
VABILO
Na trinajsti tradicionalni pohod

PO OGLARSKI POTI, 
v SOBOTO, 18. maja 2013.

IZHODIŠČE POHODA PO MARKIRANI POTI JE IZPRED LOVSKEGA DOMA 
NA DOLAH PRI LITIJI, MED 7.00 IN 9. 00 URO.
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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.05.2013 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

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

C.D.K. 39, 1270 Litija.

Najnovejša novica je vsekakor odprtje Turi-
stične točke Srca Slovenije v centru Litije, 
kjer ima sedež tudi Turistično društvo Litija. 
Tudi mi vabimo vse občanke in občane, da 
čimpreje obiščejo zanimiv in pester turistični 
center, ki ponuja še mnogo več! 
                Uredništvo občana

PGD LITIJA
VAS 30. APRILA

VABI NA

TRADICIONALNO
KRESOVANJE NA JEŽI

s skupino GADI,

1. MAJA pa na SREČANJE 
na Sitarjevec.

Za jedačo, pijačo in dobro glasbo 
bomo poskrbeli gasilci PGD Litija.

Se vidimo v čimvečjem številu!

DAN SLOVENSKE ZASTAVE V SREDIŠČU 
SLOVENIJE 

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, 27. aprila 2013 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.

ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno

VABILO NA PRIREDITVE OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

Občina Litija načrtuje številne prireditve, ki bodo popestrile 
letoš nji občinski praznik. Posebno družabno in pestro bo v soboto, 

15.6.2013 – na dan pred občinskim praznikom.
PREDVIDENI DOGODKI TEGA DNE:
ob 8.00  na ploščadi pred športno dvorano predstavitev vseh dvanajstih krajevnih skupnosti in 

Mestne skupnosti Litija, 
ob 9.00  bodo po litijskih ulicah tekli otroci ob 10.00 pa odrasli. Tek za odrasle bo potekal po 

tradicionalni trasi do Pogonika. Tek za otroke in odrasle bo potekal v šestih starostnih 
kategorijah. 

VEČERNI PROGRAM V DVORANI KULTURNEGA CENTRA LITIJA
Program Poletne muzejske noči 2013: 
• 18.00  Predavanje M. Črešnar: Arheološka dediščina Litije v luči zadnjih raziskav
• 19.15 predstavitev lončarske obrti (Mojca Žalik)
• 20.00 slavnostna akademija ob občinskem prazniku
• 21.30 dokumentarni film o situlski umetnosti (RTV Slo)

oBČINA LITIJA

GIMNAZIJA POJE 
Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Litija z zborovodkinjo 
Anito Medvešek je letos na 8. Pevsko gimnazijado povabil zbor 
Srednje zdravstvene šole Celje in Mladinski pevski zbor Prve 
gimnazije Maribor ter njihovo Moško vokalno skupino.Nadaljevanje na str. 11

Ob 27. aprilu
»Dnevu upora proti okupatorju«
in 1. maju« Prazniku dela«, vsem

občankam in občanom občine Litija
čestitam in želim prijetno praznovanje.

Župan občine Litija
Franci ROKAVEC

Turistična točka bo namenjena informi-
ranju obiskovalcev in promociji lokalnih 
ponudnikov in turistične ponudbe širšega 
območja Srce Slovenije. Na novi turistični 
točki v Litiji bodo na voljo promocijski ma-
teriali, pa tudi lokalni produkti iz območja 
Srca Slovenije. Nova točka bo prva izmed 
tovrstnih točk na območju Srce Slovenije.
V prenovljenih prostorih bo še vedno se-
dež tudi TURISTIČNEgA DRUŠTVA LITIJA. 

V sredo, 17. aprila 2013 je odprla svoja vrata
TURISTIČNA TOČKA SRCA SLOVENIJE 

na Valvazorjev trgu 10.

V geometričnem središču 
Slovenije (geoss) je Društvo 
Heraldica Slovenica skupaj 
z občino Litija pripravilo slo-
vesnost, s katero je počasti-
lo dan zastave. Dan sloven-
ske zastave je spomin na 7. 
april 1848, ko je slovenski 
domoljub Lovro Toman pr-
vič izobesil slovensko zasta-
vo na Wolfovi 8 v Ljubljani. 
Letošnja prireditev je bila še 
posebno slovesna saj sta se 
je udeležila predsednik RS 
Borut Pahor in kardinal dr. 
Franc Rode, ki je pred tem, 
ob 12.00 uri, daroval mašo 
za domovino v cerkvi na 
Vačah. Predsednik Pahor je 
v svojem govoru izpostavil 
pomen zastave kot simbola 
naše identitete in pripadno-
sti domovini. Ob tej prilo-
žnosti je predsednik tudi 
dodal svoj podpis v zlato 
knjigo novoizvoljenih pred-
sednikov. Tudi letos je pri 
slovesnem dvigu slovenske 
državne zastave sodelovala 
gardna enota za protokol 
Slovenske vojske ob sode-
lovanju orkestra Slovenske 
vojske in navzočnosti šte-
vilnih zastavonoš in nosilcev praporov ter 
konjenikov Konjeniškega društva Jesenje-Ge-
oss. Kulturni program, pod vodstvom Toneta 

Kuntnerja so izvajali moška vokalna skupina 
LIPA, harmonikarski orkester Jevnica in člani 
društva Geoss. 

Več na zadnji strani
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DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA  
IN ŠMARTNO

Vabi vse  MEŠČANKE IN MEŠČANE na zanimivo in predvsem  
poučno predavanje 
Sladkorna bolezen v sodobnem svetu, ki bo v torek, dne 
14.5.2013, ob 18.00 uri v veliki sejni sobi občine Litija. 
Predavala bo ga. Renata Kopriva Verboten, dr.med., spec. In-
ternist.

Predsednica Društva diabetikov Litija in Šmartno:
Rudolfa PogAČAR

občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), 17. člena Pravilnika o dode-
ljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Litija za programsko obdobje 2007 – 2013 
(Uradni list RS, št. 59/07) in odloka o proračunu občine Litija za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV  

S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2013

1. RAZPISANA SREDSTVA
V proračunu občine Litija za leto 2013, so v okviru postavke 
»1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva«, zago-
tovljena sredstva v višini 9.000 EUR.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2013.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v ob-
čini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v 
letu 2013.

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

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

na območje občine Litija in je v interesu občine Litija.

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

državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.

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

6.  NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV 
SREDSTEV

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 28.06.2013.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na občini Litija, soba 44 (II. nad-
stropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojni-
cah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja 
in na prednji strani ovojnice z označbo »NE oDPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS ZA SoFINANCIRANJE DRUŠTEV S PoDRoČJA KMETIJ-
STVA V LETU 2013«, na naslov: občina Litija, Jerebova 14, 1270 
Litija.

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

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

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

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV  
ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA  

OBČINE LITIJA ZA LETO 2013
I.  občina Litija namerava v letu 2013 podeliti priznanje Zlata 

plaketa občine Litija. Zlata plaketa občine Litija se pode-
li občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, 
združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam in sku-
pinam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kul-
ture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, za-
ščite in reševanja ter na drugih področjih, za pomembno 
in ustvarjalno delo, dosežke trajnega pomena in uspehe, 
s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled občine 
Litija. o podelitvi priznanja Zlata plaketa občine Litija bo 
odločal občinski svet občine Litija. V posameznem letu se 
podeli največ eno priznanje Zlata plaketa občine Litija.

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

III.  Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa občine Litija 
lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva 
ter druge organizacije.

IV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pi-
sni obliki najkasneje do 30. 04. 2013 do 12. ure na občino 
Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS 
ZA PoDAJo PREDLogoV ZA PoDELITEV PRIZNANJA ZLA-
TA PLAKETA oBČINE LITIJA ZA LETo 2013 – NE oDPIRAJ« 
in mora vsebovati:

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

 b)  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika 
priznanja,

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

telji na občini Litija na tel. št. (01) 8963-420.

KoMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VoLITVE IN IMENoVANJA
Predsednik: Pavel HIRŠEL

OBVESTILO
obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, 
ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli po-
sredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
pri občinskem svetu občine Litija, predloge za podelitev prizna-
nja Častni občan občine Litija. Predlog za podelitev priznanja 
mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter 
njegov naslov oziroma sedež, ime in priimek oziroma naziv pre-
dlaganega prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. Predlog 
posredujte v pisni obliki najkasneje do 30.04.2013 do 12. ure na 
občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS 
ZA PoDAJo PREDLogoV ZA PoDELITEV PRIZNANJA ČASTNI oB-
ČAN oBČINE LITIJA ZA LETo 2013 – NE oDPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje občine Litija, ki se 
lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne do-
sežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so prispevali k 
splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne občine Litija in 
imajo trajen pomen za vse občane in njihovo življenje. Priznanje 
Častni občan se lahko podeli državljanom Republike Slovenije 
in drugih držav. V posameznem letu lahko občinski svet podeli 
največ eno priznanje z nazivom Častni občan občine Litija.

občina Litija
Župan: Franci RoKAVEC

OBVESTILO
občina Litija obvešča, da je Regionalna razvojna agencija Lju-
bljanske urbane regije objavila Javni poziv delodajalcem za 
vključitev v regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane re-
gije za šolsko/študijsko leto 2013/2014. Rok za oddajo vlog 
delodajalcev je 28.06.2013.
Javni poziv z dokumentacijo za prijavo je dostopen na spletni 
strani RRA LUR http://www.rralur.si 
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na RRA LUR, 
kontaktni osebi: mag.Liljana Drevenšek (vodja projekta), e-mail: 
liljana.drevensek@ljubljana.si oziroma Meta Koprivšek Tomažič 
(področni svetovalec), tel. 01 306 19 05, e-mail: meta.kopri-
vsek-tomazic@ljubljana.si 

V spomladanskih mesecih že nekaj let utečeno 
potekajo zbori krajanov in občanov po dvanaj-
stih krajevnih skupnostih in Mestni skupnosti 
Litija. Do sedaj so bili izvedeni zbori v KS Dole, 
Polšnik, Gabrovka, Breg-Tenetiše in seveda 
Mestni skupnosti Litija. Zaključki slednjega 

bodo predstavljeni tudi v časopisu občan. Namen občnih zbo-
rov je, da prebivalci pregledajo aktivnosti preteklega leta ter se 
seznanijo z načrti za tekoče leto. Na vseh dosedanjih srečanjih 
je bila izražena velika skrb nad možnostmi, ki jih imajo posame-
zne krajevne skupnosti ob zmanjšanih finančnih sredstvih, saj 
investicije, ki v tem trenutku potekajo na območju Mestne sku-
pnosti Litija zahtevajo več potrpežljivosti in solidarnosti vseh 
ostalih podeželskih krajevnih skupnosti.

oBČINA LITIJA

SPOŠTOVANI OBČANI OBČINE LITIJA IN VSI 
LJUBITELJI AVTOMOBILSKEGA ŠPORTA

Rally Saturnus, je avto športna prireditev, ki ima najdaljšo in nepreki-
njeno tradicijo v Sloveniji. Tako bo letošnje tekmovanje že 36. po vrsti 
in se bo od lanskega nekoliko razlikovalo. Dirka bo zapustila Zasavje in 
gostovala v nekaj novih krajih, kjer rally še ni potekal ter v nekaterih, 
kjer avtomobilske dirke ni bilo že vrsto let. Mednje sodi tudi vaša ob-
čina Litija. Kar nekaj let je že tega, kar so grmeli dirkalni avtomobili na 
gorski dirki po cesti proti gradu Bogenšperk, še nekaj več pa jih je po-
teklo od zadnjega rallyja po nekaterih vaših cestah. Zato bomo izkori-
stili priložnost in osvežili nekaj že skoraj pozabljenih informacij ki jih je 
za izvedbo in varen potek tovrstnega tekmovanja neizogibno potrebno 
upoštevati. Tako boste v nadaljevanju tega zapisa izvedeli vse potrebno 
v zvezi s cestnimi zaporami, možnostmi prehoda po zaprtih cestah v 
nujnih primerih in potekom prireditve ter njenim varnim ogledom. V 
zadnjem delu pa bomo navrgli še nekaj možnosti, da od tekmovanja 
kar največ pridobite tudi prebivalci ob trasi rallyja. 
Središče Rallyja Saturnus bo letos vse tri dni poteka tekmovanja v 
Športnem centru Stožice, v Ljubljani. V neposredni bližini stadiona in 
dvorane bo prvi dan, v petek 10. maja, takoj po štartu dirke tudi prva 
HP, tako imenovani Superspecial.
Drugi dan rallyja bodo v soboto na vrsti hitrostne preizkušnje HP Janče, 
HP Višnja Gora in HP Metnaj, ki potekajo po cestah v MO Ljubljana ter 
občinah Šmartno pri Litiji, Ivančna gorica in grosuplje. 

V nedeljo bodo na vrsti hitrostne preizkušnje, ki bodo potekale po ce-
stah skozi vašo občino ter občine Domžale, Lukovica, Moravče in Dol 
pri Ljubljani. Gre za dve povsem novi hitrostni preizkušnji, HP Krtina 
in HP Moravče. V času poteka tekmovanja morajo biti trase hitrostnih 
preizkušenj zaprte za ves promet, dostopi na ceste so prav tako zaprti 
in varovani, vse dogajanje pa poteka povsem in natanko v skladu z 
varnostnim načrtom tekmovanja.
O popolnih zaporah cest na trasi HP, poteku obvozov ter ravnanju v po-
trebi po nujnih prevozih vas bomo obvestili s posebnim letakom. Tega 
bomo najkasneje v tednu pred dirko delili po hišah, ki stojijo nepo-
sredno v krajih, kjer bodo potekale hitrostne preizkušnje. Obvestila o 
zaporah bomo poizkušali zagotoviti tudi na vaši lokalni radijski postaji. 
Urnik zapor hitrostnih preiskušenj v vaši občini je naslednji:*
HP Krtina nedelja 12.05.2013 09.00 – 16.30
HP Moravče nedelja 12.05.2013 09.30 – 17.30
*  Popolne zapore cest veljajo v navedenem urniku, ki pa se lahko delno spreme-

ni. o tem boste obveščeni po predvidenem načinu (letaki…).

Poleg omenjenih bodo zaprti za ves promet tudi nekateri drugi odse-
ki cest, ki vodijo neposredno na posamezne hitrostne preizkušnje. Po 
teh cestah bo stanovalcem omogočen dostop do njihovih domov. Tiste 
stanovalce, ki nimate možnosti dostopov po obvoznih cestah in imate 
res nujni prevoz, pa prosimo, da se na dan rallya obrnete neposredno 
na uradne osebe rallya. Te imajo na določenih točkah radijsko zvezo 
z vodjem hitrostne preizkušnje. Z njimi se dogovorite, kdaj bo možna 
vožnja po poti hitrostne preizkušnje, ki pa mora biti vedno in izključno v 
smeri tekmovanja. V nasprotni smeri je namreč iz varnostnih razlogov 
najstrožje prepovedan kakršen koli promet.
Prepričani smo, da bo potek tako slovečega mednarodnega tekmo-
vanja, kot je Rally Saturnus, pozitivno prispeval k turističnemu utripu 
v vašem kraju ter povečal njegovo prepoznavnost doma in na tujem. 
Zato vsekakor predlagamo, da priložnosti izkoristite za aktivnejšo pro-
mocijo in skupaj s krajani na dan poteka mednarodne prireditve po 
cestah skozi dela vaše občine predstavite vaše krajevne značilnosti, 
izpostavite gostoljubnost ter odprete vrata turističnih kmetij, planin-
skih domov, pa tudi kakšna improvizirana stojnica bo dobrodošla na 
mestih, kjer bo rally spremljalo večje število gledalcev. Naprošamo vas 
edino, da nas o postavitvah le-teh predhodno obvestite zaradi uskladi-
tve varnostnih nalog. 
Posebej bi vas radi obvestili še o dveh pomembnih stvareh v zvezi z 
izvedbo Rallyja Saturnus. 
Trening s tekmovalnimi vozili na trasi hitrostnih preizkušenj je prepove-
dan! ogled in popis tekmovalne proge s posebej označenimi cestnimi 
vozili v skladu s cestno prometnimi predpisi je dovoljen le v dveh dneh 
tik pred dirko. Vse posadke imajo na voljo le tri prehode preko posa-
mezne HP, vse dogajanje pa bo nadzorovano s strani organizatorja in 
policije. 
Prav tako je organizator v dogovoru s policijo, ki bo po zaključenem 
tekmovanju poostreno nadzirala promet na cestah, kjer so bile izpe-
ljane hitrostne preizkušnje ter tako preprečila, da bi »lokalni junaki« 
in drugi podobni preizkušali svoje vozniške spretnosti ter tako ogrožali 
varnost vseh uporabnikov cest in okoliških prebivalcev! 
Upamo, da si boste vsaj del tekmovanja ogledali tudi sami, še posebej 
ste dobrodošli na brežinah nad novo Štajersko cesto pri stadionu 
Stožice. Kot športnega prijatelja, ki se zaveda, da hitrost in adrena-
linsko sproščanje v vožnji sodi na organizirana tekmovanja, vas prosi-
mo, da nam pri izvedbi tekmovanja pomagate na način, da ob ogledu 
upoštevate navodila uradnih oseb. Kajti prav zaradi varnosti veljajo pri 
izvedbi avtomobilskih tekmovanj še posebej stroga pravila.
Dodatne informacije lahko dobite tudi na vodstvu rallya na naslovu: 
Avto športno društvo SA – I, Koprska 98, 1000 Ljubljana, E-naslov 
info@rally-saturnus.si. Ažurne informacije so vam na voljo tudi na: 
www.rally-saturnus.si . Zelo bomo veseli, če se nam boste pridružili.

