posamezno, ženske, moški) in zabavne igre (pikado, metanje obročkov).
Člani, ki se želite udeležiti športnih tekmovanj, nam ob prijavi to sporočite, saj je ekipe potrebno prijaviti). Za daljši pohod priporočamo, da imate
primerne čevlje in pohodne palice. V času srečanja bo tudi možnost kopanja v zimskem bazenu po ceni 3,00 €.
Prijavite se lahko v društveni pisarni najkasneje do 14.5. 2012. Prispevek za člane je 23 €, za nečlane pa 24 €, odhod je ob 7:00 uri izpred
društvene pisarne.
KOPANJE V LAŠKEM
Kopanje v Termah Laško z organiziranim prevozom bo v torek, 15.5.
2012. Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 11.5. do 12.ure, zaradi organizacije avtobusnega prevoza. Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15.00 uri, počakate lahko tudi v Šmartnem pred spomenikom na Ustju. Cena za triurno kopanje v starem delu zdravilišča Laško
je 7,00 EUR, v novem delu Thermana pa je 8,50 EUR. Cena prevoza
je 6,00 EUR.
TELOVADBA
Telovadimo vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani
Litija. Prijave zbiramo v društveni pisarni.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. V kolikor
bo skupina večja, jo bomo razdelili na dva termina. Cena je 2 EUR na
udeležbo.
POHODI
26.4.
Šmarna gora			
Ivan Lamovšek
3.5.
Gradišče pri Litiji			
Božo Čertalič
10.5.
Primorska (prijave do konca aprila)
Alojz Hauptman
17.5.
Dole – Dobovica – Zagozd		
Ivan Lamovšek
24.5.
Celjska koča (zbor ob 7.00!)		
Božo Čertalič
Verjamemo, da se za vsakega najde aktivnost. Vljudno vabljeni.
Irena Videc

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri
Litiji je v petek 16. marca imelo redni letni zbor članov.
Udeležilo se ga je osemdeset članov in gostov. Predsednik
društva Miro Vidic je v uvodu poročal o delu Društva v letu
2011. Povedal je, da je naloga predsednika društva, da zagotavlja pogoje
za nemoteno delovanje. Osnova delovanja je in bo tudi v bodoče temeljila
na prostovoljcih, ki so pogoj za nemoteno delovanje Društva, seveda pa
brez pomoči strokovnega, finančnega in administrativnega kadra dejavnosti v takšnem obsegu in kakovosti ne bi mogli izvajati. To pa je povezano s stroški, ki jih rešujemo s pomočjo javnih del, evropskih projektov
in Občine Litija.
Pojasnil je tudi zaplete, pri izgradnji doma. Trenutno je v izdelavi dopolnjena študija Ižiniringa za vode, na podlagi
katere bomo vsaj po obljubah na ministrstvu za okolje in prostor pridobili pozitivno soglasje za nadaljevanje gradnje. Naša
želja, da bi v tem letu dogradili pritlično
etažo novega doma in jo začeli uporabljati jeseni. Poudaril je, da gre veliko zasluga za naš razvoj
Občini Litija.
V nadaljevanju so poročali še predstavniki orgad.o.o.,
nov društva o: finančnem poročilu, socialnem
BRODARSKA
7,
LITIJA
delu, o delu za šport in rekreacijo, za gospoTEL.: 01/ 8980 820
darjenje in o poročilu nadzornega odbora. Zbor
je ugotovil, da je Društvo uspešno poslovalo in
Spletni naslov:
dobilo tudi pohvalo Nadzornega odbora.
http://www.gospeti.si
Na zboru članov, pa smo izvolili tudi člana IO,
g. Mirka Kapljo, ki je zamenjal pokojnega Ivana
Godca.
Razpravo je začinil Predsednik društev invalidov
Trbovlje s pripombami na trenutne politične,
ekonomske in socialne razmere v Sloveniji.
Prisotni gosti so zbor pozdravili in povedali svoja
mnenja o delu Medobčinskega društva invalidov
občin Litija in Šmartno pri Litiji v letu 2011.

GOSPETI

SPOMLADANSKI IZLET
V mesecu marcu smo izvedli izlet v Laško in Celje. V Laškem se nam je pridružil lokalni vodič,
ki nam je predstavil kulturne znamenitosti njihovega mesta, ter nas odpeljal v muzej, kjer nas
je seznanil z zgodovino.
Sledil je ogled pivovarne
Laško z degustacijo.
Pot nas je nato vodila v
Celje.
Tam smo si ogledali staro mestno jedro, zapor Muzej v Starem piskru.
Stari pisker ter se odpeljali do Starega gradu,
kjer je lep pogled na mesto. V bližnjem gostišču
pa smo se okrepčali ter se proti večeru vrnili v
Litijo. 
Mojca Bajc in Tina Cirar

NOVO - AVTO SALON:
ODPRTO:

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

DELOVNI ČAS DELAVNICA:
Od pon. do petka od 8.00 do 17.00,
sobota od 8.30 do 12.00

➤ PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
➤ KREDIT, LEASING
➤ POOBLAŠČENI SERVIS (na vgrajene
originalne dele GARANCIJA 1 LETO na
delo in material)
➤ PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
➤ BREZPLAČNI PREGLED VOZILA
➤ AVTOKLEPARSKA DELA
➤ NOVO - SUHO POPRAVILO TOČE
➤ SERVIS RENAULT in DACIA
➤ POPRAVILA VSEH ZNAMK
➤ POLNJENJE KLIM IN POPRAVILA
KLIMATSKIH SISTEMOV
➤ AVTOMEHANIKA
➤ DIAGNOSTIKA
➤ LIČARSKA POPRAVILA
➤V
 ULKANIZERSTVO (menjava in centriranje
gum že za 30 €)
➤ PREPISI
➤ NADOMESTNA IN TESTNA VOZILA