Davorin MoŽINA
Tajnik organizacijskega odborZbor krajanov KS Konjšica se je pričel z domoljubno slovensko pesmijo.

Foto: Uroš Modlic
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PREPOVED SEČNJE ALI ZAŽIGANJA  
GRMOVJA, SUHE ZARASTI TER ŽIVIH MEJ  
OB TRAVNIKIH PAŠNIKIH IN VODOTOKIH 

MED 1. MARCEM IN 1. AVGUSTOM
Lovci prosimo in opozarjamo

Dolga in s snegom bogata zima je za nami. Na poljih, ob vodotokih, 
travnikih in pašnikih vsak dober gospodar pred začetkom vegetacij-
ske dobe poskrbi za pripravo kmetijskih površin na pomlad in poletje. 
S suho travo porasle površine, zaraščen gozdni rob, meje in grmovje 
ob potokih, vse to je potrebno čiščenja in ureditve, kar konec koncev 
zahtevata od lastnikov dobra kmetijska praksa in zakonodaja, ki ureja 
pridobivanje subvencij s področja kmetijstva. 
V praksi se žal večkrat dogaja, da lastniki kmetijskih zemljišč ne po-
znajo določil petega odstavka 32.člena in četrtega odstavka 33.člena 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 14/2006, 17/2008), ki 
prepovedujeta sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, gr-
mišč in s suho zara-
stjo poraslih površin 
po pašnikih, travni-
kih in poljih ter seč-
njo zarasti ob vodnih 
bregovih in čiščenje 
odvodnih kanalov, v 
času poleganja mla-
dičev in gnezdenja 
ptic med 1. marcem 
in 1. avgustom. Ta-
kšno de janje šteje za 
prekršek, za katere-
ga je posamezniku 
zagrožena globa v 
višini 420 do 1.200 
evrov, pravni osebi 
ali samostojnemu podjetniku pa celo v višini 2.100 do 125.000 evrov. 
Kršenje zakonodaje je lahko poleg izreka globe s strani Inšpektorata 
RS za kmetijstvo in okolje tudi vzrok za izgubo pravice do subvencije. 
Lovci LD Litija smo, skupaj z lovci sosednjih lovskih družin, v sodelova-
nju z našo lovsko čuvajsko službo, do sedaj s svetovanjem in dobrona-
mernim opozarjanjem lastnikov, v izogib slabi volji, kaznim in v korist 
tako kmetov, kot divjadi in zavarovanih prosto živečih živalskih vrst, do 
sedaj tovrstne kršitve uspešno preprečili ali pravočasno ustavili. Ker 
pa opažamo, da se žal še vedno dogajajo, nanje opozarjamo tudi preko 
našega občinskega glasila. Lastnike prosimo, naj z deli počakajo do 1. 
avgusta, naslednje leto pa pohitijo in jih zaključijo pred 1. marcem.

mag. Jernej MARoLT, komisija za odlikovanja in dopisništvo LD Litija

NE DOTIKAJ SE ME, MOJA MAMA NI DALEČ!
LOVCI PROSIMO IN OPOZARJAMO –  

dotikanje mladičev divjadi je prepovedano!
Meseca maja je čas, ko divjad polega mladiče. Za ljudi so ponavadi 
najbolj ljubki in pomoči potrebni na videz zapuščeni mladički srnjadi, ki 
jih najdemo v času prve košnje ob gozdnem robu v travi. Mladič srnjadi 
prvih nekaj dni nima značilnega vonja, ki bi izdajal njegovo prisotnost 
plenilcem, zato je naravno obrambno vedenje samice, da se ob pojavu 
nevarnosti čimbolj vidno umakne in zapusti mladiča v travi, hkrati pa z 
umikom zmede plenilca ter ga zvabi stran od mladička.
Kakršnokoli dotikanje, premikanje ali celo prilaščanje mladičev je pre-
povedano z zakonom, za kršenje prepovedi pa je posamezniku v skladu 
z zakonom od divjadi in lovstvu zagrožena globa v višini 420 do 1200 

evrov. Ob morebitni 
najdbi mladiča katere 
koli divje živali se ga 
ne dotikajte, da se ne 
bo navzel vonja po člo-
veku, ki odbija njegovo 
mater, kar povzroči, da 
ga trajno zapusti in je 
tako obsojen na pro-
pad, pri določenih vr-
stah (kot je na primer 
divji prašič) pa je za-
radi možnosti napada 
samice takšno početje 
lahko celo smrt no ne-

varno. Pustite ga v naravi, njegova mama mu bo najbolje pomagala. Če 
ste prepričani, da je mladič zapuščen ali če je celo poškodovan, se ga 
kljub temu ne dotikajte, pač pa obvestite lovce, ki bodo poskrbeli za 
strokoven odlov mladiča, ki ga lahko izvede le pooblaščena ustanova 
oz. usposobljena oseba.
Podobno kot za srnjad in divje prašiče velja tudi za ostalo divjad ter za 
ogrožene prosto živeče živalske vrste.

mag. Jernej MARoLT, komisija za odlikovanja in dopisništvo LD Litija

POMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA  
V MESTNI SKUPNOSTI LITIJA

V soboto 6. aprila smo v Mestni skupnosti Litija orga-
nizirali čistilno akcijo. Zbor je bil zjutraj v centru mesta 
pred Športno dvorano Litija. Udeležencem smo razdelili 

vrečke za nabrane smeti in odpadke ter zaščitne rokavice. ob tem smo 
udeležencem nakazali rajone za čiščenje. Pred vsem smo se osredoto-
čili na obrežje reke Save in njenih pritokov, gozdne poti in obcestne pa-
sove. Na teh lokacijah je bilo po naših 
predhodnih ogledih in ocenah največ 
odvrženih odpadkov v naravo. Seveda 
so poseben problem naplavljene smeti 
ob reki Savi, kar pa je posledica visokih 
voda v jesenskem in pomladnem času. 
Udeležba je bila kljub velikem medij-
skem oglaševanju in pisnem ter ustnem 
povabilu vseh javnih zavodov, društev 
in ostalih organizacij dokaj skromna. 
Človek bi pričakoval več čuta za našo naravo, čisto okolico in bivanjsko 
okolje. Seveda marsikdo reče - kaj bi jaz pospravljal za tistimi, ki one-
snažujejo naravo! Vendar, kljub temu, če se organizira akcija je naša 
odgovornost, da v čim večjem številu pristopimo k njej. Na tem mestu 

je potrebno še dodati, da večjih črnih odlaga-
lišč skoraj ni več zaznati, kar je dobro zname-
nje. Enega večjega pa smo kljub temu našli 
na brežini reke Save med starim Kegljiščem 
in Teniškim parkom As in smo ga tudi prijavili 
medobčinski inšpekciji, ki bo ustrezno ukre-
pala. Nabralo se je blizu tone odpadkov. Za 

zbiranje in odvoz le teh je poskrbela litijska komunala. Zelo dejavni pri 
sami organizaciji akcije so bili tudi litijski gasilci, ki jih moram prav 
posebej pohvaliti in se jim iskreno zahvaliti. Poleg tega velja zahvala pri 
organizaciji akcije tudi občinski upravi občine Litija ter Radiu Ena 
Geoss in ATV Signalu za medijsko podporo. 
od društev so se v večjem številu udeležili litijski ribiči, od javnih usta-
nov in zavodov pa poleg osnovnih šol in vrtcev še občinska uprava 
na čelu z županom in podžupanjo 
ter podžupanoma. 
ob samem zaključku čistilne akcije 
smo organizirali tudi brezplačno mali-
co in pijačo za vse udeležence. Zahva-
la za udeležbo na naši letošnji lirijski 
pomladanski čistilni akciji prav vsem 
in vsakemu posebej, ki ste se jo ude-
ležili. Vsem prebivalcem mesta in ostalih krajev, ki sodijo v MS Litija pa 
velja prijazno povabilo na naslednjo, ki jo bomo organizirali v Mestni 
skupnosti Litija, da bomo skupaj pomagali ohranjati mesto lepo in pri-
jazno za bivanje in življenje v njem. 
Pazimo na naravo in je ne onesnažujmo. Odpadke odlagajmo v 
koše za smeti in za to namenjene zabojnike! Ohranjajmo naravo 
čisto in neokrnjeno!

Boris DoBLEKAR, podpredsednik MS Litija
koordinator čistilne akcije

MESTNA  
SKUPNOST 

LITIJA

NOVA PODOBA BLOKA NA BARTLOVI
V teh dneh smo zaključili z deli na Bartlovi 2 v Šmartnem. Blok je dobil 
povsem nov izgled, hkrati pa izredno učinkovito toplotno izolacijo. Pre-

nova objekta je po tekala 
v večih fazah; najprej smo 
uredili skupno kotlovnico, 
prenovili streho, zamenja-
li okna in vrata, v lanskem 
letu pa s pomočjo EKo 
sklada uredili še toplotno 
izolacijo. Ob tem bi se 
rad zahvalil KSP Litija in 
g. Milanu Klincu za uspe-
šno sodelovanje ta ko pri 
pripravi projekta, kot za 

pomoč pri pridobivanju sredstev. Posebna zahvala pa gre podjetju 
ANMAX za vrhunsko izvedbo del.  M. HoČEVAR

TEMNI OBLAKI NAD GRADNJO 
DOMA INVALIDOV

Medobčinsko društvo invalidov Litija/Šmartno pri Litiji 
je za izgrad njo novega doma na UO Litija dne 22.12.2010 
pridobilo gradbeno dovoljenje, da na zemljišču med nad-

vozom in Cankarjevo cesto zgradi nov objekt v tlorisni površini 100 m2. 
Na podlagi že izvedenih del je gradbena inšpekcija ugotovila, da objekt 
presega gradbeno dovoljenje 
po tlorisni površini za 35m2 
in po gabaritih. Zaradi tega 
je bila gradnja ustavljena, ker 
investitor za tako stavbo nima 
izkazane pravice graditi.
Postavlja se vprašanje kdo si 
je dovolil izigravati predpise 
in graditi v nasprotju z izda-
nih gradbenim dovoljenjem? 
Odgovorna oseba društva je 
občini Litija tudi predložila v plačilo fakture za neizvedena dela v višini 
27.553 EUR in ta jih je v letu 2012 tudi plačala.
od odgovorne osebe predsednika društva in župana zahtevam javno 
pojasnilo! Sead KISIć

SLOVENSKA SAMOUNIČEVALSKA 
POLITIKA

Spoštovani občani in občanke ali veste kaj pišejo o nas 
v tujini. Dva novinarja WALL Strett Journala sta v tednu 
dni objavila dva daljša članka o Sloveniji in trdita, da 

sploh ni nič tako hudo v Sloveniji kot je videti. Slovenija se lahko 
sama pobere in izkoplje iz zavožene gospodarske krize. Problem pa 
so politiki. Ti so sposobni uničiti vse. Problem je v tem, da že dese-
tletje živimo v slabem stanju, a ne vemo zakaj. Novodobni politiki, ki 
nas vodijo od 1991 leta so nas spravili v recesijo. Še malo pa bo rece-
sije konec, prodamo banke, luko Koper, Krko Novo mesto, elektrarne, 
železnico, Mercator, mlekarne, tovarno obutve Peko, tovarno smuči 
Elan in še marsikaj, kar si bodo izmislili novodobni politiki in kapitali-
sti. Vse drugo pa smo itak že uničili, Litostroj, Metalno Maribor, Tam 
Maribor, lesno industrijo, tekstilno industrijo, mesno industrijo MIP 
Nova Gorica, MIP Pomurka, prehrambeno industrijo, »Kolinska Lju-
bljana, Droga Portorož, Fructal Ajdovščina, tovarno sladkorja ormož, 
Tobačno industrijo Ljubljana, gradbena podjetja, cestna podjetja, pa-
pirnico Radeče, tovarno celuloze Krško in druga podjetja, ki so si jih z 
izčrpavanjem prilastili slovenski tajkuni. Povsem so uničili usnjarsko 
industrijo IUV Vrhnika, Šmartno pri Litiji in druge usnjarske obrate, 
zaprli rudnike in zasuli z elektrofilterskim pepelom (morda bodo še 
naši zanamci kdaj ponovno odpirali rudnike, saj je v njih zalog premo-
ga še dovolj) vendar pa bodo prej morali odstraniti navožen pepel.)
Vsi se še dobro spominjate kako smo živeli pred osamosvojitvijo leta 
1991. Bila je polna zaposlenost, vsak kdor je hotel delati je dobil 
zaposlitev. Po prevzemu nove oblasti so novi oblastniki ukinili naziv 
»tovariš« in ga spremenili v naziv »gospod«. Poslanci so v državnem 
zboru sprejeli »Zakon o denacionalizaciji in zakon o lastninskem pre-
oblikovanju, kar je imelo za posledico, da so občanom razdelili certi-
fikate, kateri pa so nekaterim občanom do danes izpuhteli neznano 
kam, kajti vsi niso imeli možnosti vložiti te v dobro stoječa podjetja. 
To še ni bilo dovolj, nova oblast je izvedla izbris 25.000 občanov (iz 
republik nekdanje Jugoslavije) iz stalnega registra prebivalcev Slove-
nije. Kaj je temu sledilo najbolj vedo povedati prizadeti prebivalci, ki 
so izgubili vse pravice, do zdravstvenega in pokojninskega zavarova-
nja, pravice do dela, tako rekoč ostali so na cesti brez dokumentov, 
sredstev za preživljanje in vseh pravic.
Novodobniki so mnogokrat očitali borcem NoB, da je bila v Sloveniji 
revolucija, da se jim je šlo sam o zaradi prevzema oblasti po končani 
drugi svetovni vojni. Toda če pomislimo, da se je slovenski narod štiri 
leta bojeval proti fašističnemu okupatorju in domačim izdajalcem in 
da bi nato prepustil oblast slednjim bi bilo to nezaslišano dejanje. 
In kaj se je dogajalo 1991 leta, prav to, da je vodstvo, ki je vodilo 
osamosvojitveno 10 dnevno vojno, najprej prevzelo oblast in spreme-
nilo družbeno političen sistem, kar je imelo za posledico sistematično 
uničevanje industrijskih obratov, ki so lahko v svetu izvajala najzah-
tevnejša dela (Litostroj, Metalna).
To je imelo za posledico, da so množično upokojevali delavce pro-
padlih podjetij, posebno je bilo množično upokojevanje v organih za 
notranje zadeve in ljudske obrambe. Treba je bilo odstraniti živo silo, 
ki je imela v glavah diske napolnjene z vsebino, ki ni ustrezala no-
vodobnikom. Tako smo dobili na Zavodu za invalidsko pokojninsko 
zavarovanje mlade upokojence (stare celo izpod 40 let, delavce na 
višku delovne sposobnosti. In tako se nadaljuje tudi danes, vendar v 
manjšem številu, kajti brezposelnost vladajoča garnitura rešuje le z 
upokojevanjem, ne pa z odpiranjem novih delovnih mest. Ali se ču-
dite, da je danes že upokojencev čez 600.000, zaposlenih pa manj 
kot 800.000, poleg tega pa je še okoli 125.000 brezposelnih. Kot 
vidite politika vladajoče garniture ne gre v pravo smer, ni prizadevanj 
za oživitev gospodarstva, pač pa siromašenje delavskega razreda z 
dodatnimi davki, trošarinami, taksami in globami za nepomembne 
prekrške. Tako je pač, država je aparat nasilja ne glede na politični 
sistem.
In kaj danes Sloveniji ostaja, zniževanje standarda, razslojevanje, po-
rast revščine, brezposelnost.
Toda to še ni dovolj, naši politiki katere smo izvolili tako na nacionalni 
kakor tudi na mednarodni ravni imajo nove zamisli. Najnovejši pre-
dlog evropske direktive v kolikor bo sprejet bo omogočil zasebnemu 
kapitalu upravljanje z vodnimi viri in z distribucijo vode. Ta predlog je 
potrdila tudi slovenska vlada, čeprav v tem ni bilo nobene razprave 
v parlamentu in tudi poslanci niso načeli tega vprašanja. Najbrž bi 
evropski politiki podobno »koncesioniranje« omogočili tudi za zrak, 
če bi bilo to mogoče
Njihovo ravnanje zelo nazorno govori o tem, kako daleč so politiki od 
življenja ljudi, ki so jih izvolili in jih pooblastili, da odločajo v njihovem 
imenu. Razumljivo je, da tu ne gre za boljšo oskrbo prebivalstva pač 
pa v prvi vrsti za dobiček. Temu se moramo odločno upreti in prepre-
čiti podpisovanje take koncesijske pogodbe. Na to temo bi morali raz-
pravljati tako poslanci v državnem zboru, svetniki v občinskem svetu 
kakor tudi sveti v KS in mestni skupnosti in zavzeti odločno stališče 
proti takšnim nameram.
Kdo bo v naši občini sprožil pobudo zbiranja podpisov proti nameri in 
uresničitvi evropske pobude. V Litiji je organizirana »Civilna pobuda« 
in čas je, da se tej priključimo vsi občani in s skupnimi močmi prepre-
čimo politikom uresničitev te pogumne zamisli.
Voda je vir življenja dostopna vsem, ne more pa si jo polastiti kapital 
in na račun te ustvarjati dobičke.  Ciril GOLOUH

POJASNILO IN HKRATI OPRAVIČILO 
VSEM PREBIVALCEM STANOVANJSKEGA 

NASELJA ROZMANOV TRG
občina Litija je bila skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Litija, 
JZ za kulturo, mladino in šport, Turističnim društvom, Centrom za ra-
zvoj Litija in Društvom žena in deklet gabrovka organizator letošnjih 
pustnih prireditev, ki so se odvijale tako v starem delu Litije kot tudi na 
parkirišču pri trgovskem centru Ježa.
Tokrat smo želeli ugoditi želji mladih prebivalcev občine Litije, ki so or-
ganizirani v klubu litijskih in šmarskih študentov (KLIŠE), da pripravijo 
pustno zabavo za mlado generacijo. občina Litija je pridobila dovoljenje 
za celoten sklop prireditev, tudi za DJ PARTY, ki se je odvijala v petek 
ponoči. Seveda mora organizator prireditve upoštevati normative, ki 
izhajajo iz Uredbe o uporabi zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah 
povzročajo hrup. Kot že rečeno, so bili izvajalci petkove nočne zabave 
člani kluba litijskih in šmarskih študentov, ki so bili še dodatno opo-
zorjeni, da morajo spoštovati določila te uredbe in, da raven zvočnega 
hrupa ne sme preseči kritičnih obremenitev. Žal so tu očitno prekora-
čili te kritične meje in povzročili veliko jeze in slabe volje prebivalcem 
Rozmanovega trga, na kar smo jih opozorili takoj naslednji dan. občina 
Litija obžaluje, da se je prvotni namen prireditve, da se omogoči zaba-
va mladim prebivalcem naše občine v okviru pustnih prireditev tako 
izkrivil in ste prebivalci Rozmanovega trga preživeli noč brez spanja. 
Naš iskren namen je bil, da sprejmemo pobudo mladih, ki so se želeli 
družiti in zabavati pod šotorom. Kljub vsemu mladim ne želimo zapirati 
poti za druženje zato bomo sodelovali pri izbiri primernejše lokacije.
Zahvaljujem se vam za razumevanje! ŽUPAN

Franci Rokavec

ZMAGOVALNI POROČI ŠOPEK NA SEJMU 
FLORA POROKA 2013 

po mnenju občinstva izdelala 
PETRA PLANINŠEK BRČAN

»ROŽICA SI«

Za sečnjo, požiganje ali kakršnokoli uničevanje 
grmovja, suhe zarasti in živih mej ob kmetij-
skih površinah in vodotokih med 1. marcem in 
1. avgustom je zagrožena globa v višini 420 do 
1.200 evrov.  Foto: J. Marolt

Dotikanje, prenašanje, prilaščanje in za-
drževanje mladičev divjadi v ujetništvu je 
kaznivo.  (foto: J. Marolt)
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JUBILEJNI PRAZNIK SLOVENSKE ZASTAVE
Dne 7. aprila 2013 ob 14. uri so na gEoSS-u v SPoDNJI Slivni pri Vačah 
obeležili jubilejni praznik »SLoVENSKE ZASTAVE. Tega dne je poteklo 
natanko 165 let, ko je Lovro ToMAN, član dunajskega društva Slo-
venije, v ljubljanski gostilni »Pri zlati zvezdi«, prvič izobesil slovensko 
zastavo. Zgodovinski vihar nas je z našo trobarvnico ponesel naprej, 
zato smo pod njenim jamborom ponosno prepevali in še pojemo danes 
slovensko himno »Zdravljico«. Tudi ob tej priliki je slovenska zastava 
visoko na jamboru zaplapolala ob častni straži slovenske vojske.

Prireditev je potekala v mr-
zlem aprilskem vremenu, 
ki je privabila nešteto obi-
skovalcev iz vseh koncev 
Slovenije. Povorka je krenila 
izpred gostišča »Kimovec« 
proti geometričnemu sredi-
šču (geos) na čelu katere je 
bila slovenska zastava, ki so 
jo nosili pripadniki častne 
enote slovenske vojske, za 
njo pa so se zvrstili zasta-
vonoše, praporščaki vojnih 
veteranov ter praporščaki 
kulturnih društev, konjeniki 
Konjeniškega društva Je-
senje- gEoS in obiskovalci 
prireditve. Ob izobešanju 
zastave je orkester sloven-
ske vojske zaigral slovensko 
himno, na drogu pa je nato 
v rahlem vetru zaplapolala 

slovenska zastava kot bi vedela, da je prvič zaplapolala pred 165 leti.
Pozdravni govor je imel župan občine Litija, gospod Franci RoKAVEC, ki 
je vse prisotne pozdravil, posebno še predsednika države, gospoda Bo-
ruta PAHoRJA, kardinala Franca RoDETA, podpredsednico in poslance 
državnega zbora republike Slovenije in nepopisno množico občanov, ki 
se je udeležila te slav-
nostne prireditve.
Tudi kardinal, gospod 
Franc Rode, je v krat-
kem pozdravnem govo-
ru pozdravil prisotne ter 
se vpisal v zlato knjigo 
obiskovalcev. Pred tem 
pa je ob 12. uri v cerkvi 
na Vačah daroval mašo 
za domovino.
Slavnosti govornik je bil predsednik države, gospod Boris PAHoR, ki je 
v svojem govoru orisal današnji gospodarski položaj Slovenije in dejal, 
da bo slovenski narod premagal te težave in vlil upanje prisotnim v 
lepšo prihodnost. Po zaključnem govoru pa se je tudi predsednik vpisal 
v zlato knjigo predsednikov, ki so bili do sedaj izvoljeni v samostojni 
Sloveniji.
Prireditev je spremljal bogat kulturni program, ki ga je vodil slovenski 
pesnik in igralec Tone KUNTNER: V programu so sodelovali: orkester 
slovenske vojske, Moška vokalna skupina »LIPA« in Harmonikarski or-
kester Jevnica.
Zaključni govor je imel predsednik društva »Heraldika Slovenije«, go-
spod Jože LAJEVEC, ki je prisotne opozoril, da vse premalo spoštujemo 
slovensko zastavo, kar se vidi ob državnih praznikih, ko ni izobešenih 
zastav. Dejal je, da tudi mesto Ljubljana kot kulturno in politično sredi-
šče Slovenije nima izobešene zastave na ljubljanskem gradu.
Po končanem uradnem delu, se je nadaljevalo družabno srečanje pred 
gostiščem VRABEC v Spodnji Slivni.
Celoten program je vodilo »Družinsko gledališče Kolenc iz Vač«. 

Ciril GOLOUH

ZGODOVINSKE VAČE
Kot se za naj zgodovinski kraj v Sloveniji spodobi, imamo na Vačah št. 
10 - v Domu Petra Svetika - MUZEJ (sl1).
Da je trditev naj zgodovinski kraj pravilna, je seveda, povsem ne-
sporno:
-  Poleg številnih najdb iz 

železne dobe je tu naj-
dena dika1 Narodnega 
muzeja – Situla z Vač 
– najpomembnejša ar-
heološka najdba.

-  V cerkvi je najstarejši 
križev pot v Sloveniji in

-  v prizidku cerkve - naj-
lepši božji grob na sve-
tu.

-  Da ne govorimo o gE-
oSS-u, fosilni morski 
obali, znamenitih Vača-
nih2…

-  Naš prospekt je vaša osebna izkaznica in potni list, v katerem so 
upodobljene figure s situle. Bolj razširjenega in uporabnega »pro-
spekta« nima nobena slovenska znamenitost.

-  Da bi bilo še naprej tako in še bolje, so v društvu gEoSS ravno v tem 
času ustanovili Strokovni center gEoSS (za arheologijo, etnologijo, 
geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko, turizem,…) Nekateri stro-
kovnjaki centra so spodaj navedeni.

V našem muzeju je:
-  v pritličju arheološka zbirka, ki jo ureja arheologinja, dr. Vojka Ce-

stnik,
-  v prvem nadstropju je geološka zbirka, ki jo ureja geolog, dipl. ing. 

Blaž Zarnik,
-  in zbirka znamenitih Vačanov in zgodovina gEoSS-a, za katero skrbi 

in jo ureja etnologinja in kulturna antropologinja ter prof. slovenščine, 
Anka Kolenc. 

Muzej je odprt non-stop - po dogovoru, če pokličete Družinsko gledali-
šče Kolenc na št. 01 8976 680 ali 041 895 852 ali 041 896 632 ali pa 
pišete na elektronski naslov jani.kolenc@siol.net ali pošljete navadno 
pismo na naslov - gEoSS, Vače 10, 1252 VAČE. Lahko pa kar pridete in 
pozvonite. Če bomo doma, ne bo problema in Vas bomo zelo veseli!3

Prijetno pre-
senečenje pa 
je pripravila za 
8. marec naša 
šola, P.Š. Vače. 
Poleg zelo obi-
skane prireditve 
so bile v prvem 
nadstropju raz-
stavljene stare 
šolske kronike, 
stare listine s 
pečatom Marije 
Terezije, skrinja 
nezaupanja s 

tremi ključi, podpisane note Antona Lajovca, situla z Vač … (sl. 2). Zelo 
odgovorno so na dragocenosti med prireditvijo pazili in jih promovirali 
trije učenci. Aljaž je celo najvišje funkcionarje vljudno opozoril, da se v 
razstavnem prostoru pač ne je sendvičev. 

Pridite, vidite! Rad nas imam! Zvonček Norček
Opombe: 
1  DIKA NARoDNEgA MUZEJA - Tako je situlo imenoval nekdanji ravnatelj 
Narodnega muzeja Jože Kastelic. Beseda pomeni: ponos, čast, slavo, 
odličnost – torej nekaj svetega in nad vse pomembnega – dragocenega. 

  Kako ovrednotimo neko arheološko najdbo. Zelooo preprosto. Starejša, 
ko je najdba in več ko pove, dragocenejša je. Koščena piščal iz Bab je 
gotovo starejša, toda pove samo, da so igrali na koščene piščali, pa niti ni 
sigurno, da je tisto res piščalka. 

  Situla je stara 2500 let, s svojimi podobami pa pove toliko, da je o življe-
nju v tistem obdobju napisanih zelo veliko knjig, pa še nove nastajajo. 

2   Letos septembra bo minilo 500 let prve tiskane knjige kakšnega Sloven-
ca, ki jo je napisal Vačan – Dekan Dunajske univerze Matija Hvale. 

3   Pri obnovi muzeja so prostovoljno sodelovali in še sodelujejo številni kra-
jani! 

DAN ŽENA IN MUČENIKOV 
NA VAČAH

Članicam Društva žena in deklet Vače je s 
prisrčnim druženjem in prijazno pogostitvijo 

znova uspelo povezati vsa društva v KS Vače. V sodelovanju s
K.S. Vače, Vrtcem Sonček, Družinskim gledališčem Kolenc, s 
Podružnično osnovno šolo Vače, KUD Lipa Vače - moškim pevskim 
zborom GEOSS, PGD Vače, Društvom Geoss, Športnim društvom 
Vače in Društvom za razvoj Slivne – smo 8. marca 2013 ob 17. 
uri, organizirali kulturno prireditev in nadvse prijetno druženje ob 
Dnevu žena in – tokrat tudi mučenikov. 
Za prijazno vzdušje sta še pred začetkom prireditve skrbeli citrarki, 
ga. Mili Pančur in ga. Pavla Pavlin. obiskovalci – predvsem krajani KS 
Vače – ki so do zadn-
jega kotička napolnili 
dvorano PoŠ Vače, pa 
so potem navdušeno 
spremljali program, ki 
so ga pripravili šolarji 
PoŠ Vače s svojimi 
učitelji, Vrtec Sonček 
Vače, otroški cerkveni 
zbor pod vodstvom ge. 
Stine Strehar, plesna 
skupina PoŠ Vače pod 
vodstvom ge. Maše 
Mesarič, Družinsko gledališče Kolenc, KUD Lipa Vače – moški pevski 
zbor gEoSS in orientalske plesalke z Vač – geokatre. Prireditev je pov-
ezovala ga. Tanja Mrva. 

Za sladke in slane dobrote so poskrbele članice Društva žena in deklet 
Vače, za pijačo pa K.S. Vače. PoŠ Vače je za vse obiskovalce tokrat 
pripravila posebno presenečenje, saj si je bilo možno ogledati tudi šol-
sko zgodovinsko zbirko, ki je krajanom Vač in okolice že dolgo časa 
vzbujala radovednost. Prireditev je pozdravila tudi litijska podžupanja, 
ga. Lijana Lovše, ki je izrazila veselje ob veliki udeležbi in povezanosti 
vseh organizacij v KS Vače. 

(POD BISTROJEM VALVASOR)

NOVO v naši ponudbi!
OBLIKOVANJE TELESA "CHOLLEY"

"Je nega, ki zahteva celovit pristop. 
Razstrupljanje telesa, odplavljanje odvečnih 
tekočin, zmanjševanje maščobnih oblog in 

celulita ter učvrstitev mišic in kože.
Pri individualnih programih uporabljamo 

posebne masažne tehnike z pomočjo mask in 
oblog. Za večjo in dolgotrajno učinkovitost pa 
uporabljamo aparat za limfno drenažo, elektro 

stimulacijo mišic in IR segrevanje maščob."

Ne spreglejte tudi ostale ponudbe 
na naši spletni in FB strani ali se osebno 

oglasite v našem salonu.
  NEGA OBRAZA
  DIAMANTNI PILING
  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

INŠTALACIJE

Ulica Solidarnosti 3, 1270 Litija
Gsm: 040 520 540

E-mail: haris.sekic@vodovodar.si

ALI ŽELITE ZMANJŠATI STROŠKE OGREVANJA?

• PEČI NA PELETE
• TOPLOTNE ČRPALKE
•  VODOVODNE IN OGREVALNE 

INŠTALACIJE
•  NOVOGRADNJE, ADAPTACIJE, 

VZDRŽEVANJA

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
HARIS ŠEKIČ s.p.

www.vodovodar.si

ROKOMETNO 
OBARVAN VIKEND 

11. IN 12. MAJA 2013
V soboto 11. maja 2013, bo v špor-
tni dvorani Litija od 9 do 12 ure po-
tekal rokometni turni mini rokometa 
za dekleta. Sodelovale bodo ekipe 
ŽRD Litija in RD Šmartno. Vabljeni 
da jih pridete spodbujat.

V nedeljo 12. maja 2013, ob 15. 
uri vas vabimo na zaključni turnir 
mlajših deklic, letnik 2000, ki ga 
organizira ŽRD Litija. Dekleta bodo 
v športni dvorani Litija igrala za uvr-
stitev od 4 do 6 mesta v letošnjem 
prvenstvu. Vaša spodbuda nam ve-
liko pomeni. 
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BODOČI INŽENIRJI STROJNIŠTVA SPOZNAVA-
JO PODROČJE ENERGETIKE V PRAKSI

Dejavnost, ki oskrbuje gospodarstvo z energijo. Toliko na kratko izve-
mo o energetiki v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. A o omenjeni 
vedi bi mnogo več vedeli povedati študenti našega višješolskega stro-
kovnega programa Strojništvo, ki so marca in aprila pridobivali znanja 
o tej zahtevni in posebno za današnji čas pomembni vedi.
Teoretična znanja, ki so jih najprej spoznavali v predavalnici pod vod-
stvom predavateljice, dr. Maje Rotar, ki ima tudi bogate praktične izku-
šnje iz podjetja Donit Medvode, so nato nadgradili na dveh ekskurzijah. 
Prva je bila v Hidroelektrarni Medvode in druga v Termoelektrarni – 
Toplarni v Ljubljani. 

Dr. Maja Rotar, univ.dipl.ing. str.: »Da ne bi le sedeli v šolskih klopeh 
in samo poslušali, kako izgledajo postrojenja za proizvodnjo električne 
energije, smo si jih šli kar od blizu pogledati. Eno zelo pomembnih po-
strojenj, predvsem za Ljubljano, je TE-TOL, Termoelektrarna Toplarna 
Ljubljana, ki oskrbuje večji del Ljubljane s toplo vodo, proizvaja pa tudi 
električno energijo. Kot gorivo uporabljajo indonezijski premog, ki ima 
nizki vrednosti žvepla in pepela, na kotlu bloka 3 pa kurijo tudi lesne 
sekance. Instalirana električna moč je 124 MW, moč ogrevne toplote 
ter industrijske pare pa 350 MW.Ogledali smo si pa tudi Hidroelektrarno 
Medvode, kjer je center vodenja Savskih elektrarn Ljubljana. Hidroe-
lektrarna ima dva agregata - kaplanovi turbini, s po 12,5 MW električne 

moči. Turbini sta bili posodobljeni v letih 2003 in 2004, 
izdelalo pa ju je ljubljansko podjetje Litostroj.«

Za mnenje o organiziranih ekskurzijah pa smo povprašali 
tudi študenta Klemna Malija in Iva Jemca.