DOGODKI / OBV ESTILA

12 April 2012
Ja, veliko »dogaja« v
pomladnem Polšniku
Delovna akcija »Žamboh«, sobota, 17. marec. Že nekaj
časa se je gradila ideja o pohodniški poti okrog hriba Žamboh. Pot je bila včasih zelo prehodna saj so kmetje na severni strani kosili gozdne jase, pot pa so največ uporabljali za spravilo lesa.
Nakopati je bilo potrebno cca 300 m poti in verjemite, da ni bilo lahko,
saj je teren zelo strm, veliko je bilo korenin in kamenja, vendar je pridnim
Žambohčanom, z veliko truda, uspelo »priti naokoli«. Pri treh bukvah smo
postavili tudi klopce za počitek in umiritev, saj gozdna pot ponuja veliko
možnosti sprostitve v tišini dreves. Hvala: Franciju, Bogdanu, Bogomirju,
Ludviku, Jožetu in Tomažu, ki so opravili najtežja dela, Marku, ki je utiral
pot z motorko in naredil prikupne, enostavne klopce ter Maji, Mii in Dragici, s katerimi smo »pometale listje« pred pridnimi kopači. Seveda akcija
ne bi bila prava brez »likofa« in skrbnih Marije, Mimi in Vide, ki so nam
prinesle malico na »žambeljsko ravnino«. Pot sicer še ni označena, vendar
delamo na tem. Potrebno jo je še utrditi, zato se lahko podate naokrog in
tako naredite dobro delo. Začnete lahko na križišču v Zg. Tepah (PolšnikTepe-Renke-Žamboh), podate se v hrib, do hiš in potem na manjšem križišču uberete srednjo pot (naravnost), v kamnolomu desno po gozdni poti in
tako naokrog … Cca 50 min potrebujete in boste na vrhu pri cerkvici, kjer
svoj dosežek lahko vpišete v zanimivo knjigo …
Tako kot v večini krajev po Sloveniji je tudi na Polšniku potekala akcija
»Očistimo Slovenijo«. Udeležilo se je je okrog osemdeset domačinov in
mislim, da smo lepo očistili naš kraj. Kaj vse smo našli bi bilo škoda pisati,
vendar nekaj mi pa ne da miru … In prosim vse tiste, ki se s tem ukvarjate, da v svojih vrstah opozorite na to. V debelih plastičnih vrečkah smo
našli več mrtvih jagenjčkov in tudi divjadi. Nekdo ni imel »časa« pokazati
vsaj malo dostojanstva do živali in tudi do narave, da odkoplje majhno
jamo in vanjo položi mrtvo žival. Res žalostno. Upam, da se bodo počasi
spametovali tudi vsi tisti kadilci in pivci piva, ki brezvestno (najbrž kar iz avtomobila) odvržejo prazno embalažo v gozd. Verjamem, da so vas starši o
tem poučili, ampak vaš pametni um »noče« doumeti ali pa namerno, »uporniško«, škodujete sebi, drugim in svojim otrokom. Nekateri bodo ostali packi vse življenje, ampak ne po krivdi drugih, kot to marsikdo na hitro reši,
ampak po svoji krivdi in to se kaže tudi načinu življenja posameznika.
Način življenja pa je lahko tudi glasba. Glasba, ki povezuje ljudi je tokrat
povezala čudovito Dalmacijo z majhno slovensko vasico. Ob Materinskem
dnevu in Dnevu žena je Kulturno društvo Pavle Voje Polšnik pripravilo Dalmatinski večer, ki pa ga je poleg prepevanja zaznamoval tudi gurmanski
del. Ideja je dozorevala kar nekaj časa in 24. marca, je ob nabito polni
dvorani, dosegla vrhunec ob odličnem koncertu Moškega pevskega zbora
Polšnik in gostij večera, Ženske vokalne skupine Lipa iz Litije, ki so s
svojim nastopom poželi velik aplavz. Popolnega večera pa ne bi bilo brez
Ljudskih pevk, Otroškega pevskega zbora Polhki, malih Polhkov iz vrtca,
odličnih igralcev in recitatorjev PŠ Polšnik, ki so del programa namenili
tudi mamam ter pesnice Laure, ki je posebej za ta večer napisala novo
pesem. Program je s svojim izvrstnim igralskim talentom povezoval Anže,
tokrat v vlogi ribiča in strica iz Dalmacije, nastop domačih pevcev so obogatili tudi instrumentalisti: Peter, Ana, Uroš in Jože. Gurmanski del večera
je navdušil obiskovalce. Morske
ribe, lignje in rake na žaru ter
blitvo s krompirjem so pripravili: Uroš, Peter, Tomaž, Boštjan in
Sandra. (odlični ste in to boste
lahko še večkrat ponovili, njami..). Marinka P. pa nas je znova
razveselila z domačim kruhom
iz krušne peči. Pobudnik tovrstnega večera je bil Uroš R., ki je bil tudi sponzor odličnega vina s Primorske, zahvala pa velja tudi KS Polšnik za sponzorski prispevek.
V okviru rednih roditeljskih sestankov, ki jih imamo starši učencev podružnične šole na Polšniku smo imeli tokrat priložnost spoznati priznanega
psihoanalitika dr. Matjaža Lunačka. Dve urici sta bili prekratki, vendar
smo izvedeli veliko zanimivega in poučnega, predvsem pa to, da se moramo starši najprej sami veliko naučiti, da potem to lahko prenašamo na
svoje otroke. Torej vzgoja otrok je, drugače povedano, vzgoja staršev. V
imenu staršev se zahvaljujem vodji šole Katarini in predstavniku sveta
staršev Boštjanu, ki sta g. Lunačka povabila na Polšnik in nam tako omogočila spoznati drugačen pogled na »vzgojo otrok«.
Pomladno dogajanje je pri nas res pestro, saj poleg vseh omenjenih dejavnosti pripravljamo in razmišljamo o načrtih za naprej. Omenim naj tudi, da
se bliža naš 16. pohod od cerkvice do cerkvice (3.6.) ter da bo v maju na
ogled prenovljena polšniška spletna stran.
Mateja Sladič-Vozelj

NA KONJŠICI MLADIM NI VSEENO ZA
NAŠO NARAVO
Zelo smo ponosni na vse, ki ne odlagajo smeti v naravo, še bolj pa na
tiste, ki jih pospravljajo za drugimi.
Zato se nam zdi vredno omembe, da pohvalimo naše mladince, ki so se
v soboto 24. 3. 2012 že drugič prostovoljno udeležili čistilne akcije in
poskrbeli za lepšo Konjšico in njeno okolico.
Upamo, da to drugo leto ne bo več potrebno in da bodo ljudje začeli na
našo naravo gledati drugače, saj je od nje odvisno tudi naše preživetje.
KUŠD Konjšica