Klemen Mali: Takšni vodeni ogledi 
so mi všeč. Vidiš in spoznavaš stvari 
in stroje v praksi in vidiš, kako dejan-
sko delujejo. Sicer si določene stva-
ri, ki jih slišiš na predavanjih, težko 
predstavljaš. Ogledali smo si Hidro-
elektrarno Medvode, kjer so nam 
predstavili zgodovino in specifikacijo 
same elektrarne. Sprehodili smo se 
po jezu in si ogledali zapornice, potem smo odšli tudi v 
notranjost elektrarne in videli, kako so videti strojnice v 
njej. Po zavitih stopnicah smo se spustili skoraj do dna 
jeza. Tudi v kontrolno sobo smo lahko odšli in zanimivo je 
bilo videti, kako dan in noč skrbijo, da elektrarna nemote-
no deluje. To in še veliko več…

Ivo Jemec: Zelo koristno je, da smo 
si študenti lahko poleg teorije, ogle-
dali določene obravnavane vsebine 
predmeta Energetika tudi v praksi, 
saj na tak način največ pridobiš. Gre 
za prenos teoretičnih informacij v 
prakso, torej za popolnoma praktič-
ni, uporabni vidik znanja. Pri teoriji 
smo slišali mnogo informacij, nismo 

pa si predstavljali, kaj to pomeni in kako izgleda v praksi. 
Lažje si je predstavljati stvari, vsi izračuni iz predavanja 
dobijo smisel. V hidroelektrarni smo si ogledali model 
elektrarne in hkrati dobili pojasnilo, kako hidroelektrarna 
deluje in kaj je za to potrebno. Videli smo tudi različne 
turbine, ki jih imajo razstavljene na dvorišču, prostor z 
generatorjem in upravljalsko sobo. Ker smo prišli ravno 
v času obnove zapornic, smo bili deležni še razlage, kako 
le te delujejo in kako poteka obnova. V  predmeta Energe-
tika smo si ogledali tudi celotno ljubljansko toplarno, kjer 
so nam razkazali deponijo premoga, celoten proces pri-
prave vode, kotlarno, prostore z generatorji in ravno tako 
upravljavsko sobo. Zaposleni so z veseljem odgovarjali 
na naša vprašanja. Med drugim smo izvedeli, da je ogre-
vanje Ljubljane sekundarna dejavnost  TE-TOL Ljubljana, 
primarna pa proizvajanje električne energije in da morajo 

po zakonu o zmanjševanju emisij CO
2 v procesu določen 

delež premoga nadomeščati z delom lesnih sekancev

Gordana MARINoVIČ,
vodja referata za študentske zadeve

STE VEDELI?
Da je, še ne toliko let nazaj, na vsak velikonočni ponedeljek, v sko-
raj vseh slovenskih krajih potekalo sekanje pirhov?
Ne, ne gre za kakšno sekanje jajc s sekirami, cepini ali čim dru-
gim...
gre za star slovenski običaj, pri katerem se zbere druščina in vsak 
skuša s kovancem iz razdalje cca 2,5 m zadeti pirh, ki se ga položi 
na tla, običajno ob kako steno. Cilj sekanja je, da kovanec preseka 

jajčno lupino in se zari-
ne v pirh. Verjemite, da 
je zelo težko in da malo-
kateremu uspe. Zato se 
točkuje tudi, če kovanec 
le oplazi jajce ali pa se 
ga le dotakne.
No takšno tekmovanje 
smo na letošnji veliko-
nočni ponedeljek pripra-

vili tudi mi v Kuhli na Spodnjem logu. Bilo je zanimivo, predvsem 
za mlajše udeležence, kateri so bili navdušeni nad takšnim že malo 
»športnim« običajem.
Prijavljenih je bilo kar 12 tekmovalcev, kar je za prvo leto veliko. V 
težki konkurenci je zmagal Srečo Kokalj, druga je bila Neža Palčič, 
tretja pa Sara Primc. Vsi trije so prejeli praktične nagrade iz bogate 
ponudbe Kuhle. Za koncentracijo pa je skrbel naš harmonikar Pavle 
Kokalj.
Tako smo vsi skupaj praznično dopoldne preživeli malo drugače.

Vaš Kuhla Tim!

PRI DORNIK NA SP. LOGU SMO PRENOVILI  
IN PONOVNO ODPRLI!

Vabljeni na odlične tortice, kavico  
in domače zajtrke...

Vaš Kuhla Tim
P.S.: Maja odpremo kuhinjo z domačo hrano!
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MlaDINSkI CENtEr 
lItIja

25. maja je letos sobota, zato bomo prav na ta dan pripravili tradicio-
nalen ulični festival Štafeta kulture. Na njem se bodo otroci in mladi 
družili na ustvarjalnih delavnicah, zabavnih igrah, se preizkušali v cir-
kuških disciplinah… Zopet bomo postavili Unikatijo – sejem unikatnih 
izdelkov. Zvečer pa tudi tradicionalni Raj mladosti na katerem se bodo 
predstavile najnovejše in preverjeno dobre domače glasbene skupine. 
gosti večera pa so za enkrat še skrivnost ☺ o njih in več o prireditvi v 
naslednji številki občana.

ZGODILA STA SE DNEVA ZA SPREMEMBE
Prvi se je zgodil 5. aprila 2013 ob 20. uri v Šmartnem pri Litiji. gledalci 
so uživali v gledališki predstavi Luka se ženi, hkrati pa je ob dogodku 
potekla tudi izmenjava knjig. odziv je bil odličen, saj smo skupaj z vašimi 
donacijami zbrali približno 200 €. V soboto 6. aprila pa se je zgodil Veliki 
dogodek izmenjave uporabnih predmetov. Zaradi slabega vremena smo 
se bili prisiljeni umakniti v avlo športne dvorane Litija, pa vendar smo z 
obiskom stojnic izredno zadovoljni. Skupaj z Vašo pomočjo smo na ta 
dan zbrali 450 € donacij. Vse donacije so odšle namensko za udeležbo v 
šoli v naravi socialno ogroženih otrok Podružnice s prilagojenim progra-
mom oŠ Litija. Sporočili so nam, da smo z zbranimi sredstvi zagotovili 
sredstva za udeležbo v šoli v naravi eni desetini od njihovih 35 učencev. 
Poskrbeli bodo, da bodo sredstva šla za udeležbo v šoli v naravi, socialno 
ogroženim učencem prilagojenega programa. Učenci so se veselili obeh 
DNEVoV ZA SPREMEMBE in vseh sprememb v družbi, ki omogočajo 
boljše sprejemanje vsakega posameznika in lepše življenje. Želijo, da 

bi se vsakemu, ki je bil 
vključen v akcijo, vse 
dobro povrnilo.
Brez Mladinskega cen-
tra Litije projekta ne 
bi bilo, sporočava vodji 
projekta Mojca Mikac 
in Tina Baš. Zakaj po-
nudili so nama okolje, 
v katerem sva lahko 

ustvarili odlično promocijsko kampanjo, njihovo znanje in izkušnje na 
področju podobnih akcij, ki jih že izvajajo npr. Stojnice vse je zastonj. 
V celotno akcijo na področju Litije in Šmartnega pri Litiji vodji projekta 
ocenjujeva, da je bilo prisotno več kot 120 prostovoljcev. Brez vašega 
upiranja toku, in dejstva, da ste spreminjali z nama, akcija ne bi uspe-
la. Tekom akcije smo zbrali več kot 2500 uporabnih predmetov. Nekje 
700 smo jih izmenjali in rušili stereotip o ponovni uporabi predmetov. 
Zahvala gre vsem tistim, ki ste naprej podali kak predmet. Navdušeni 
sva, da so bili predmeti, ki ste jih prinašali dejansko izvrstno ohranjeni 
in resnično uporabni. Veseli naju, da ste se uprli potrošniškemu duhu in 
ugotovili, da predmet, ki stoji pri vas kakšno leto ali več lahko koristi bolj 
komu drugemu, ki si jih drugače ne bi mogel nikoli privoščiti. Veseli naju, 
da smo začeli vsaj nekateri spreminjati svoje vzorce vedenja v današnji 
družbi in smo se ločili od uporabnih predmetov ter jih namenili sočlove-
ku. Zahvala gre vsem tistim s katerimi smo skupaj pripravili promocijsko 
kampanjo na lokalnem nivoju: oblikovalki Neži Palčič za oblikovanje pla-
katov, vstopnic ipd.; podjetju Dajmox d. o. o. za tisk plakatov; kurirski 
službi Trimček za plakatiranje; Prostovoljnemu gasilskemu društvu Litija 
za promocijo na dan dogodka; Mladinskemu centru Litija za prostor na 
njihovi spletni strani in FB; Radiu geoss oz. Radiu 1, ki je redno od prvih 
priprav na akcijo poročal o dogajanju; Stičišču NVo Srca Slovenije, ki je 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA OPERACIJO 
V TUJINI

Igor Andrić je zbolel za tuberkoloznim menigitisom, ko je bil star 14 
mesecev. Bolezen se je ponovila pri dveh letih. Ima trajne posledice, 
bolezensko stanje je podobno cerebralni paralizi. Zaradi bolezni se ne 
more redno zaposliti. Rad bi šel na operacijo v tujino, ki bo zelo izboljša-
la njegovo zdravstveno stanje. Zato se je odločil za zbiranje zamaškov. 
Prinesete jih lahko v Mladinski center Litija na Ponoviško cesto 12 vsak 
delovnik od 14.00 do 20.00. Zelo bo vesel vaše pomoči. S podjetjem, 
ki odkupuje zamaške je že sklenil dogovor. Ves zbran denar bo namenil 
izključno za plačilo operacije v tujini.
Igor je že več let prostovoljec Mladinskega centra Litija. Sodeluje na šte-
vilnih naših akcijah, vodi delavnice… Prosimo vas, da v akciji sodelujete. 
Skupaj mu bomo omogočili boljše življenje. 

ČAJ ZA DVE
Je nova celovečerna predstava Teatra 13 KUD Venčeslav Taufer z Dol pri 
Litiji. Gre za komedijo enega najbolj znanih slovenskih piscev dramskih 
tekstov ToNETA PARTLJIČA. Predstavo je režiral Marko Platan, igralci so: 
Miha Likar, Helena Krnc, gregor Bostič, Angela Bračko, Janko gregorič, 
Marinka Željko, Marija Hribar, Branko Jakoš in Nina Kotar.
Zaenkrat si lahko samo zamislimo komične situacije v domu upokojen-
cev, ki jih je mojster komedije napletel za nas. Vedno mu je uspelo prite-
gniti in do konca obdržati našo pozornost. Tako bo tudi tokrat. Zamislimo 
si lahko tudi igralce in druge sodelujoče v predstavi, člane gledališke 
skupine z Dol, ki so pretekla leta kalili svoje igralske spretnosti v več 
celovečernih predstavah in smo se jim že tedaj iz srca nasmejali. Kombi-
nacija obojega veliko obeta.
Teater 13 bo komedijo v petek 26. aprila ob 19.00 predstavil tudi v dvo-
rani Kulturnega centra Litija. Vstopnice dobite na blagajni kulturnega 
centra uro pred predstavo po ceni 3 € za otroke in 6 € za ostale.

RAJ MLADOSTI - SREČANJE ROCK SKUPIN 
Vse rock, jazz rock, funky, fuscion, jazz, blues… in druge skupine s so-
rodnim glasbenim izrazom iz Litije in okolice vabimo, da se predstavijo 
domači publiki v soboto 25. maja 2013 na koncertu pred Mladinskim 
centrom Litija. Vabljene tudi skupine, ki same ustvarjajo in iščejo nove 
poti in ustvarjalne možnosti. 
obvestilo velja kot poziv skupinam, da se na srečanje prijavite. Rok za 
prijavo je 7. maj 2013. Informacije za prijavo dobite pri organizatorjih 
prireditve - na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, območna izpo-
stava Litija oi.litija@jskd.si ali v Mladinskem centru Litija info@mc-litija.
si (http://www.mc-litija.si/dejavnost/razpisi/).
Vse ostale pa vabimo, da se koncerta udeležite! Spremljajte obvestila na 
plakatnih mestih, FB profil in spletno stran MC Litija.

25. MAJ – ROJSTNI DAN MLADINSKEGA 
CENTRA LITIJA

Konec meseca maja je v Mladinskem centru Litija vsako leto pestro. 25. 
maja pred sedmimi leti je svoja vrata odprl dnevni center MC Litija na 
Ponoviški.

promoviralo akcijo med društvi; glasilu občan; ATV Signalu in ETV- ju za 
prispevke in vabilo na dogodka.
Vsi posamezniki so delovali v akciji brezplačno in so dokazali, da znajo 
postati 100% prostovoljci. Veseli naju, da smo širili idejo prostovoljstva 
in dokazovali s tokratno akcijo, da se da tudi ob tako kompleksno zasta-
vljeni akciji delovati brez lastnih sredstev.
Zahvala gre tudi vsem, ki ste pomagali zbirati uporabne predmete: po-
novno Mladinskemu centru Litija, KLIŠE-ju, župniji Sv. Nikolaja v Litiji. V 
zbiralno akcijo so bile vključene tudi oŠ Litija, oŠ gradec, oŠ Šmartno 
pri Litiji, oŠ gabrovka - Dole, gimnazija Litija in vrtci na področju občine 
Litija. Brez vašega prostora in spodbujanja učencev, dijakov in otrok, 
nam ne bi uspelo. Še posebej pa bi se radi zahvalili gledališki zasedbi 
Teatra 16, dijakov gimnazije Litija, ki so velikodušno donirali gledališko 
predstavo – brez vas dogodka v Šmartnem pri Litiji ne bi bilo – hvala vam 
in vama želimo še veliko uspešnih korakov na odrih.
Predvsem pa gre za zbrana sredstva zahvala vsem, ki ste se udeležili 
dogodkov, saj smo z vašo pomočjo zbrali 650 € donacij. Hvala tudi Pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu Litija za mize in pomoč pri transportu 
zbranih predmetov ter predmetov, ki so po dogodkih ostali. Hvala tudi 
Društvu Kralji ulice, ki so se nam pridružili na sobotnih stojnicah in se-
veda Zadrugi Jarina, ki nam je omogočila uporabo stojnic pred športno 
dvorano Litija. Zahvala gre Piceriji AS, Piceriji Sonček in Piceriji Maček, 
da so poskrbele za prehrano prostovoljcev, ki so pomagali na petkovem 
dogodku. Zahvala gre tudi KLIŠE-ju za požrtvovalno peko palačink na 
sobotnem dogodku ter občini Litija, ki je poskrbela za želodčke prosto-
voljcev na sobotnem dogodku.
Hvala vsem, ki se niste prepuščali toku in ste spreminjali z nama! Pred-
vsem pa naju veseli dejstvo, da Mladinski center že razmišlja o podobnih 
akcijah …  Vodji akcije Dan za spremembe: Mojca MIKAC in Tina BAŠ

VRTNARSKI KOTIČEK

ASIMINA TRILOBA, to čudežno drevo!
Pričela se bo doba spomladanskega presajanja in sa-
jenja novih sadnih sadik. Včasih nas razveseli tudi,če 

posadimo kaj novega. Dajem po-
budo za edino pravo južno sadje, 
ki uspeva pri nas, to je ASIMINA 
TRILoBA. Spada v družino anoncej 
in je zelo zanimiva, koristna.

Plod asimine

Meso in cvet sta prav vabljiva, okusna in hranljiva, pri-
dobljena brez škropljenja.

Cvet asimine

Zdravilna sadna kultura, 
ki daje do 450 gr težke 
sadeže prijetnega polne-
ga okusa, umeščenega 
med ananas-mango-ba-
nano. Uspeva do -250C 
na kislih tleh med 5,5 do 
6,5 Ph. Torej praktično v 
vrtni zemlji, kjer uspevajo tudi jabolka. Ne mara mokrih 
močvirnih tal, temveč odcedno zemljišče. Vzgoja je 
prva štiri leta zahtevnejša vendar ne pretežka, vredno 
se je potruditi. Ko pa se dodobra ukorenini problemov 
ni več. obrezovanje ni potrebno, temveč samo redče-
nje, prav tako pa lahko izpustimo vsakršno škropljenje. 
Torej lahko vzgajamo bio produkt. Sadež je zelo hrani-
len z veliko vsebnostjo antioksidantov. Vsebuje pa tudi 
tri protirakave substance. Izkušenj do sedaj ni bilo, ra-
zen nekaj ljubiteljskih. Danes imamo v Sloveniji enega 
večjih nasadov te kulture v Evropi. Na njem si nabira 
izkušnje avtor tega članka prav s ciljem posredovati 
znanje drugim, sam je namreč pri nakupu sadik imel 
kar nekaj težav. Po napornem in dolgotrajnem iskanju, 
je našel pravo pot in sad tega dela je posajenih 1100 
sadik, kar predstavlja pravo bazo izkušenj pridobljenih 
prav v namen, pomagati in svetovati tistim, ki se za 
to odločijo. Asimina predstavlja eno izmed prihodnjih 
perspektiv sadjarstva, vendar pri tem posameznik nič 
ne pomeni zaradi potrebnih skupnih pristopih vzgoje 
in racionalizacije. Za enostaven pregled in pomoč smo 
pripravili delo po korakih.

KORAKI VZGOJE:
1. Nabava sadik, predstavlja kar zahteven korak. Zaradi 
modernosti, kar vsi ponujajo sadike, ne da bi znali lju-
dem svetovati, pa tudi cene so zasoljene, pogosto tudi 
od 20 do 50 €/sadiko. Zato se pred nabavo seznanite 
s kulturo, katero sorto želite in koliko, ter kako boste 
sadili. Avtor je v register sadilnega materiala vpisal 8 
sort: Prima, Sunflower, overless, Mango, Ithaka, Bell, 
Mary, Taylor. obstoji pa jih še več vrst. Pomembno je 

vedenje, da čebele nerade letajo na cvet asimine, ker 
le te vsebujejo asimicin, ki varuje drevo pred škodljiv-
ci. Zato škropljenje ni potrebno. Žal pa je večina sort 
samoneoplodnih in jih oprašujejo: veter, insekti, ali pa 
mi sami s čopičem, tako, da cvetni prah iz moškega 
cveta nanesemo na ženski cvet. obstojita pa dve sa-
mooplodni sorti to sta Sunflower in Prima 1250. Ti dve 
se sami oprašujeta. Za boljše in sigurno opraševanje 
svetujemo sajenje dveh sadik hkrati, po možnosti 3 
do 4 m narazen. Za začetek in pridobivanje znanja 
sta omenjeni sorti najprimernejši. Ko pa si pridobimo 
večizkušenj lahko sežemo tudi po neoplodnih sortah. 
Prve plodove lahko pričakujemo v tretjem letu starosti 
po cepljenju. Zavedati pa se moramo, da je presajanje 
hud šok za rastlino in pri tem izgubimo eno leto.
2. Sajenje: običajno so sadike vložene v plastične 
ovitke s premerom cca 12–15 cm. PVC folijo previdno 
vzdolžno prerežemo in spodaj do sredine. Pazimo, da 
ne poškodujemo koreninski sistem. Še posebej bodi-
mo pozorni na srčno korenino. To je korenina, ki raste 
navpično. V kolikor jo polomimo ali odrežemo bomo 
težko uspeli. Najbolje je, da to počnemo na mestu kjer 
imamo že izkopano sadilno jamo. Pazimo, da zemlje ki 
se nahaja v plastičnem ovitku ne zavržemo in jo v slu-
čaju odkrušenja položimo v sadilno jamo. Zakaj? Za-
vedati se moramo, da je asimina kultura drugih krajev 
in so tudi mikroorganizmi morda nekoliko drugačni. 
Zemlja ki se nahaja ob koreninskem sistemu nekako 
cepi našo zemljo, kar pa je sprejemljivo tudi za sadi-
ke. Velikost sadilne jame je odvisna od vrste zemlje: 
V težkih glinenih tleh je avtor zamenjal vso zemljo z 
mešanico nevtralne šote in vrtne (njivske) zemlje, zato 
so bile potrebne jame s premerom 80 cm in globine 
50 cm Tako smo dobili zračno in rahlo prst.V kolikor 
je zemlja dobra in rahla pa je jama lahko le cca 30 
cm premera in 30 cm globoko. V njo nasujemo Bio-
organik (briketirano gnojilo prav te vrste), ker vsebuje 
naravne komponente za razvoj koreninskega sistema 
in rast, dodamo 2 cm zemlje položimo sadiko skupaj 
z zemljo iz omota, ki se drži koreninskega sistema in 
jamo zasujemo z mešanico Bioorganika in zemlje. Po 
obodu jame naj bo izdatno dodan Bioorganik. Višina 
sadike je določena že z zemljo v koreninskem sistemu. 
Ne sadimo globlje in ne sadimo plitveje. Pri plitvem 
sajenju obstoji resna nevarnost poškodb koreninskega 
sistema zaradi sonca, pri globljem sajenju pa se lahko 
zgodi, da bo iz cepljenega dela zrastel zopet divjak. Po 
opravljenem delu sadiko izdatno zalijmo z raztopino. 
Bioorganika in postane vode. (3 pesti na 10 l vode).
Vedeti moramo, da je asiminin les zelo krhek. Posle-
dično se dogajajo lomi sadik. Temu se izognemo s 
postavitvijo opornega količka ob katerega navskrižno 
privežemo steblo sadike. Navzkrižno privezovanje je 
potrebno zaradi normalnega širjenja stebla, ki se tako 
ne bo zažrlo v vezivni material. Sadimo lahko v kate-
remkoli letnem času razen pozimi. Pomembno je le 
da imamo sadike v kontejnerjih-ovitkih. Zemlja, ki se 
nahaja okoli sadike omogoči dober prijem.
3. zalivanje: Pazimo, da sadika ne trpi žeje. Zalivamo 
po potrebi, vendar ne vsak dan temveč izdatno 1x /
teden. S tem prisilimo koreninski sistem, da se razvija 

v globino, ker išče vodo. V kolikor bi zalivali malo, vsaki 
dan, bi bila zemlja vlažna samo na površini, posledično 
bi dobili bi plitev koreninski sistem in sadiko neodpor-
no na sušo.
4. Senčenje: Prva dve do tri leta je potrebno sadiko 
senčiti čez poletno vročino, da se sadika dobro ukore-
nini in sonce ne požge listov, ki so izredno veliki skoraj 
50% večji kot pri kostanju. V kolikor smo sadili v sen-
ci večjih dreves ali grmovja senčenje ni potrebno. Če 
smo delo dobro opravili bo sadika že prvo leto zrasla 
do 30 cm. V nasprotnem primeru pa manj.
5. Težave in anomalije, ki se pojavijo v prvem in dru-
gem letu po sajenju: Prevroče sonce ožge liste in ti 

odpadejo. To ni 
nič hudega. Po-
gnali bodo novi 
listi. Le zalivaj-
mo in senčimo. 
V primeru, da v 
sredini poletja 
listi porjavijo je 
zopet krivda v 

slabem senčenju in močnem soncu. 
Zgodi se, da se vrh odlomi nekaj cm 
nad cepljenim mestom. Nič hudega. 
Pognali bodo novi poganjki v treh do 
5 tednih. Pazimo, da sadike ne trpijo 
suše. Seveda polomljene sadike zali-
vamo pol manj.
Potrudimo se in uspeh ne bo izostal. 
Avtorju so se s takim načinom dela 
prijele vse sadike. Posajenih je bilo 
1100 kom.
Plodovi dozorevajo postopoma cel 
mesec. Nekatere sorte od konca av-
gusta dalje. Druge sorte pa šele ko-
nec oktobra. Plodovi so dobri, ko so 
mehki na otip in prično spreminjati 
barvo na rjavo, takrat jih jih trgamo ali 
pustimo, da sami padajo na tla. Jemo 
jih tako, da jih prerežemo na pol, od-
stranimo pečke in jemo z žlico. Pre-
zreli plodovi zgubijo okus in niso več 
tako dobri. Pojesti jih moramo v 3 do 
5 dneh. Če jih hranimo v hladilniku pa 
do cca 15 dni. Prerano obrani plodo-

vi niso tako okusni. 
Sadeže lahko pre-
delamo v sok, vino, 
žganje, marmelado, 
zmrznjene kaše itd. 
Iz listov in vršičkov 
je avtor izdelal na-
ravni insekticid, ki 
je uničil prvi stadij 
ličink koloradskega 
hrošča. Enak poiz-
kus je bil izveden z 
istim izvlečkom tudi 
na Biootehnični fa-

kulteti z enakim rezultatom. Razvoj po tej plati se na-
daljuje. Lupina ni užitna, prav tako ne pečke. Indijanci 
so iz njih izdelovali bljuvalo in tonik za odstranjevanje 
uši na glavah otrok.
Zavedati se moramo, da je razvoj teh kultur še v povo-
jih, izkušnje pa so tiste, ki bodo narekovale nadaljne 
delo. 

Franc Grošelj

PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA ZA
PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.

www.agrolit.si

Tel.: 01/8980-181

Za dober oprijem, 
oživitev rastlin, sadik 

in dober razvoj 
koreninskega 

sistema pri sajenju 
in presajanju zvesti 

pomočnik 
BIOORGANIK, ki 

nudi nekaj več prav 
zaradi vsebine ki jo 

druga gnojila nimajo.

KLIŠE ZA SPREMEMBE
Kljub uradnim prvim spomladanskim dnem, 
se vreme v praksi še ni prav dosti izkazalo. 
To pa Kliše-jeve aktiviste ne odvrne od na-

črtovanja novih projektov in dogodkov za svoje člane. Tokrat se bodo 
pridružili pobudi Slovenske filantropije, Združenja za promocijo pro-
stovoljstva, ki je 5. in 6. aprila izbrala za Dneva za spremembe. Cilj je 
vzpodbuditi vključevanje posameznikov v družbo, kreativna predstavitev 
organizacij celotni skupnosti in vzpodbujanje prostovoljstva. Tako bodo, 
poleg vseh šol v Litiji in Šmartnem pri Litiji, litijske župnije ter Mladinske-
ga centra, tudi Kliše-jevci svoja vrata odprli vsem, ki bi se radi vključili v 
izmenjavo predmetov, ki jih nujno potrebujemo za kvalitetno življenje. To 
so uporabni in ohranjeni kuhinjski pripomočki, delujoči mali gospodinj-
ski aparati, ohranjeni pripomočki za prostočasne aktivnosti, večji kosi 
oblačil in drugi uporabni in dobro ohranjeni predmeti. Akcija zbiranja 
predmetov bo potekala do 4. aprila, aktivisti pa jih bodo ljudem ponudili 
na stojnicah v soboto, 6. aprila. Vsak, ki bo na stojnicah našel kaj primer-
nega, bo za blago odštel vsaj 0,50 € in s tem doniral za namen udeležbe 
v šoli v naravi socialno ogroženih učencev Podružnice s prilagojenim 
programom OŠ Litija. Kliše je organizacija, ki s svojim letnim programom 
načrtov in projektov stremi k vključevanju vseh mladih v lokalni razvoj 
in medosebno sodelovanje. Tovrstne akcije pa za aktiviste predstavljajo 
korak naprej k povezovanju študentov in dijakov ob uresničevanju druž-
bene koristnosti, kar vodi do glavnih ciljev kluba – vzpodbujati ekipni 
duh, osebnostni razvoj, izobraževanje in kvalitetno preživljanje prostega 
časa mladih v lokalni skupnosti.  Tjaša CVETKoVIČ

Drevo asimine

Plod asimine
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stavili v ponedeljek, 13. maja ob 17. uri v veliki sejni sobi občine 
Litija. Izobraževanje je namenjeno podjetnikom, ki želijo za svojo 
poslovno idejo pridobiti nepovratna sredstva ali ugoden kredit. 

Ali naj bom normiranec? (Litija, 9.5.2013)
od 1. januarja letos dalje si lahko podjetniki ugotavljajo davčno 
osnovo na podlagi normiranih odhodkov v višini 70%. Niste povsem 
prepričani kakšne prednosti oz. slabosti vam ta možnost prinaša? 
Morda pa bi bilo bolje ostati pri vodenju knjigovodstva in ugotavljati 
davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. V kate-
rem primeru bi plačevali več davka in/ali več prispevkov? odločitev 
za spremembo vašega načina vodenja računovodstva vsekakor ni 
preprosta, zato lahko na brezplačnem predavanju v ponedeljek, 
20. maja ob 15. uri v veliki sejni sobi občine Litija razjasnite vse 
svoje dileme. 
V prihodnjih mesecih bomo organizirali še več brezplačnih delav-
nic za podjetnike, zato spremljajte podjetniški portal Srca Slovenije 
www.srce-slovenije.si/podjetnistvo.
Prijave in dodatne informacije na: info@razvoj.si ali telefon  
01 89 62 713.

USPOSABLJANJE ZA VSE, KI RADI  
USTVARJATE

Znate plesti košare, kvačkate, izdelujete nakit, se ukvarjate z obli-
kovanjem keramike ali izdelujete lesene izdelke? Četudi ustvarjate 
le za lastno veselje in se želite znanj še priučiti, vabljeni na brez-
plačno usposabljanje, ki vam bo dalo navdih za vaše nadaljnje 
delo. Tradicionalna rokodelska znanja in sodobno umetnostno 
ustvarjanje so odlična priložnost za razvoj podjetniških zgodb. 
Prvo srečanje bo vodil priznani slovenski etnolog prof. dr. Janez 
Bogataj, potekalo pa bo v četrtek, 25. aprila, od 16. do 18. ure na 
Turistični kmetija Fajdiga v Temenici (Ivančna gorica). Na dru-
gem srečanju vam bomo predstavili uspešne osebne zgodbe posa-
meznikov (npr. unikatno oblikovanje nakita, pletarstvo, čevljarstvo, 
lončarstvo), in sicer v sredo, 8. maja, od 16.00 do 18.30 na Doma-
čiji Pr' Krač v Dolskem 
(Dol pri Ljubljani). Sledila 
bo še strokov na ekskurzi-
ja z ogledom dobrih praks. 
Vljudno vabljeni!
Prijave na 01-89 62 710 
ali info@razvoj.si.

 
Tradicionalna  

rokodelska zna nja in 
sodobno umet no stno 
ustvarjanje so odlična 

priložnost za razvoj  
podjetniških zgodb.

SRCE SLOVENIJE NAGRADILO NAJBOLJ INOVA-
TIVNE PROJEKTE V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Abrahamov ključ, ki povezuje 50-letnike s plemenitim poslanstvom, 
ohranjanje tradicije oglarjenja v oglarski deželi, Dežela kozolcev v 
Šentrupertu, edini muzej na prostem s kozolci na svetu, prikaz pre-
teklosti ob učni poti Krašnja, ženski smučarski skoki BTC City-ja v 
Ljubnem ob Savinji in Živa dvorišča Maribora so bili na Konferenci 
o inovativnih lokalnih skupnostih prepoznani kot najbolj inova-
tivni projekti. Kot pomembni vidiki sodobnih lokalnih skupnosti so 
bili izpostavljeni inovativno podjetništvo, turizem, medgeneracijsko 
sobivanje ter lokalna samooskrba s hrano in energijo. Organizatorji 
konference, ki je potekala v četrtek, 21. marca 2013, v Družbenem 
centru Krka, so bili Razvojni center Srca Slovenije, občina Ivančna 
Gorica in Vibacom. 
Aleksandra gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, 
je povedala, da »smo želeli izpostaviti projekte in dobre prakse, ki 
gradijo na povezovanju podjetnikov, javne sfere, organizacij, mladih 
in vseh, ki aktivno soustvarjajo prostor, v katerem živijo.« 

Spoštovane občanke in občani Občine Litija,

občina Litija in podjetje Istrabenz plini sta v letu 2006 podpisala konce-
sijsko pogodbo za izvajanje storitev sistemskega operaterja distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina. ob tej priložnosti vas obveščamo, da 
smo sočasno z izgradnjo kanalizacije pričeli z izgradnjo prvega dela 
plinovodnega omrežja. Izgradnja poteka po Sitarjevški ulici, kjer 
bi naj izgradili cca. 1 km plinovoda. 

V načrtu je izgradnja pove-
zovalnega plinovoda od Kre-
snic do Litije ter priključki do 
vseh večjih objektov v Litiji. 
Dejanski obseg izgradnje 
plinovoda pa bo predvsem 
odvisen od interesa obča-
nov za priključitev. Smotr-
no in stroškovno učinkovito 
je namreč, da se sočasno 
z izgradnjo uličnega plino-
voda izgradi čim več hišnih 
priključkov. Kasnejši posegi 
v javne površine in naprave 
so namreč pogojeni s prido-
bitvijo soglasij upravljavcev 
in bistveno višjimi stroški. 

Pred izvedbo priključka bo z vsakim lastnikom objekta, ki se bo zanj 
odločil, sklenjena pogodba, v kateri bodo definirane vse podrobnosti. 
Za odjemalce, ki bodo pričeli z uporabo zemeljskega plina takoj ko bo 
distribucija mogoča, so predvidene še dodatne ugodnosti. Pričetek 

distribucije zemeljskega 
plina je predviden v je-
seni letošnjega leta.
S strani občine Litija je 
že potrjena enotna cena 
hišnega priključka, ki jo 
bodo odjemalci poravnali 
ob priklopu na plinovodno 
omrežje in znaša 390 € 
(brez DDV), brez gradbenih 
del po lastnikovi parceli. 

Zemeljski plin je ener-
gent, ki pri optimalno na-
stavljenem obratovanju doseže visoke izkoristke pri ogrevanju in hlajenju 
prostorov, kuhanju in pripravi tople sanitarne vode. Je okolju najbolj pri-

jazen in najcenejši energent fosilnega 
izvora. Strokovnjaki ocenjujejo, da se 
bo, zaradi široke uporabnosti in eko-
loške primernosti, pomen zemeljskega 
plina v prihodnosti bistveno povečal. 
Več o zemeljskem plinu si lahko pre-
berete na: www.istrabenzplini.si in 
www.zemeljski-plin.si .

Za vsa dodatna pojasnila smo vam v Is-
trabenz plinih z veseljem na voljo. Po-
kličite brezplačno: 080 1228 ali nam 
pišite na: info@istrabenzplini.si.