IZLET V PIVKO IN OKOLICO

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija
– Šmartno bo v soboto, 12. 05. 2012, organiziralo
celodnevni izlet v Pivko in okolico za veterane in njihove družinske člane.
V program izleta je vključeno:
- voden ogled Parka vojaške zgodovine v Pivki,
- voden ogled gradu Prem in rojstne hiše pisatelja Dragotina Ketteja,
- sprejem in voden ogled 400 let stare Šobčeve domačije na Kalu pri Pivki
in pokušina domačih dobrot
- predstavitev proizvodnje Pivka perutninarstvo d. d. (možen nakup v diskontni trgovini) ter
- topla malica in pozno kosilo ter družabno srečanje.
Prijave na izlet se bodo zbirale:
- v sredo, 25. aprila 2012 od 9. do 12. ure in popoldne od 16. do 18.
ure ter
- v četrtek, 26. aprila 2012 od 9. do 12. ure, na sedežu Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno, Jerebova ulica
14, Litija.				
Vljudno vabljeni!

Kako raste mama?
Najprej je sama tema, najprej je velik nič, potem je
majcena deklica in iz nje ljubek deklič. Iz njega mamica zraste, a raste dolgo, mnogo let ...
Tako na to vprašanje odgovori znani slovenski pesnik
Tone Pavček, ki je velik del svojega življenja posvetil
otrokom in jim preko pesmi odgovarjal na njihova
zvedava vprašanja. Učenci Podružnične osnovne
šole Sava so nas v svojih recitacijah tega pesnika
spomnili tudi na naše očke, babice in dedke. Prireditev PRAZNUJMO SKUPAJ je tako dobila pravi pomen. Vsakič ko praznujeta očka in mamica
praznujeta tudi dedek in babica in prav je, da se v mesecu marcu in tudi
med letom spomnimo vseh.
Prireditev, ki je nastala v sodelovanju Krajevnega odbora rdečega križa
Sava in Krajevne skupnosti Sava se je odvila ne lepo petkovo popoldne
23. marca, ko je v zraku že pošteno zadišalo po pomladi. Takoj na začetku
so nas pozdravili naši najmlajši, otroci iz vrtca Kekec. Navdušili so nas z
njihovo živahnostjo in otroško brezskrbnostjo. Svojim mamicam, očkom,
dedkom, babicam, tetam, stricem, in drugim so zapeli, zaplesali ter nas
presenetili s štetjem v jezikih, za katere moramo tudi odrasli priznati, da
tega ne zmoremo.
Na prireditvi so se nam pridružili tudi posebni gostje. Pevci s Polšnika so
nas na začetku počastili z nekaj pesmimi namenjenimi ženam ob koncu
pa so nas iz začetka pomladi s svojimi glasovi odnesli v poletje. Zapeli so
nam nekaj pravih dalmatinskih pesmi ki so bile v njihovi izvedbi neverjetne zato ni čudno, da so zaradi bučnega aplavza morali dodati k nastopu
še eno za pravi konec.
Organizatorje veseli, da je bila prireditev dobro sprejeta in, da so obiskovalci ostali in klepetali tudi potem ko so naši nastopajoči že zaključili
s svojim programom. Zavedamo se, da gre zahvala za uspeh prireditve
predvsem našim nastopajočim Vrtcu Kekec iz Save, Podružnični osnovni
šoli Sava in pevcem iz Polšnika. Ne smemo pozabiti tudi na pridne roke
naših članic, ki so pripravile
pogostitev za obiskovalce ter
v sodelovanju z vrtcem Kekec
tudi skromna darilca za naše
žene.
Naslednje leto bomo zagotovo ponovno praznovali skupaj
saj je praznovati skupaj zagotovo najlepše.
KORK Sava

VABILO NA REKREATIVNE TRENINGE
ŽENSKE KOŠARKE
Bivše igralke košarke, pa tudi vse tiste, ki imamo vsaj nekaj občutka za
igre z žogo, se že kar nekaj let dobivamo na rekreativnih treningih košarke. Druži nas velika ljubezen do žoge, gibanja in druženja. Prijateljstvo
nas ne povezuje le znotraj ekipe, ampak ga širimo tudi navzven, saj se
rade udeležimo tudi raznih turnirjev veterank, ki jih organizirajo naše sovrstnice v Zagrebu, Subotici, Beogradu, Murski Soboti in drugih krajih.
Seveda pa tudi me enkrat letno organiziramo turnir v spomin litijskega
ženskega košarkarskega trenerja Toneta Lebingerja. Želimo si, da bi se
naša ekipa še povečala, zato vabimo vse ljubiteljice košarke, da se nam
pridružite. Treningi potekajo vsak petek od 20.30 do 22.00 v telovadnici
OŠ Gradec. Za vse informacije lahko pokličete tudi na telefonsko številko
040 364 432 (Dragica).
Veteranke Litija

NAŠI PRAZNIKI NA KONJŠICI
Tudi letos je RK Konjšica v sodelovanju s KUŠD Konjšica pripravil prireditev in pogostitev ob Materinskem dnevu.
V nedeljo, 18. 3. 2012 smo se zbrali pri sveti maši. Po njej smo prisluhnili
veroukarjem, ki so nam zaupali nekaj recitacij in verzov. Zadnjo besedo
pa je imela Martina Borišek, ki je poudarila, da bi bilo lepo, če bi se večkrat spomnili in si podali lepo besedo, nasmeh in zahvalo- in ne samo
ob takšnih praznikih. Nato nas je vse vaščanke in vaščane povabila na
pogostitev v prostore KS Konjšica.
Tako na svoj račun niso prišle smo matere, žene in dekleta ampak tudi
očetje, možje in fantje.
Skupaj smo se okrepčali in malo poklepetali tja do večernih ur.
RK Konjšica, KUŠD Konjšica

OBVESTILO STARŠEM
DIJAKOV V
KS GABROVKA

Spomladanski 10% POPUST na amortizerje!