PRIČETEK IZGRADNJE  
PLINOVODNEGA OMREŽJA

SRCE SLOVENIJE INFO
WWW.RAZVOJ.SI

WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI

Priznanja za najbolj inovativne projekte v lokalnih skupnostih sta preje-
mnikom podelila Aleksandra Gradišek in Franci Rokavec

BREZPLAČNA SPOMLADANSKA 
IZOBRAŽEVANJA ZA PODJETNIKE 

Razvojni center Srca Slovenije v okviru točke VEM (Vse na enem me-
stu) pripravlja brezplačna izobraževanja za podjetnike:

Pridobivanje nepovratnih sredstev za podjetja  
(Litija, 13.5.2013)

Vse o pridobivanju nepovratnih sredstev za podjetja, pripravi raz-
pisne dokumentacije, postopkih, ukrepih in razpisih bomo pred-

V salonu studio tatjana Vam  
nudimo storitVe:

Odprto vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.
Naročanje po predhodnem dogovoru!

Kozmetični salon

Zgornji Log 29, Litija

NOVO!  NOVO!  NOVO!  NOVO!  NOVO! 
Pomladna novost v salonu:

PERMANENTNO LAKIRANJE NOHTOV GELISH!

Gelish je tanek premaz laka na nohtih rok ali nog, nohti 
so naravnega videza, odporni na praske,  ker so zaščiteni 

s posebno UV3 tehnologijo. Na izbiro so različni barvni 
odtenki, obstojnost laka pa je 3 do 4 tedne.

Od 6. 5. do 17. 5.  –5% Gelish popust.

● solarij,
● pedikura,
● manikura,
● nega obraza,
● diamantni piling,
● jacuzzi,
●  depilacija z 

voskom,
● klasične masaže,
● limfna drenaža,

●  anticelulitne 
terapije z vakuum 
masažo,

●  mini fitnes (tekal na 
steza, sobno kolo),

● savne,
●  trajno odstranjeva

nje dlak z laserjem,
● parafinske obloge

● darilni boni

Za podrobne informacije pokličite 01/ 898 51 55  ali  
041/ 508 559, spletna stran www.studio-tatjana.si   

ali pa se osebno zglasite v salonu.

Vabljeni!



kulturNI CENtEr lItIja
Beležimo … 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA O PLEČNIKOVI UMETNOSTI NA 

OGLED V KULTURNEM CENTRU DO KONCA APRILA 
V torek, 2. aprila, smo v Kulturnem centru 
Litija gostili odlična slovenska fotografa 
ga. Barbaro Jakše Jeršič in g. Staneta Jer-
šiča. V Litiji se predstavljata z vrhunsko 
fotografsko razstavo Plečnikovih umetnin. 
Na dogodku sta obiskovalcem predstavila 
pomen razstave ter kako je nastajala. Zai-
gral je pianist Jani Slimšek. Z razstavo sta 
se predstavljala po vsej Sloveniji in tudi 
po Evropi, v Litiji pa bo na ogled do 30. aprila 2013 (vsak delovnik od 
8.00-12.00, ob dogodkih v večernih urah, ter po dogovoru na tel. 01-

8900206). Vabljeni!

STAND UP V NAŠEM MESTU
V petek, 12. aprila, smo v Kulturnem centru gostili 
Stand up komike, skupino Smehomat, ki so pošteno 
nasmejali občinstvo. ob poslušanju se človek včasih 
res zamisli nad drobnimi prigodami iz življenja, ki kljub 
kruti realnosti, z drugačnim pogledom na problem pri-
našajo nasmeh na lica. Skratka Stand up je prinesel v 

Litijo novo mero smeha. Na ta način, tokrat malo drugače, smo obeležili 
praznik mesta Litije, kajti naše mesto je ta petek praznovalo 61 let. 

OTROŠKO GLEDALIŠČE V KULTURNEM CENTRU LITIJA
Na predzadnji otroški matineji v tej sezoni smo gostili izvrstno gledališče 
Smejček, ki so z animacijo otroke poučili o ravnanju z odpadki. Predsta-
ve, ki jih izbiramo za naše najmlajše, so poučne in zabavne in veseli smo, 
da si starši, babice in dedki vzamejo čas ter naj-
mlajšim omogočijo ogled predstav v Litiji.

NAPOVEDUJEMO…. 
V tej sezoni vse vabimo na še eno otroško ma-
tinejo, ki bo 18. MAJA. V goste prihaja vedno 
zabavni STEN VILAR s predstavo GUSAR BER-
TO. Za vse obiskovalce pa bomo pripravili tudi 
presenečenje. Sladko presenečenje.

SLIKARSKA RAZSTAVA OSKARJA SOVINCA V AVLI  
KULTURNEGA CENTRA LITIJA 

oskar Sovinc prihaja iz Velenja in slika že od šolskih let. Je soustanovi-
telj DRUŠTVA ŠALEŠKIH LIKoVNIKoV. Dvajset let je ustvarjal v akvarelu, 
grafiki, risbi, z oljem in kiparil z glino. Drugo desetletje se izraža pretežno 
v akrilu, od motivov človeških figur do tihožitja in narave. Ustvarjanje mu 
je v zadovoljstvo, ki ga sprošča in mu daje osebno rast. Svoje znanje z 
veseljem deli tudi z mladimi ustvarjalci po šolah. Ob mnogih skupinskih 
in samostojnih razstavah je prejel doma in v tujini mnogo priznanj, med 
njimi več certifikatov in tri zlate palete Zveze likovnih društev Slovenije.
oTVoRITEV RAZSTAVE Bo 8. MAJA, oB 19. URI, V KULTURNEM CENTRU 
LITIJA. V kulturnem programu bo sodelovala Ženska vokalna skupina 
Lipa Litija.

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2013
Tudi letos se bomo v Mestnem muzeju Litija pridružili vseslovenski akciji 
Poletna muzejska noč, ki že enajsto leto poteka vsako tretjo soboto v 
juniju.
Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih muzejev 
in galerij, pridružujejo se ji tudi številni drugi zavodi in ustanove, ki izva-

jajo programe s podro-
čja kulturne dediščine, 
umetnosti, kulture, zgo-
dovine. Povezovalni pro-
jekt, prilagojen na urba-
no območje, je bil že od 
začetka zasnovan tako, 
da predstavlja ustanove 
in njihove vsebine kot 
prostore sproščenega 
preživljanja prostega 
časa. Ideja se je porodila 

iz poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz želje na privlačen način 
predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem.
Letošnji program bo pester in bogat, njegova rdeča nit pa bo arheologija. 
Prvič bodo ekskluzivno predstavljeni tudi izsledki in predmeti, ki so bili 
najdeni na gradbišču nove osnovne šole in pričajo o tem, da je bila Litija 
poseljena že pred več kot 3000 leti. Poleg predavanja o zadnjih arheolo-
ških raziskavah na našem področju, bomo predstavili tudi lončarsko obrt 
ter, če bo vreme dopuščalo, pripravili »kino pod zvezdami« z zanimivimi 
dokumentarnimi filmi. od 18. do 24. ure pa bo odprt tudi naš muzej in si 
bo stalne zbirke moč ogledati brezplačno.

knjižnica litija
IGROTEKA V KNJIŽNICI LITIJA

Morda ste že zasledili naše napovedi, da bomo v me-
secu aprilu pričeli izposojati igrače. Nekaj slovenskih 
knjižnic, ni jih prav veliko, igrače že izposoja in odziv 
okolja je zelo pozitiven. Na projekt se tudi v Litiji skrb-

no pripravljamo, saj je pri izposoji igrač nekaj posebnosti, ki za druga 
gradiva ne veljajo. 
In zakaj izposoja igrač: zato, ker igrače in sicer dobre igrače spodbuja-
jo otrokov razvoj. Izposojali si jih bodo naši člani in pri tem bomo zelo 
načelni, saj so z izposojo povezane tako pravice kot dolžnosti. Igroteka 
je izposojevalnica igrač, ki je v pomoč staršem in otrokom. Menimo, 
da bomo staršem prihranili tudi marsikateri izdatek, saj otroci igrače 
hitro prerastejo in tako zaradi nezanimanja zanje postanejo neuporabne. 
otroci si bodo s starši izposojali igrače, ki bodo ustrezale njihovi starosti, 
interesom in nagnjenjem. Z igračami se bodo otroci lahko igrali dalj časa 
– rok izposoje bo 3 tedne – z možnostjo podaljšanja. V igroteki si bodo 
igrače lahko sposojali tudi učitelji, vzgojitelji in študentje, da bi jim bile v 
pomoč pri njihovem pedagoškem delu.
Igroteka v Knjižnici Litija sprva zaradi prostorskih omejitev ne bo v pro-
stem pristopu, pač pa se bodo igrače poiskale v katalogu, kjer bo tudi 
opis in namen igrače ter starostna opredelitev. Knjižničarke in knjižni-
čarji bodo pri izposoji skušali tudi svetovati oz. igračo predstaviti, da bo 
otroku v čim večje veselje. 
Igrače, ki si jih boste izposojali, so namenjene igri doma in ne v knjižnici. 
Na dom se jih odnese v posebni vrečki in zanje starši tudi odgovarjajo. 
Vrnjene igrače v knjižnici pregledamo, preštejemo dele, jih umijemo ali 
razkužimo preden jih znova vrnemo v izposojo. 
Tako kot to velja za druge vrste gradiva – knjige in neknjižno gradivo, si 
bomo tudi pri igračah prizadevali, da bodo to t.im. dobre igrače.
Dobra igrača je lepo oblikovana in vodi v ustvarjalno in domišljijsko igro. 
Je varna, torej so varni tudi posamezni deli, iz katerih je igrača, nima 
ostrih robov in ni toksična. otrok se z njo igra na več načinov, spodbuja 
koordinacijo gibov, otrokovih čutil to je zaznavanje, sluh, govor in tip, 
vodi k spoznavanju odnosov v naravi, raziskovanju okolja in predmetov. 
Z njo se lahko igra dalj časa. Dobre igrače morajo imeti mednarodno 
oznako CE za varno igračo in oznako za okolju prijazno igračo.
V knjižnici bomo veseli vašega dobrega odziva; to velja tudi za darove: 
če menite, da imate doma igrače, ki bi ustrezale opisanim zahtevam in 
so še vedno v dobrem stanju, jih bomo v knjižnici radi sprejeli in tako 
povečali našo igroteko. Upamo tudi na odziv med prostovoljci, ki bi želeli 
knjižnici pomagati pri preštevanju, zamenjavi izgubljenih delčkov, čišče-
nju in drugih drobnih opravilih povezanih z izposojo igrač. 
Igrače bomo pričeli izposojati v torek, 23. aprila – na svetovni dan knjige. 
otroke in starše vabimo na lutkovno predstavo Nekoč je bila…, ki nam jo 
bodo pripravili učenci in učenke PŠ Sostro pod vodstvom Maje Sveršina 
Dobravec - in sicer ob 18. uri v knjižnico Litija. 
Knjižnica Litija se bo s ponudbo igrač trudila povezati generacije svojih 
uporabnikov. Veseli bomo tudi vaših predlogov in idej, da bomo pri tem 
čim bolj uspešni! Na svidenje v knjižnici!  Andreja ŠTUHEC

PRIREDITVE OB 60. LETNICI SLOVENSKE PLANINSKE 
POTI IN 120. LETNICI PLANINSTVA NA SLOVENSKEM
V maju bomo v Knjižnici Litija gostili matematika Cirila Velkovrha, ki ga 
javnost pozna po lepih fotografijah in razglednicah. Po upokojitvi je imel 
več časa za hribe in je ob Slovenski planinski poti poiskal in fotografiral 
vsa verska znamenja (cerkve, kapelice, razpela, freske) ter gorski svet in 
gorsko cvetje. Fotografije je objavil v knjigah glej, kako lep je ta naš svet 
in Gore in spomini ostajajo. 
Knjižnica spremlja pomembne obletnice, tako je razstava posvečena 60. 
letnici slovenske planinske poti in 120. letnici organiziranega planinstva 
na Slovenskem. Prireditev bomo pripravili v sodelovanju s Planinskim 
društvom Litija. Odprtje razstave Cirila Velkovrha bo 7. maja ob 19. uri 
v Knjižnici Litija. 
Tem obletnicam pa bomo posvetili tudi majski potopis. O svoji poti po 
slovenski planinski poti bo predavala Pia Peršič iz Krškega. 
Lani avgusta se je podala na 630 km dolgo pot po slovenski planinski 
transverzali. Pot jo je vodila čez Pohorje, Kamniško-Savinjske Alpe, Ka-
ravanke, Julijske Alpe, Škofjeloško hribovje, Trnovsko planoto, preko Čr-
nega kala do Ankarana. Potopisno predavanje Slovenska planinska pot 
bo v sredo, 15. maja ob 19. uri v Knjižnici Litija. 

PRIBLIŽEVANJA V MAJU
gost majskih približevanj bo plavalec Darko Đurić. Rodil se je brez nog 
in ene roke, odrekli so se mu še starši, a je svojo izjemno voljo usme-
ril v šport. Na paraolimpijskih igrah je postal svetovni rekorder. 
Đurić v Londonu v plavanju lani sicer ni osvojil medalje, saj je bila njego-
va kategorija združena z manj hendikepiranimi tekmovalci. Kljub temu pa 
se lahko pohvali z vrhunskimi rezultati - osvojil je četrto mesto, dvakrat 
je bil peti in enkrat šesti. Slovenski plavalni paraolimpijski rekorder je z 
rezultati, ki jih je dosegel v Londonu zadovoljen, toda njegove misli so 
usmerjene že na naslednje olimpijske igre - v Rio de Janeiro. Darko Durić 
bo gost Približevanj v torek, 14. maja ob 19. uri, v KC Litija. 

Aleksandra MAVRETIČ

DOMOZNANSTVO V KNJIŽNICI LITIJA
Domoznanstvo v vsaki knjižnici predstavlja raziskovanje, proučevanje, zbi-
ranje in ohranjanje zakladov lokalne kulturne, etnografske in zgodovinske 
dediščine. Osnovni cilj tovrstne dejavnosti je, da nudi uporabnikom knji-
žnice v skladu z njihovimi interesi informacije o aktualnem dogajanju na 
njihovem območju in jih seznanja s podobo razvoja nekega kraja.
Tako tudi v Knjižnici Litija http://www.knjiznica-litija.si/ zbiramo vse 
vrste gradiva, ki je vezano na območji občin Litija in Šmartno pri 
Litiji načrtno že od leta 1991, ko je bil sprejet dokument Domoznanska 
dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije. 
Domoznansko zbirko oblikujejo različne monografske publikacije avtor-
jev, knjige, rokopisi, zborniki, glasila delovnih organizacij, šolska glasila, 
poročila sej občinskih svetov, diplomske, magistrske naloge, doktorske 
disertacije, raziskovalne naloge, kartografsko gradivo, fotografije, raz-
glednice, avdio in video gradivo, notno gradivo, prospekti, plakati, vabila 
in članki iz dnevnih časopisov ter revij. 
Zadnji projekt, ki nastaja v knjižnici je obraziSrcaSlovenije.si http://
www.obrazisrcaslovenije.si/. To je spletni biografski leksikon znanih 
Slovencev in Slovenk iz osrčja Slovenije. Vanj so vključeni podatki o 
osebnostih, ki so bile rojene na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji 
oz. v njihovi neposredni bližini oz. so tu živele, se šolale, predvsem pa 
s svojim delom zaznamovale razvoj tega območja v zgodovini in seda-
njosti. osebnosti prihajajo z različnih področij: športa, gospodarstva, 
kulture, znanosti, arhitekture, novinarstva, politike, prosvete in drugih 
področij. 

Ne gre le za osebnosti iz zgodovine, pač pa tudi iz sedanjosti, zato 
se bo vsebina nenehno dopolnjevala. Prizadevali si bomo, da bodo 
podatki točni in preverjeni iz različnih virov, če pa boste opazili 
kakšno napako, bomo veseli opozorila. Z veseljem pričakujemo 
tudi pobude za vnos novih osebnosti. Želimo, da bi vam zbrane 
informacije koristile. 
Predstavljamo nekaj utrinkov povezanih z znanimi osebnostmi: 

IVAN CANKAR – pisatelj, dramatik, pesnik
* 10. maj 1876, Vrhnika, Slovenija, † 11. december 1918, Ljubljana
Sodi med slovenske osebnosti, ki so v veliki meri prehitevali in presegali 
svoj čas. V svojem kratkem življenju je na svoji literarni poti pokazal ne-
ustrašnost in pogum v boju za resnico in pravico v življenju človeka. Leta 
1907 je bil kandidat na listi za državnega poslanca socialnodemokratske 
stranke za litijski, višnjegorski in radeški volilni okraj. V aprilu in maju je 
imel več predvolilnih zborovanj po raznih krajih volilnega okraja (Litija, 
Zagorje, Polšnik, Vače,  Kotredež, Šentlambert). V svojih pismih Štefki 
Löfflerjevi je pisal o svojih vtisih in razpoloženju volivcev:
10. april 1907
»V nedeljo sem imel dva shoda: dopoldne v Litiji (restavracija Pošta ?), po-
poldne v Zagorju. Bolje je, nego sem mislil: zmage sicer sedaj ne moremo 
pričakovati, pač pa je mogoče, da na prihodnjih volitvah prodremo.« 

LEOPOLD UKMAR - zdravnik
* 1897, † 1988 (ZDA)
Bil je cenjen in spoštovan zdravnik, ki je živel in deloval v hiši na Pono-
viški cesti (Ukmarjeva vila). Danes imajo v njej sedež različna društva v 
občini Litiji in Javni zavod Mladinski center.
Njegova žena je bila Zofija (Sophia) Petric Ukmar (1907 - 1996). Njun sin 
je bil Miloš Ukmar (1929 – 2010). Pokopani so  v Forest Lawn Memorial 
Parku  (Hollywood Hills), Los Angeles, Kalifornija, ZDA.

NIKO (NIKOLAJ) PRESTOR – učitelj, slikar
* 1899, gorenjska (?), † oktober, 1978
Rodil se je na gorenjskem. Učiteljišče je končal v Ljubljani. Poučeval je 
na osnovni šoli v Kranjski gori (1923), Bledu (1926). Bil je šolski upra-
vitelj v Mošnjah. Kasneje je bil premeščen v gorjuše. Služboval je še v 
Zagorju in v litijski občini (Konjšica, Sava, Litija). 
Bil je učitelj s srcem in dušo. otrok ni učil le predpisanih učnih vsebin, 
temveč jih je seznanjal tudi z drugimi področji kot so sadjarstvo, dedi-
ščina krajev, narava.
Velik del svojega življenja je posvetil kulturi. Sodeloval je v gledaliških 
igrah kot igralec in režiser. Bil pa je tudi odličen slikar. Motive za svoja 
likovna dela je črpal iz okolice, v kateri je prebival (kozolci, kašče, mlini, 
kmečka poslopja, krajine, tihožitja). Pomagal je pri organiziranju in po-
stavitvi številnih likovnih razstav. 

JAKOB RUS – dekan
* 1. maj 1824, Polhov gradec, † 27. julij 1897, Šmartno pri Litiji
Rojen je bil v majhni vasici, Briše št. 4, pri Polhovem gradcu. V duhovni-
ka je bil posvečen v Ljubljani, 31. julija 1847. Duhovniško službo je opra-
vljal v Žireh, Laščah, na Igu in v Strugah. Služboval je v tudi Šmartnem 
pri Litiji kot dekan in župnik med leti 1870 in 1895, ko se je upokojil. 

TONE SVETINA – partizan, pisatelj, kipar
* 15. november 1925, Bled, † 14. april 1998, Bled
Tone Svetina je znan predvsem kot partizanski pisatelj. Ukvarjal se je 
tudi z varjenjem skulptur iz železa, orožja, predvsem pa granatnih drob-
cev. Imel je preko 40 samostojnih razstav, med drugim v Mestni galeriji 
v Ljubljani, v Galeriji JNA v Beogradu in Puli ter v muzeju Deutz v Kölnu. 
Sodeloval je na mnogih skupinskih razstavah in dobil več nagrad. Ustva-
ril je prek štirideset spomenikov in obeležij narodnoosvobodilnega boja 
v Sloveniji in Jugoslaviji. Ena njegovih večjih skulptur je v Richmondu v 
ZDA.
21. maja 1977 je bil odkrit spomenik na Debečih, kjer je bil med drugo 
svetovno vojno glavni prehod kurirjev relejne postaje TV 3 z Dolenjske na 
Štajersko. Spomenik je oblikoval Tone Svetina skupaj z dipl. inž. Alešem 
Krajnerjem, asistentom na Fakulteti za arhitekturo ljubljanske univerze.
Pomembno
Številne zanimive domoznanske teme in gradivo si lahko ogledate tudi 
na portalu KAMRA http://www.kamra.si/. To je portal, na katerem bo-
ste lahko našli domoznanske teme iz cele Slovenije, saj se na njem siste-
matično objavlja digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 
Na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) www.dlib.si, ki 
je bila javnosti prvič dostopna konec leta 2005, lahko najdete različne 
časopise in knjige v digitalni obliki. Dostop je brezplačen.  V digitalni 
knjižnici je možen tudi ogled tekstov številk glasila občanov Litija od leta 
1973 do 2000, kar sodi prav tako na področje domoznanstva.
Veseli bomo vsakega vašega prispevka, ki bo obogatil našo  
zakladnico. Ohranimo skupen spomin in spoznavajmo naše kraje in 
ljudi iz preteklosti in sedanjosti.
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KULTURNI KOLEDAR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

ToR 23.4. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

ČET 25.4.

16.00 Ura pravljic Knjižnica gabrovka

18.00
Ura pravljic Knjižnica Šmartno

Portugalska revolucija! MC Litija
PLESNI BAZAR – območna revija plesnih skupin  oI JSKD Litija in Zagorje KC Litija

20.00 Srečanje pevskih skupin Ribče
PET 26.4. 19.00 gledališka predstava: ČAJ ZA DVE – KUD Venčeslav Taufer Dole Kulturni center Litija 
PON 6.5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Vače

ToR 7.5.
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

18.00 – 21.00 Podjetništvo v Srcu – Sklepna prireditev Kulturni center Litija
19.00 Fotografska razstava ob 60. letnici Slovenske planinske poti, Ciril Velkovrh, v sodelovanju s PD Litija Knjižnica Litija

SRE 8.5. 17.00 MC gledališka skupina – uvodni sestanek MC Litija
19.00 oTVoRITEV SLIKARSKE RAZSTAVE oSKARJA SoVINCA Avla Kulturnega centra Litija

ČET 9.5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
19.30 JE PESEM V SRCIH območna revija odraslih pevskih zborov Kulturni center Litija

SoB 11.5. 14.00 – 20.00 Stojnica vse zastonj Dvorišče pred MC Litija
19.30 Koncert ob župnijskem dnevu Cerkev sv. Nikolaja Litija

PET 10.5. 20.00 JE PESEM V SRCIH   območna revija odraslih pevskih zborov Kulturni dom Šmartno
Teden VŽU: 13. -19.5., oz. do 30.6.

ToR 14.5. 19.00 PRIBLIŽEVANJA Z DARKoM ĐURIČEM IN BoRo ŠTRUMBLJEM Kulturni center Litija

SRE 15.5. 18.00 Kino kokošnjak: ogled športno-dokumentarnega filma MC Litija
19.00 Potopis: Slovenska planinska pot, Pia Peršič Knjižnica Litija

ČET 16.5. 17.00 Ustvarjalna delavnica presenečenja (po izboru obiskovalcev dnevnega centra) MC Litija
PET 17.5. 19.00 Dan za spremembe: otvoritev razstave fotografij o prostovoljstvu, Nejc Požun MC Litija

SoB 18.5. 10.00 ZAKLJUČNA oTRoŠKA MATINEJA: gUSAR BERTo, STEN VILAR Kulturni center Litija
17.00 Portugalsko/slovenska kuharija MC Litija

NED 19.5. 15.00 15. srečanje zasavsko posavskih upokojenskih pevskih zborov gEoSS v Spodnji Slivni
PON 20.5. 18.00 Novi mediji za VSE generacije, medgeneracijska delavnica o uporabi novih medijev MC Litija

ToR 21.5. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
19.00 Andrej Žohar: predstavitev slovenske wikipedije Knjižnica Litija

ČET 23.5.
16.00 Ura pravljic Knjižnica gabrovka

18.00 Socialni položaj mladih - javna tribuna o raziskavi MC Litija
Ura pravljic Knjižnica Šmartno

PET 24.5. 18.30 Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin gŠ Litija-Šmartno Kulturni center Litija 
SoB 25.5. 20.00 MAJ MLADoSTI – srečanje rock in drugih alternativnih glasbenih skupin Dvorišče 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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DRUGAČEN, A HKRATI PODOBEN
Nina Zimič, učenka 8. a razreda osnovne šole Litija, je na 
državnem tekmovanju v znanju materinščine, 23. 3. 2013 
v Ljubljani, s svojim argumentiranjem in utemeljevanjem 
odlično soočila dva različna svetova. V razlagalnem spisu 

je mladost našega največjega proznega pisca, Ivana Cankarja, primer-
jala z odraščanjem glavnih literarnih junakov v knjigi Nebo v očesu li-
picanca, najbolj brane sodobne slovenske pisateljice Dese Muck. Svet 
ene in druge generacije ločuje vsaj 100 let, vendar kljub temu odsevata 
marsikatero podobnost. Zimičeva je prejela zlato priznanje in za to ji 
čestitamo.  Mojca FRIDL

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 2012/2013
Učenci oŠ Litija so se udeležili tekmovanja z naslovom Tehnološke spre-
membe na Slovenskem v 19. in začetku 20. stoletja ter njihov vpliv na 
življenje. Šolsko tekmovanje smo organizirali decembra in udeležilo se 
ga je osemnajst učencev. Šest učencev je prejelo bronasto priznanje: 
Amadej Voje, Nadja Strle 9. b, gabrijel Voje, Sanil Safič, Nina Zimič in 
Anja Žužič 8. a. Prvi štirje učenci so nadaljevali tekmovanje na regijskem 
nivoju, ki je potekalo v februarju na osnovni šoli Rajka Hrastnika v Hra-
stniku. Trije so prejeli srebrno priznanje: Nadja Strle, Amadej Voje in 
gabrijel Voje. Nadja Strle je nadaljevala tekmovanje na državnem nivoju, 
ki je potekalo v marcu na osnovni šoli Borisa Kidriča v Kidričevem. Če-
stitamo!  mentorica Andreja ŽBogAR PERAKIS

HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE
Na osnovni šoli Litija je tudi v šolskem letu 2012/13 potekalo tekmo-
vanje v hitrem in zanesljivem računanju. Tekmovali so učenci od prvega 
razreda naprej. Najprej je potekalo državno tekmovanje v treh krogih na 
šoli, finale, ki je bil v soboto, 9. marca 2013, pa tudi letos na osnovni šoli 
Mirana Jarca v Črnomlju. 
Na podlagi treh krogov na šoli, ki služijo kot izbor v finale, se je med naj-
boljše uvrstilo šest učenk in učencev: četrtošolka Klara Vidic, šestošolci 
Marko Bjelčević, Urh Krafogel in Sara Lavrenčič ter sedmošolca Nejc 
Friškovec in Tadej Vozel. Le ti so zastopali osnovno šolo Litija in se v fi-
nalu pomerili s hudo konkurenco. Na koncu smo slavili prvo mesto Urha 
Krafogla, ki je ubranil naslov državnega prvaka in drugo mesto Marka 
Bjelčevića, ki je prav tako ubranil naslov državnega podprvaka. ostali pa 
so s svojimi uvrstitvami častno zastopali osnovno šolo Litija.
Po tekmovanju so razglasili najboljše razrede. Osnovna šola Litija je do-
segla prvo mesto med četrtošolci, drugo mesto med šestošolci in sed-

mošolci. 
V skupnem seštevku je 
Osnovna šola Litija druga 
najuspešnejša šola v hi-
trem in zanesljivem raču-
nanju.
Pod mentorstvom Alena 
Divjaka sta se državnega 
tekmovanja udeležila tudi 
srednješolca Miha Friško-

vec in Rok Markelc, ki sta zasedla peto in četrto mesto. Sodelovala pa 
sta tudi Marija Bjelčević in Robert Buček, ki sta zasedla peto in tretje 
mesto.
Na koncu so najboljše posameznike povabili na meddržavno tekmova-
nje. Med povabljenimi so tudi Urh Krafogel, Marko Bjelčević, Rok Mar-
kelc, Robert Buček in Marija Bjelčević. Vsem skupaj iskreno čestitamo. 
 mentor Alen DIVJAK

OTROŠKI OBČINSKI IN REGIJSKI PARLAMENT
V sredo, 20.2.2013 smo predstavniki osnovnih šol Litija, Gradec, Šmar-
tno, Vače ter Dole-gabrovka in učenki iz podružnice prilagojenega pro-
grama, ki sta tudi zastopali osnovno šolo Litija, imeli šolski občinski 
parlament. V prostorih Mladinskega centra so potekale predstavitve in 
pogovori, katerih glavna tema je bila odraščanje. Seveda pa smo govorili 
tudi o drugih temah.
Vsaka šola je imela svoje predstavitve. Učenci oŠ Litija smo pripravili 
vsak svojo predstavitev, učenci oŠ Šmartno so imeli skeč, učenci oŠ 
Dole-gabrovka so predstavili PowerPoint predstavitev, učenci oŠ Vače 
in OŠ Gradec pa so predstavili svoje plakate. 
Izžrebali smo tudi predstavnike oŠ Vače, da nas bodo zastopali na otro-
škem državnem parlamentu. ob koncu smo se lahko posladkali z bonbo-
ni, čokoladico, piškoti ter čipsom in dobili vsak svojo pijačo.
6. 3. 2013 je v Trbovljah potekal regijski otroški parlament. oŠ Litija so 
zastopali Amadej Voje, Klara Andrejčič, Mateja Mlakar in Mateja Planin-
šek.  Neža SToPAR KoPRIVNIKAR, 8.b

NARAVOSLOVNI DAN V PRIRODOSLOVNEM MUZEJU
V sredo, 20. 3. 2013, smo imeli devetošolci OŠ Litija naravoslovni dan. 
Odpeljali smo se v Ljubljano, kjer smo si ogledali dela znanega arhitekta 
Jožeta Plečnika. Že z avtobusa smo videli Centralni stadion, na sprehodu 
skozi Ljubljano pa še NUK, Čevljarski most, Tromostovje, Tržnico in Kri-
žanke. Čas nam seveda ni dopuščal, da bi si ogledali še druga njegova 
dela, saj se nam je mudilo v Prirodoslovni muzej Slovenije. Tu sta nas 
čakali dve izjemno zanimivi razstavi. Prva je bila o brazdastem kitu, Leo-
nori, ki so jo spomladi leta 2003 našli mrtvo v Piranskem zalivu. Leonora 
je največji eksponat, kar so jih kdaj imeli v tem muzeju. okostje je raz-
stavljeno v originalni obliki in je pritrjeno na strop. Izvedeli smo še veliko 
stvari o kitih, le tega ne, kako je Leonora poginila, saj je to še danes 
uganka. Z velikim navdušenjem smo sledili naslednji razstavi o fosilih, 
videli smo okostje mamuta ter odlitek kosti jamskega medveda. Staro 
naj bi bilo okoli 20000 let, našli pa so ga v bližini Kamnika. Sami smo si 
lahko ogledali še primere Zoisove zbirke mineralov, balzamirane žuželke, 
ptice, ribe in ostale živali, pa tudi okostja živali ter skelet človeka. Celo-
ten dan je bil zelo zanimiv in poučen.  Manca Voje, 9. a

CAP PROGRAM 
V lanskem šolskem letu so se Milica Bučar, Nataša Zupan Cvetežar in Ka-
tarina Lenič udeležile usposabljanja CAP program za preventivo zlorabe 
otrok in za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Program za preventivo 
zlorab otroke na nestrašljiv način seznani z zanje potencialno nevarnimi 
situacijami in možnim samozaščitnim ravnanjem. Tovrstni preventivni 
programi se v tujini izvajajo že precej časa, razvili pa so se na podlagi 
spoznanj dela z žrtvami, ki govorijo o travmatičnih posledicah zlorabe in 
so ustrezna metoda preventivnega dela z majhnimi otroki. CAP projekt 
se v Sloveniji izvaja od leta 1998 in temelji na informiranju otrok o real-
nosti zlorab. V sklopu projekta so izvajalke program predstavile šolske-
mu osebju - predstavile so osnovne informacije o problematiki zlorabe 
otrok, smernice za odziv na otrokovo razkritje zlorabe ter zgrešene pred-
stave oz. mite o zlorabi. Opozorile so na dejstvo, da otroci o zlorabi zelo 
redko lažejo, zato jim moramo prisluhniti. Sledila je predstavitev projek-
ta za starše učencev 3. razreda in nato delavnice za otroke, ki v prvem 

Osnovna šola litija delu govorijo o pravicah – da smo varni, močni in svobodni. V drugem 
delu se predstavijo trije odigrani prizori – prizor nasilnega vrstnika, pri-
zor z neznancem ter prizor s poznanim odraslim. Po vsakem nepravilno 
odigranem prizoru je sledila diskusija, kako bi lahko situacijo bolje rešili 
ter nato še uspešno razrešen prizor. V delavnicah so mentorice otroke 
učile samozavestnega odziva, pomena pomoči vrstnikov in tega, da o 
zlorabi povedo nekomu, ki mu zaupajo ter otroke opozorile tudi na varne 
in nevarne skrivnosti. Učenci so bili nad izvedbami delavnic navdušeni, 
v zaključni refleksiji so pogosto povedali, da zdaj poznajo pomen močne 
besede »ne«, da so se med negativno odigranimi prizori počutili zelo 
nemočne, v pozitivnih pa so zelo radi sodelovali. Tudi učiteljice, ki so bile 
na delavnicah prisotne le kot nevtralne opazovalke, so bile ob koncu iz-
vajanja zadovoljne in prepričane, da so učenci s programom pridobili ne-
kaj strategij za uspešno spopadanje s potencialno nevarnimi situacijami. 
Prav tako so tudi starši program pozdravili z veliko mero odobravanja in 
izrazili skrb, da se o zlorabi otrok ter predvsem medvrstniškem nasilju še 
vedno premalo govori. Zato so na šoli organizirali predavanje za šolsko 
osebje, kjer so jih senzibilizirali za problem vrstniškega nasilja, opozorili 
na razširjenost in oblike ter predlagali oblike preventivnega ravnanja. Na 
roditeljskem sestanku za starše učencev 8-ih razredov so problematiko 
predstavili tudi staršem ter opozorili predvsem na zgodnje ukrepanje in 
sprotno reševanje problemov. Sledile so delavnice za učence, na kate-
rih so mentorice predstavile pet iger vlog z različnimi načini reagiranja 
na verbalno vrstniško nasilje. Učenci so izpolnili tudi ankete o njihovem 
dojemanju nasilja na šoli ter prejeli poučne zgibanke. Vsi udeleženci so 
bili ob koncu delavnic prepričani, da je CAP program na pravi poti, saj je 
za zmanjšanje nasilja nujno, da se o tej problematiki pogovarjamo. Pre-
davanje o medvrstniškem nasilju za starše in delavnice za učence bodo 
izvedli tudi na Podružnici s prilagojenim programom.  Katarina LENIČ

FANTASTIČNIH PET IN VOKALČKI VSE BOLJ USPEŠNI
Zadnji mesec je bil za skupino recitatorjev in glasbene skupine zelo de-
javen, saj so recital Kaj bi čas brez sanj? predstavili v šolski knjižnici in 
ga namenili vsem materam ob njihovem prazniku, nato pa so 4. aprila 
nastopili na območnem srečanju gledaliških skupin v Zagorju. Mentori-
ci Fantastičnih 5 sta Jana Štojs in Irena Vrhovec, Vokalčkov pa Sandra 
Rihter in Vili guček. Pevci in recitatorji so navdušili publiko in strokovni 
ocenjevalec srečanja jih je upravičeno uvrstil na regijsko srečanje, ki bo 
23. aprila v Hrastniku.