Spoštovani starši!
Na vas se obračamo, ker vaš otrok
obiskuje srednjo šolo oz. jo bo s 1.
septembrom pričel obiskovati v Novem mestu. Glede na to, da iz Gabrovke nimamo prometnih povezav
do vlaka v Trebnjem oz. Veliki Loki,
se dogovarjamo z lokalnim avtoprevoznikom, da bi organizirali prevoz
zjutraj do železniške postaje na Veliki Loki in potem tudi povratek iz
Velike Loke do Gabrovke. V kolikor
ste zainteresirani, da bi vaš otrok
redno hodil na kombi oziroma želite
dodatne informacije, vas prosimo,
da nam v čim krajšem času vašo
odločitev sporočite na telefon št.
031 812 943 ali 041 652 622.

(Pod bistrojem Valvasor)

"Ob enkratnem nakupu treh
storitev, vam najcenejšo
podarimo."
Akcija velja v mesecu maju.








NEGA OBRAZA
OBLIKOVANJE TELESA
MASAŽE
MANIKURA IN PEDIKURA
GELIRANI NOHTI
DARILNI BONI

NAROČANJE NA 030 33 44 33
Delavni čas od ponedeljka do sobote
po dogovoru

www.dotiki-lepote.si
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FC Predilnica Litija državni prvak v kategoriji
do 21 let

KARATE KLUB KENSEI

www.kensei.si

Mednarodni Pokal mesta
Tolmin 2012

V nedeljo 18. marca 2012 se je 11 članov našega
kluba Kensei Litija udeležilo 3. mednarodnega turnirja v karateju
za Pokal mesta Tolmin. Letošnji celodnevni turnir odprtega tipa je
gostil kar 21 klubov iz Slovenije in Italije. Sodelovalo je skoraj 300
tekmovalcev, ki so se pomerili v različnih disciplinah. Na povabilo
organizatorjev turnirja sta iz našega kluba zastopala sodniške vrste
Jan Marko in Gorazd Praprotnik, ki je bil tako kot že lansko leto
vrhovni sodnik turnirja.
Na svojem prvem tekmovanju
je Matic Šifrer v
številčni skupini
kar 45-tih malčkov odlično zastopal klub, zasedel
1. mesto in tako
osvojil zlato medaljo. Zlata medalja je šla tudi v
roke Matica Logarja, ki je bil nepremagljiv v katah med mladinci
ter Tamare Povše Dietiker, ki je nastopila v katah med članicami.
Srebrne medalje so si priborili Matic Šifrer, Nika Praprotnik in
Gian Povše v katah ekipno za mlajše deklice in dečke ter Tamara
Povše Dietiker, Katja Markovič in Toni Povše v katah ekipno za
člane. Svoj prvi nastop na tekmi je z bronasto medaljo obogatil
Lovro Mandelj v katah posamezno za člane med začetniki. Za klub
so nastopali še Žan Kastelic, Zarja Mandelj in Matic Mandelj. Za las
je medaljo v disciplini kata zgrešil Gian Povše, ki je sprva dosegel
3-4 mesto, nato pa v ponovnem boju v skoraj izenačeni odločitvi
sodnikov (3:2) izgubil in se uvrstil na nehvaležno 4. mesto. V disciplini kate članice je 4. mesto dosegla Katja Markovič, ki je tudi
debitirala.
Odlični nastopi naših karateistov so klub KK Kensei Litija med vsemi nastopajočimi klubi postavili na visoko skupno 7. mesto, za
kar jim izrekamo športne čestitke.

VETERANKE LITIJE V ZAGREBU
Letos mineva šestnajsto leto, ko nas je zapustila ena najboljših
košarkašic vseh časov Ružica Meglaj Rimac. Veteranke Zagreba
so v počastitev njenega spomina pripravile mednarodni turnir, ki
se je odigral 31.3.2012 v dvorani I. Arapovića na Trešnjevki. Poleg
dveh domačih ekip smo se ga udeležili še dve ekipi iz Slovenije,
to je Maribor v kategoriji 30 + in Litija v kategoriji 45 +. Po prijetni
vožnji so nas pred dvorano pričakale gostoljubne domačinke in
skupaj smo se odpravile na Mirogoj, kjer smo na Ružicin zadnji
dom položile cvetje in prižgale sveče. Po vrnitvi v dvorano smo
se nekoliko okrepčale s specialitetami, ki so jih pripravile domačinke. Ker nas je čas nekoliko preganjal, smo morale
kaj hitro na ogrevanje, kjer
smo se v prijateljski tekmi
pomerile z domačimi veterankami. Začetek je bil
zelo vzpodbuden, do sredine tretje četrtine smo se
dobro upirale precej višjim
in predvsem številčnejšim
gostiteljicam, kasneje pa
nam je zmanjkalo moči in
zmaga je ostala doma. PoNasmejana petorka pred tekmo. raz nam ni pokvaril razpoloženja, kajti rezultat res ni
pomemben, pomembno je, da se nobena od igralk ni poškodovala, naša ekipa, ki je štela le sedem igralk pa je bila s prikazano igro
zadovoljna. Pred pričetkom druge tekme je sledila otvoritev turnirja, kjer smo z minuto molka počastile spomin na Ružico, nato
pa je sledilo merjenje moči med ekipama mlajših veterank 30 +.
Zagrebčanke so povsem zasluženo premagale borbene Mariborčanke. Sledil je zaključek turnirja s skupinskim slikanjem, razpoloženje pa doseglo vrhunec na prijetnem druženju, ki so nam ga
pripravile prijazne domačinke vključno z ožjim sorodstvom Ružice
Meglaj Rimac ter najstarejšimi veterankami, ki so prenehale z
igranjem. Pred odhodom domov smo se vsem skupaj zahvalile za
lepo preživeto soboto in veteranke Zagreba povabile na povratno
prijateljsko srečanje, ki ga bomo tudi letos pripravile in namenile v spomin na našega Toneta Lebingerja.
Veteranke Litije

Kle-

men Ivančič kadetski
državni prvak

V Litiji in
Zagorju je bilo v soboto, 31. marca 2012,
državno
prvenstvo za kadete/kadetinje v kategoriji SPRINT U-18. V Litiji je tekmovalo
26 kadetov, med katerimi je nastopilo tudi 5 kadetov iz domačega kluba.
Državni prvak je postal Klemen Ivančič, Žiga Pikl je prišel v četrtfinale,
Tomaž Ivančič v osmino finala, Kristjan Ponebšek in Rok Markelc, pa
sta ostala v kvalifikacijah.
V Zagorju, kjer so tekmovale kadetiKlemen Ivančič stoji
nje, pa je edina predstavnica Litije,
drugi z desne.
Maruša Kokalj, prišla v četrt finale, z
osvojenim 5. mestom med 11. tekmovalkami.

OTS Zasavje-Posavje
– člani posamezno
V Zagorju je bil 3. krog OTS (Območna tekmovalna skupnost) Zasavje-Posavje. Tekmovalo je dvanajst kegljačev, med njimi je bilo pet iz KK Litija.
Prva tri mesta so osvojili kegljači iz
Litije in sicer: 1. mesto Ludvik Novak
(1851), 2. mesto Klemen Mahkovic
(1791) in 3. mesto Marjan Jerič 1777 Litijska zmagovalna
trojka
podrtih kegljev. 5. je bil Božo Ivančič
(1768) in 10. Slavko Poglajen s 1721 podrtimi keglji.
Rezultati so seštevek treh tekem, ki so bile v Litiji, Hrastniku in
Trbovljah.

Za nami je zelo uspešna sezona
Prva ekipa Litije, ki nastopa prvič v 1. A ligi je zelo dobro zaključila
sezono. Zasedla je peto mesto med desetimi ekipami. V zadnjih
treh krogih je najprej izgubila z ekipo Konstruktorja
s 3:5 ter nato z ekipo Proteus LIV z enakim rezultatom, v zadnjem krogu pa
je premagala ekipo Interokno z rezultatom 7:1.
Prva ekipa Litije
V 2. ligi Zahod je ekipa Litije v zadnjih treh krogih najprej izgubila
proti Fužinarju 2:6, nato igrala neodločeno 4:4 z ekipo Miklavža
ter v zadnjem 18. krogu premagala Pivovarno Laško s 6:2.
Tudi druga ekipa je zasedla zelo dobro peto mesto.

Druga ekipa Litije
Ženska ekipa Litije pa je res vse presenetila. V
zadnjih treh krogih je trikrat zmagala. Najprej je
premagala ekipo Pivke 7:1, nato ekipo Medvode s 6:2 in v zadnjem 14. krogu še ekipo Trebnjega s 7:1. Ženska ekipa je tako osvojila prvo
mesto v 2. ligi - zahod in bo v naslednji sezoni
tekmovala v 1. B ligi.

Rogatec je gostil zadnje dejanje državnega prvenstva v futsalu mladih v kategoriji do 21 let.
V finalu sta se pomerili ekipi Fragmat Extrem in naša FC Predilnica Litija. Fragmat Extrem iz
Ribnice je bil v polfinalu boljši od domačega Dobovca, FC Predilnica Litija pa od tolminskega
Puntarja. Tekmo so lahko internetni navdušenci spremljali v živo tudi na spletni strani www.
futsal.si. Pa ne le v rezultatski obliki, ampak tudi v video obliki. Opravljen je bil sploh prvi
video prenos finala v zgodovini tekmovanj mladih.
Naši mladinci so v polfinalu in finalu dokazali,
da so letos preprosto
najboljša ekipa v svoji kategoriji, čeprav so
morda veljali vsaj na papirju za ''najslabšo'' ekipo v zaključnem delu.
Trener Mile Simeunovič
je odlično pripravil svoje
igralce, ki so po nekoliko
slabšem začetku sezone,
na koncu osvojili naslov
državnih prvakov. Ekipa je, poleg pokala za najboljšo ekipo v državi, prejela tudi priznanje za
naj športno ekipo (Fair play) tekmovanja, kar je tudi lepo priznanje, Dejan Gavrič pa pokal
za najboljšega strelca tekmovanja. Naslednjo sezono ostaja ekipa skoraj nespremenjena.
Odhaja le najstarejši Rajko Radovanovič, zato bo cilj verjetno ubraniti naslov. Toda saj veste
kaj pravijo - lažje je osvojiti naslov kot ubraniti. Vendar verjamemo, da so naši mladinci tega
sposobni. Sedaj naj igralci uživajo in se veselijo ob naslovu državnih prvakov, kajti drugo
sezono bo potrebno ponovno trdo garati na treningih, da bi ubranili naslov. Zmagovalno
ekipo so sestavljali Bevc Timotej (s še ne 17 leti je bil vratar naše ekipe najmljaši igralec
tekmovanja, ki je zaklenil svoja vrata), Osredkar Matevž, Zečiri Blerim, Borenovič Dejan, Kilar
Miha (prav tako še ne 17 let), Macanovič Adil, Bregar Luka, Radovanovič Rajko, Fetič Alen,
Škorič Irnes, Begič Jasmin, Gavrič Dejan in Vokšaj Kastriot. Naj vse bralce povabimo, da si
naslednjo sezono pogledajo kakšno od tekem tudi v živo v športni dvorani Litija. V imenu
kluba pa še enkrat iskrene čestitke vsem igralcem ekipe U21, trenerju Miletu Simeunoviču
in predstavniku ekipe Mirku Plazniku. Čestitke!
Obranili tudi pokal
Članska ekipa Predilnice Litija, je še v tretje v zadnjih treh sezonah potrdila primat v pokalnem tekmovanju Slovenije. Na zaključnem delu je v polfinalu najprej premagala v Kobaridu
domačo ekipo Oplasta, v finalu še neugodno ekipo Dobovca iz Rogatca. Igralci trenerja
Horvata so suvereno dokazali, da so trenutno najboljša ekipa v Sloveniji, kar pa bo ponovno
potrebno dokazati v zaključnih bojih državnega prvenstva, ki je pred vrati.
Luka Bregar

TAEKWONDOISTI PONOVNO V IMOTSKEM
Tudi letos se je naš klub udeležil odprtega prvenstva v Imotskem, to je na jugu
Hrvaške. Na tekmovanju je sodelovalo 31
klubov in preko 300 tekmovalcev. Našega kluba so bili zelo veseli, saj smo bili edini slovenski
predstavniki, pa čeprav samo s šestimi tekmovalci. Reprezentant Domen Pirc je premagal svojo konkurenco
ter prepričljivo osvojil 1. mesto, njegov mlajši brat, Tadej
Pirc, pa je po zmagi, nato v finalu izgubil z borcem iz
Bjelovarja. Anže Repina, ki je novinec v kategoriji juniorjev, pa je osvojil 3. mesto. Za Saro
Rozina, Timoteja Bučarja ter Davida Bilbija so bili nasprotniki žal premočni in se jim ni uspelo
prebiti med dobitnike kolajn.

SLOVENCI ODLIČNI NA HRVAŠKEM
V soboto, 24. 3. 2012, je v mestu Zaprešić potekal plemeniti taekwondo turnir Zaprešića 2012. Na tekmovanju je
sodelovalo preko 500 tekmovalcev iz Slovenije, celotne
Hrvaške, pa tudi iz Srbije ter iz Bosne. Taekwondo klub
Šmartno – Litija je v Zaprešiće odpeljal kar 8 tekmovalcev. Anže Repina je pokazal vse znanje, ki ga je pridobil
na treningih in po odlični borbi je osvojil 1. mesto. Borben duh in dober dan Aleksandre
Rozina, pa sta botrovala temu, da se je borila kot še nikoli do zdaj in zmagala 2 borbi, v finalu
pa je žal morala priznati premoč Hrvatice. Tadeja Pirca je po prvi živčni ter napeti borbi, v
drugi prav tako premagal Hrvat. Denis Adamlje je po dobrem nastopu na domači tekmi,
Šmartno – Litija pokal, spet pokazal, da nastop na domači tekmi le ni bila sreča, ampak
znanje, saj je prav tako v prvi borbi prepričljivo premagal nasprotnika, v drugi pa mu proti
veliko mlajšemu, žal niso pomagale večletne izkušnje. Vsi ostali naši člani pa so iz te tekme
odnesli obilo izkušenj ter dobre volje.

DOMEN ODLIČEN NA NIZOZEMSKEM
Za vikend, 17. in 18. 3. 2012, je na Nizozemskem potekal
A-turnir v borbah, Dutch open 2012. Na tekmovanju je
sodelovalo preko 1000 tekmovalcev iz 270 klubov ter 62
držav. Na Nizozemsko je odšel tudi naš odlični reprezentant Domen Pirc. Po prvi zmagi nad Nemcem (10:9), ter
po drugi zmagi proti tekmovalcu iz centralne afriške republike (3:2), je na žalost po zelo napetem dvoboju v četrtfinalu, za zlato piko izgubil proti predstavniku Velike Britanije. Tako se je Domen v ponedeljek vrnil domov poln novih izkušenj.

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši.
Da zaman te čakamo, ne moremo dojeti,
spomini dajejo nam moč,
da brez tebe učimo se živeti.

V življenju užila mnogo si pelina,
zdaj pa tvoja mir sta in tišina.
Uživaj zaslužen svoj spokoj,
v srcih vedno bomo mi s teboj.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 64. letu življenja nas je nepričakovano zapustil
naš dragi mož, ati, dedi in brat

22. marca 2012 je dotrpela naša mama, babica in prababica

BORIS LAMOVŠEK
15.8.1948 – 11.3.2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste se v velikem številu poslovili od njega ter ga pospremili
na zadnjo pot. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete maše, pisno
in ustno izrečeno sožalje ter vso pomoč pri organizaciji pogreba.
Hvala pogrebcem, Moškemu pevskemu zboru Polšnik, ge. Lavri Horvat
in ge. Amaliji Kadunc za ganljive besede slovesa, trobentaču za zaigrano žalostinko, praproščakoma in g. župniku za opravljen obred.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižgete svečko ali ga nosite v srcu.
Žena Boža, hčerki Špela in Petra z Gregom, vnukinja Zala, Gizela,
sestra Vera, brat Ivan z družino ter sestra Marinka z družino

Alojzija Slabe
1926 – 2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za darovane
sveče, cvetje in izražena sožalja, ter vsem ki ste se ji poklonili v poslovilni
vežici in jo spremili na njeni zadnji poti.
Posebna hvala osebju doma Tisje za dolgoletno nego, saj je z vami
preživela 16 let. Enako tudi sestram usmiljenkam za pomoč in razumevanje.
Iskrena hvala dr. Marku Kolšku za zdravstveno nego in lajšanje težav
med njeno hudo boleznijo, župniku, gospodu Okolišu za lepo izpeljan
poslovilni obred in mašo zadušnico v litijski cerkvi, pevcem Lipe za lepo
in čutno zapete pesmi, trobentaču za zaigrano pesem ter podjetju KSP
Litija za vso pomoč.
Žalujoči vsi njeni
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

Z A H VA L A
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10.03.2012 nas je v 81. letu zapustil naš dragi ata,
dedek in pradedek

Tiho je v pomlad odšla naša mama, babi in prababi

FRANC ŠKARJA

ELIZABETA WINGERT
1923 – 2012

iz Zg. Loga

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

Žalujoči vsi njegovi
Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vedno končali,
v hišo gospodovo šli.

Zahvaljujemo se Domu Tisje za vso nego, vsem prijateljem in znancem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem mlade Lipe in trobentaču za odigrano Tišino.
Hvala gospe Ivi za čuteče prebran govor, prijateljem in sosedom za
čustveno podporo ter vsem, ki ste jo imeli radi in se jo spominjate v
najlepši luči.
Hči Eli in sin Jože z družinama, vnuki ter pravnuki
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
In čakala, da prideš ti
In sedla bo na rožna tla
In jokala, ker te ni…
S.G.

Z A H VA L A

JOŽEFA BIZJAK
iz Loške ulice 6 v Litiji

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane
svete maše. Hvala zaposlenim v Domu Tisje za skrb in nego v času njene bolezni. Zahvaljujemo se gospodu župniku Pavlu Okolišu za lepo
opravljen pogrebni obred. Lepa hvala pevcem, trobentaču in gospodu
Tonetu Zavrlu za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.
Njeni: sin Tone in hčerka Nuša z družinama
Takrat, ko srce se ti rani,
ko solza po licu polzi,
ko je čisto vseeno,
kaj se ti še pripeti.
Takrat, ko rad bi sam sebe uničil
in misliš, da sam si ostal,
da zate ni več življenja,
da vse si zaigral.
Takrat preberi to pesem,
še enkrat premisli vse,
kajti moraš najti odgovor,
zakaj sploh rodil si se?
Zvonka Juvan

Z A H VA L A
Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga

ZVONKA JUVAN
16.10.1950 – 05.03.2012

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili
na zadnji poti.

Žalujoči: mož Marjan, sin Gašper in hči Urška z družinama
Rad si imel življenje,
boril si se,
a zmanjkalo ti je moči
in tiho, mirno zaprl si oči.

Z A H VA L A

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

12.3.2012 je v zgodnjem ponedeljkovem jutru za vedno odšla
od nas naša mami, babica in prababica

CIRILA JUVANA

LJUDMILA ERMINIO

iz Leš

Z A H VA L A
V 95. letu nas je zapustila draga mama

1936 – 2012

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala savskemu župniku gospodu Tonetu Lokarju za izrečene besede
ter pevcem.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče.

Žalujoči vsi njegovi

Žalujoči vsi njeni

Zadnje slovo je bilo na željo pokojne v družinskem krogu.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi dragega moža

MARTINA PONEBŠKA
iz Tenetiš 14A
1931 – 2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje ter sveče in vsem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala pevcem za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano žalostinko,
podjetju KSP Litija za vso pomoč, osebju doma starejših občanov Izlake
za oskrbo.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoča žena Angelca

PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI
CENA: 179.000 €
Tel: 041 679 881
OPIS: 360m2, parcela 754m2, bazen,
terasa, steklenjak, balkon, 2 pokriti
parkirišči + parkirišče za 3 avtomobile, 3 nadstropja
VEČ NA: http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8

mali oglasi
PRODAM PYSTADIJON 1, skoraj nov, poleg dam igre. Cena 100 EUR in
pasjo posteljico za 7 EUR.
Tel.: 01 8971 460 ali GSM: 030 266 849, Klemen.
PRODAM nizko energetsko HIŠO na Preski nad Kostrevnico, takoj
vseljiva. Velikost hiše je 10m x 7m, parcela 2230m2.
Informacije: 041 677 143.
PRODAM HONDO CIVIC IS, letnik 1996 in alu platišča.
Informacije: 041 677 143.
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nagradna križanka
11. ČRKA
ABECEDE

sestavil:

DALMATINSKO VINO

Jože Vizlar številka: 137
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Težje besede: AKARA, AHR, TIROSEK, BALE, OLMI,
AČIM, NIOBA

dom tisje
Pomlad v domu so zaznamovale že tradicionalne
prireditve kot je izdelovanje butaric, z gospo Martino Kamnenovič, barvanje pirhov in nabiranje regrata skupaj s stanovalci. Obiskali so nas učenci
OŠ Gradec, člani Društva invalidov, koncert ljudskih pesmi, pa so nam
pripravile sestre Trobec. V primerjavi s preteklimi leti je opazen upad
števila prireditev. Nastopajoči prihajajo v dom prostovoljno in brezplačno, vodi jih iskrena želja popestriti življenja stanovalcev, s stopnjevanjem gospodarske krize tudi razna društva, pevski zbori težje najdejo
potrebna sredstva za prevoze. Starim ljudem z odhodom dom, že tako
okrnjena socialna mreža zelo pogosto razpade in se osredotoči na obiske najbližjih svojcev. Ponavadi so njihovi prijatelji, sosedje tudi stari
ljudje z raznovrstnimi oviranostmi, ki jim najti prevoz do doma predstavlja velik problem. Institucija lahko poskrbi za najnujnejše potrebe
stanovalcev, ne more pa v celoti nadomestiti oz. vzpostaviti poglobljenih medčloveških odnosov, zato so toliko bolj pomembni za stanovalce
njihovi svojci, obiskovalci ter prostovoljci. V domu se zavedamo potreb
stanovalcev po bivanju na prostem, svežem zraku in jim to poskušamo
v čim večji meri tudi nuditi, pri čemer so nam v dodatno pomoč delavke
zaposlene preko javnih del. Naravne danosti doma s prvimi pomladanskimi žarki prav vabijo stanovalce ven, na sveže prepleskane klopi, v
lepe lesene utice, kjer potekajo pogovori, kjer je prostor za umik, če
hočeš biti sam. Prav je, da obstaja možnost izbire.
Leonida Razpotnik

DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI
Šmartno pri Litiji
Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

POMOČ NA DOMU
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
• gospodinjsko pomoč,
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
Vse potrebne informacije lahko dobite:
• v ponedeljek od 8. h do 12. h in od 14. h do 16. h, od torka
do petka od 8. h do 13. h,
• ali pa se za sestanek dogovorite po telefonu: 01/890-01-03,
01/890-01-06, 01/890-01-99 pri vodji/koordinatorici po
moči na domu
Osnovna cena za upravičenca je 3,80 EUR na uro. Ceno storitve
socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Litija in Šmart
no pri Litiji v višini 75% stroškov storitve (upravičencem le tega
ni potrebno vračati). Upravičenci lahko uveljavljajo tudi dodatne
olajšave pri plačilu storitve (oprostitev plačila) pri pristojnem
centru za socialno delo Litija.

PRODAMO dvoetanžno hišo v Litiji, v Gradcu ob Graški cesti. Parcela 700 m2.
Možen ogled. Informacije:
041/872-784.

AMERIŠKI
OTOK V
ALEUTIH

IVAN
TAVČAR

Izžrebanci MARČEVSKE križanke prejmejo knjižico kratkih
proz in poezij - MOZAIK SPOMINOV. Nagrade prispeva literarna skupina DU Litija. Nagrade prejmete v Tiskarna ACO,
Cesta Dušna Kvedra 39, Litija.

1. Robert ZIDAR, Gobnik 27, Gabrovka
2. Stanka PEČARIČ, Vače 8, Vače
3. Marjan BORIŠEK, Mamolj 9, Polšnik

SREČANJE KRAJANOV KORK-a HOTIČ
Kmalu bo postala že tradicija, da se v KORK-u Hotič
vsako leto meseca prihoda pomladi, praznika, ki ga
praznujejo žene in matere po vsem svetu – 8. marec,
praznik mučenikov in gregorjevo, ko se ptički ženijo.
Seveda najbolj slovesen pa je praznik, ko praznujejo
naše matere in tudi žene, ki jim ni bilo dano postati mamica.
Zato se ob koncu meseca marca tudi v KORK-u Hotič zberemo starejši,
bolni oziroma vsi krajani in krvodajalci – katerim še posebna hvala za
njihovo odločitev, da darujejo svojo kri, katera rešuje naša življenja.
Tudi letošnji marec ni bil izjema. Zbrali smo se v soboto, 24.marca,
v dvorani gasilskega doma. Najmlajši iz vrtca Taček z njihovimi vzgojiteljicami, učenci osnovne šole Hotič in njihove učiteljice ter pevski
moški zbor Hotič so pripravili zelo lep kulturni program. Seveda najbolj
privlačijo nastopi najmlajših. Lep zaključek sta nam pripravila Gašper
s svojim prijateljem, ki sta nam zaigrala na harmoniko in to v narodni
noši.
Vsem materam in ženam, ki so ostale na
pogostitvi smo podarile rožico. Po obrazih
sodeč so bili vsi prisotni zadovoljni.
Na koncu bi se zahvalila gasilcem za dvorano, šoli in vrtcu za lep
program, pevcem, Gašperju in njegovemu
prijatelju, mamicam, ki so spekle pecivo, Matiji za ozvočenje, Krajevni
skupnosti Hotič za finančno pomoč in vsem prostovoljkam, ki so pomagale, da je srečanje uspelo. Hvala vsem in nasvidenje naslednje leto.

KORK Hotič

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.

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.5.2012 na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 3
torbe za prenosni računalnik ali tablični PC. Nagrade
prispeva JOVIDAN d.o.o. (www.jovidan.si).

mali oglasi
V Litiji ali okolici najamem pokrit prostor za celoletno shranjevanje
počitniške prikolice dolžine 5 m. Tel.: 031/820-447
Prodam 2 sobno stanovanje, 44 m2, v centru Litije. Cena 65.000 €.
Gsm: 041/757-620
Kupimo manjše novo ali popolnoma renovirano stanovanje v Litiji,
v pritličju ali pa v hiši z dvigalom. GSM: 051/303-912
Star mizarski ponk, skrinje, omare marajne, mize mentrge in ostale
stare stvari kupim. Tel. 031/878-351
KIP pravice boginja Justicija velika 24 cm, bronasta prodam za 80 €.
Tel: 031/878-351
Prodam kolo ROG MAX, rumene barve, 24 »colski«. Cena po dogovoru. Inf.: 041/954-766
Prodam rolerje sivo-črne barve, št. 37-40. Cena po dogovoru. Inf.:
041/954-766.
Prodam pianino, rjave barve. Cena po dogovoru. Inf.: 041/901-972.
GARAŽO na Prvomajski ulici v Litiji (drugo z leve) prodam najboljšemu
ponudniku. Ponudbe pričakujem do 11. maja 2012 na naslov: Marjeta
Mlakar-Agrež, CDK 2, 1270 Litija.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Fundacija
Predilnice Litija,
ustanova objavlja

JAVNO
POVABILO

posameznikom in skupinam, da predlagajo Fundaciji Predilnice Litija podelitev nagrad športnim
in kulturnim društvom
za dosežene presežne
dosežke v letu 2011,
priznane v širšem družbenem prostoru. Predlagatelj presežnega dosežka
mora podati pisno obrazložitev in predložiti dokazila,
s katerimi argumentira, da
je športno ali kulturno društvo, ki ima sedež v Občini
Litija, v letu 2011 doseglo
izjemne dosežke, priznane
v širšem okolju. Predloge
za kandidate pošljite s priporočenim pismom v zaprti
kuverti na naslov Fundacija
Predilnice Litija, ustanova,
Kidričeva 1, 1270 Litija do
31.5.2012 s pripisom:
NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA
JAVNO POVABILO.
Fundacija Predilnice Litija
si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega predlaganega kandidata, v kolikor
tako presodi.
Fundacija Predilnice Litija
bo o svoji odločitvi obvestila
predlagatelje in kandidate
najkasneje do 31.7.2012.
Predsednica Fundacije
Predilnice Litija, ustanova:
Vida Vukovič

Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!

Vabljeni v
prenovljene
rastlinjake,
kjer vam
nudimo
okrasne
sadike,
zelenjavne
in balkonske
rastline.

041-648-459

VRTNARIJA MORAVČE pri Gabrovki
VRTNARIJA KLINC Breg pri Litiji
DELOVNI ČAS:

od 8.00 do 19.00

od 15. aprila do 15. maja
tudi ob NEDELJAH,
odprto tudi v sredo,

2. maja 2012

Največja izbira hibridnih zelenjavnih sadik v Sloveniji.

Podjetje Agrolit d.o.o. prejelo certifikat
Družini prijazno podjetje

Podjetje Agrolit d.o.o. je prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in
se s tem pridružilo podjetjem, ki so se zavezala k boljšemu usklajevanju dela
in družine, ter k še večji družbeni odgovornosti. Podjetje je s pridobitvijo certifikata vstopilo v skupino podjetij, ki se zavedajo pomembnosti usklajenega
poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.
Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja
delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.
Glede na notranjo oceno dejanskega stanja so se s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca v
podjetju odločili za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter
kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
Z izvajanjem začrtanih ukrepov si želijo prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja organizacijske kulture in ozavestiti vse zaposlene, da je poklicno in zasebno življenje združljivo ter da se ni
potrebno odreči enemu na račun drugega.
V okviru certifikata si bo podjetje prizadevalo, da bo zaposlenim zagotavljalo prijazno delovno okolje
in prispevalo k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih, zavedajoč, da le zadovoljen član kolektiva razbremenjen odvečnih skrbi, lahko uspešno dela in dosega dobre delovne rezultate.