NEURADNO ZASAČENI PREMIERNO NA ODRU 
ZAGORSKEGA GLEDALIŠČA

Mlajša skupina Neuradno zasačeni, v kateri sodelujejo šestošolci, so se 
na pravem gledališkem odru premierno predstavili na srečanju gledali-
ških skupin v Zagorju. odigrali so predstavo Eko svet v režiji Jane Štojs. 
Mladi igralci so bili posebej pohvaljeni za sproščenost in naravni govor. 
Sceno je izdelala Marija Bregar Hostnik, za kostume pa so poskrbeli 
učenci sami. Koreografijo za zaključni ples je sestavila 

Tjaša DRAŽUMERIć.

POLFINALNE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA  
V NOGOMETU ZA DEKLETA

Polfinale državnega tekmovanja osnovnih šol v malem nogometu za de-
kleta je bilo odigrano v Litiji 26.3.2013. Tekmovanje je potekalo v športni 
dvorani v Litiji, v izvedbi 
OŠ Litija. 
Sodelovale so štiri os-
novne šole: oŠ Brežice, 
oŠ Lesično, oŠ Šalek 
Velenje, OŠ Litija. Od-
igranih je bilo šest te-
kem. Učenke oŠ Litija 
so na tekmovanju pri-
kazale zelo dobro igro in 
so bile vse do konca za 
v igri za finale, a so dve 
minuti pred koncem za-
dnje tekme dobile izena-
čujoči gol, ki je v finale državnega tekmovanja popeljal oŠ Brežice.
REZULTATI: oŠ LITIJA : oŠ LESIČNo 0 : 1; oŠ BREŽICE : oŠ ŠALEK 3 : 0; 
oŠ BREŽICE : oŠ LESIČNo 0 : 0; oŠ LITIJA : oŠ ŠALEK 1 : 0; oŠ ŠALEK 
: oŠ LESIČNo 0 : 0; oŠ LITIJA : oŠ BREŽICE 1 : 1
VRSTNI RED: 1. mesto OŠ BREŽICE; 2. mesto oŠ LESIČNo; 3. mesto 
oŠ LITIJA; 4. mesto oŠ ŠALEK VELENJE
Najboljša igralka: Sabina Kozarac oŠ Litija. Najboljša strelka: Sadet Mo-
rina oŠ Brežice. Najboljša vratarka: Maja Pavič oŠ Šalek.
Za oŠ Litija so igrale: Sabina Kozarac, Špela Doblekar, Sara Lavrenčič, 
Nika Košir, Katja Verhovec, Maja Burja, Eva Tomc, Lara Jamšek, Nina 
Bufolin, Nina Bajrić.  Vodja tekmovanja in ekipe: Karmen ŠPAN

TEHNIŠKI DAN PRVA POMOČ
V soboto, 6. aprila, je bila za šolarje delovna sobota. Na Polšniku smo 
ta dan izkoristili za tehniški dan z naslovom Prva pomoč.
Vemo, da je znanje iz prve pomoči zelo pomembno in usodno, saj lahko 
z njim nekomu rešimo tudi življenje. Z učenci smo se za ta dan odločili 
zaradi projekta, ki smo ga skupaj z vrtcem zastavili v mesecu septem-
bru. Takrat smo namreč začeli z zbiranjem sredstev za nakup defibri-
latorja na Polšniku. V zelo kratkem času nam je to uspelo in v soboto 
smo povabili v telovadnico tudi krajane, saj smo poklicali v goste tri 
reševalce s Koroške, ki so člani Koronarnega kluba Mežiške doline. To 
so Peter, Primož in Mitja.
Že v prejšnjem tednu je bila omarica z defibrilatorjem zmontirana na 
steno šole, tako da je od takrat naprej v pripravljenosti, seveda v upa-
nju, da bi aparat za oživljanje bilo treba čim manjkrat uporabiti.
V soboto smo tako otroke povabili, naj s seboj v šolo prinesejo povoje 
in rute, saj smo jih želeli naučiti tudi kaj praktičnega. Najprej smo si 
ogledali teorijo reševanja nezgod, poškodb in kako ukrepati, če si prvi 

na kraju nesreče. Učenci so stvar vzeli zelo resno. 
Ob koncu so svoje znanje preverili v krajšem testu 
in dosegli res odlične rezultate. Povijanje s povoji je 
bilo zabavno, prav tako zavezovanje rute pestoval-
nice. Spoznali smo Heimlichov prijem, ki ga je Lana 
preizkusila na Simonu. Nekaj poskusov obveze gla-
ve je bilo neuspešnih, vsi pa smo preživeli.
Po malici smo se preselili v telovadnico, kjer so nas 
čakali reševalci in krajani, ki so želeli videti, kako 

defibrilator deluje. Reševalec Peter nam je na zanimiv način predstavil 
delovanje srca in nam razložil, kaj lahko storimo, ko pride do zastoja 
srca. Teoretičnemu delu je sledilo praktično delo, kjer smo na lutkah 
še v praksi spoznali, kako zadeva deluje. Tudi učenci so se potrudili in 
preizkusili oživljanje lutke z defibrilatorjem. Bilo je poučno in še zabav-
no hkrati.
Na koncu nam je gasilka Laura predstavila novo mobilno aplikacijo 
iHelp.
Vsi smo se zadovoljni in z novimi znanji vrnili na svoje domove. Seveda 
z dobrim občutkom zadovoljstva, da smo, čeprav majhni, naredili nekaj 
res velikega in pohvale vrednega.  Katarina JUVAN

PLAVALNI TEČAJ ZA UČENCE DRUGEGA IN TRETJEGA 
RAZREDA POŠ POLŠNIK

Naši učenci so se udeležili plavalnega 
tečaja v bazenu v Šmartnem, skupaj z 
drugošolci iz Litije. Cel teden so učenci 
pridno poslušali svoje učitelje in opravili 
veliko zamahov ter zadnji dan preplavali 
bazen po dolgem in počez. Utrujeni, a za-
dovoljni s svojim delom, so zaključili tečaj 
in postali pravi plavalci.  Katarina JUVAN

PRAZNIČNI MAREC V VRTCU POLHEK POLŠNIK
Mesec marec je res poseben, saj so v 
njem praznovali naši očetje, dedki, mami-
ce, žene, na gregorjevo so praznovali tudi 
ptički. In v vrtcu Polhek nismo pozabili na 
nobenega od teh praznikov. Za vsakega 
posebej smo pripravili drobna darilca in z 
njimi razveselili svoje bližnje. otroci iz obeh 

skupin so se posvetili tudi pomladi in vr-
tec »obdarili« z novimi okenskimi in sten-
skimi dekoracijami. 
Ob gregorjevem smo izdelovali »zaljublje-
ne« ptičice.
Združeni skupini sta nastopili na prireditvi 
ob materinskem dnevu. Zaplesali smo na 
prikupno pesmico Spomladi, nato pa za-
peli še dve pesmici (Moja mamica in Meljem, meljem kavico).

V vrtcu nas je obiskala tudi naša knjižničar-
ka Nevenka in nam skupaj z Medom pred-
stavila zanimivo zgodbico. Vsi smo bili zelo 
navdušeni in upamo, da nas bo Nevenka še 
kdaj obiskala, skupaj s kakšnim svojim pri-
jateljem.
Ob koncu meseca smo se posvetili še enemu 
prazniku - Veliki noči. Izdelali smo najrazlič-

nejše izdelke- sestavljali smo piščančke, na prav poseben način barvali 
jajčka in z izdelki iz slanega testa okrasili cvetoče mačice, izdelali smo 
simpatične piščančke, ki pokukajo iz lupine, puhaste ovčke in kokoške 
iz dlani.
Med vsemi temi prazniki in običaji, pa smo pri Polhkovih sestavljali in 
risali tudi svoje hišice ter se pogovarjali o družini in izdelali družinsko 
drevo. Pri Polžkovih pa smo zaigrali na glasbilo meseca - boben in uži-
vali ob sadni malici v družbi pomladanskih cvetlic…
Mesec marec je bil nadvse prazničen in naj bo takšen tudi mesec april, 
ko nas čakajo nove dogodivščine.  Kolektiv vrtca Polhek Polšnik

POŠ POLŠNIK

OBISK LJUBITELJSKIH SLIKARJEV 

V torek, 9. 4. 2013, sta se našemu vabilu odzvala gospa Dragica Benčič 
iz Spodnjega Loga in gospod Emil Škrbec iz Trbovelj, oba člana Likovne-
ga društva RELIK (Trbovlje). S slikanjem se ljubiteljsko ukvarjata že vrsto 
let, hodita na srečanja po Sloveniji, slikata v naravi, po spominu, iz foto-
grafij ipd. Nekaj slik sta prinesla tudi s seboj. Skupaj smo slikali tihožitje. 
Učenci so uporabljali vodene barve in tempere, Dragica in Emil pa sta na 
platno slikala z akrilnimi barvami. Nastali so čudoviti izdelki.                                
                                       Vodja PŠ Sava: Mojca HAUPTMAN JoVANoVIČ

POŠ SAVA
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Osnovna šola Gradec
NA ODRU

Učenci osnovne šole gradec so od začetka šolskega 
leta ustvarjali v okviru gledaliških skupin ter v sredo, 10. 
04. 2013, dobili priložnost, da svoje delo in užitek (saj je 

gledališče za vse izmed njih kljub trudu in času, ki ga v to vložijo, pred-
vsem način izražanja, sproščanja in ustvarjanja) pokažejo tudi na čisto 
pravem gledališkem odru pred čisto pravimi režiserji in igralci.
Dve gledališki skupini sta se 11. GLEDALIŠKEGA FESTIVALA OTRO-
ŠKIH SANJ, ki je potekal na odruSlovenskega mladinskega gledališča 
v Ljubljani, udeležili s tremi predstavami, in sicer Škrat Kuzma dobi 
nagrado (v izvedbi gledališke 
skupine Sove, pod mentor-
stvom Aleksandre Krnc) ter 
Famous in TheMagicDoor 
(v izvedbi gledališke skupine 
The Black & White Theatre, 
pod mentorstvom Tjaše Le-
mut Novak). Festival, ki je 
trajal dober teden dni, so 
popestrili in dopolnili s svoji-
mi nastopi, saj so žareli pod 
sojem reflektorjev ter prikazali svoj talent, znanje ter veselje do gleda-
lišča in igre. Mentorici sta predstave spremljali iz zaodrja oziroma ka-
bine ter poskrbeli, da je bil nastop primerno dopolnjen tudi z zvočnimi 
in svetlobnimi efekti. 
Na festivalu podeljujejo tudi nagrade za najobetavnejše in najopaznej-
še mlade igralce. To nagrado je na tem festivalu osvojila učenka Lea 
Rihter, večletna članica zasedbe The Black & White Theatre, ki je 
strokovno žirijo navdušila s svojim nastopom, predvsem pa se jim je 
vtisnila v spomin kot neverjetni Michael Jackson.

Ker si želimo nastopiti tudi za vas, dragi ob-
čani in občanke, bomo tudi v letošnjem letu 
priredili večer gledališke igre na odru Kul-
turnega centra v Litiji predvidoma malo po 
20. maju, na katerega pa vas vljudno vabimo 
že zdaj. Morda bomo pred predstavami izve-
dli še gledališke delavnice za vaše in naše 
najmlajše ter malo starejše.
Več informacij o delavnicah ter vsakoletnem 

gledališkem večeru pa lahko dobite na internetnih straneh osnovne 
šole gradec oziroma na plakatih, ki bodo vabili, da se nam pridružite 
tudi vi. Življenje je lahko igra – na odru. Življenje je lahko čudovito – na 
odru … pa tudi sicer. Privoščite si večer čudovitega življenja ter si oglej-
te igre učencev osnovne šole gradec. Pridružite se nam.

Tjaša LEMUT NoVAK, mentorica The Black & White Theatre

PRVI KORAKI NA POTI UČENJA
V četrtek, 14. 3. 2013, smo se v prijetnem vzdušju družili starši, učenci 
in učiteljice 2. razreda. Učenci so pripravili kratek kulturni program, s 
katerim so s pesmijo in recitacija-
mi znanih otroških slovenskih pe-
snikov, T. Pavčka, M. Rainer in M. 
Košute, zvabili na obraze svojih 
staršev in učiteljic občutke pono-
sa in sreče. Druženje se je nada-
ljevalo s kratkim predavanjem na 
temo »Prvi koraki na poti učenja«. 
Teorijo smo povezali s prakso in 
na delavnicah izdelali nekaj učnih 
pripomočkov in didaktičnih iger, ki bodo učencem učno snov približali, 
hkrati pa jo naredili prijetnejšo in zanimivejšo. 

Učiteljice Alenka PLANINŠEK, Anita MIRJANIć in Mateja goRŠE

LOV ZA KNJIŽNIM ZAKLADOM
Šolska knjižnica oŠ gradec se v tem šolskem letu nahaja v novem 
prostoru, kar pa ni edina novost v zvezi z njo. Od Prešernovega roj-
stnega dne do slovenskega kulturnega praznika smo v njej pripravili 
novo dejavnost, in sicer lov za knjižnim zakladom. Učenci so tako po 
šolskem radiu vsak teden dobili namig o knjigi, ki so jo nato v knjižni-
ci skušali poiskati. Namigi so bili različne uganke, šifre, rebusi ipd., 
ki so učencem pomagali do tako imenovanega knjižnega zaklada. 
Učenec, ki je prvi ugotovil avtorja in naslov iskane knjige ter knjigo 
prinesel šolski knjižničarki, je bil nagrajen s simboličnim darilom.  
Najboljše iskalke knjižnega zaklada so postale gaja Starc, gala Pregel, 
Anja Širca, Lea Bernik, Anja Kimovec, Elma Delić in Maja Kavšek, čeprav so 
knjižni zaklad malo za najhitrejšimi našli tudi mnogi drugi učenci. odkrite 
knjige so bile nato v šolski knjižnici razstavljene v pravi zakladni skrinji.  
Namen dejavnosti je bil popestriti dogajanje v knjižnici in k branju pri-
tegniti še kakšnega dodatnega bralca, saj je užitek ob branju dobre 
knjige končno največji zaklad in nagrada. Če se želite še sami preiz-
kusiti v reševanju naših knjižnih ugank in izvedeti več o letošnjem lovu 
za knjižnim zakladom, lahko preberete vse o tem tudi na spletni strani 
OŠ Gradec.

Učiteljica Alenka ZUPANČIČ in knjižničarka Stanka SIRK

NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST – 
predavanje za starše in učitelje

21. 3. 2013 smo na šoli organizirali predavanje za starše razredne sto-
pnje in za učiteljski kolektiv z naslovom Navajanje otrok na samostoj-
nost in odgovornost. 
Predavatelja Simona Levc in Marko Juhant sta poudarila pomen usvoje-
nih delovnih navad v predšolskem obdobju. Že v tem času otrok zmore 
sam poskrbeti za določena opravila in je na to ponosen. Samostojnost 
spodbujamo tudi v šolskem obdobju, ko navajamo otroka, da sam opra-
vlja dolžnosti, povezane s šolo. Pri tem je pomembno, da otroka spre-
mljamo in nadzorujemo. Ko stori kaj napačnega, se moramo postaviti 
na pravo stran. To pa pogosto ni stran otroka, ki je naredil napako. Do-
bro je, da imamo v družini urnik, ki se dosledno držimo. Doslednost je 
tudi sicer pomembna pri vzgoji, predvsem pri dajanju navodil otrokom 
in v vztrajanju do izpolnitve. Navodila za delo morajo biti jasna in kon-
kretna. Po opravljeni nalogi se pohvalno izrazimo o opravljenem delu. 
Predavanje je bilo zanimivo in dinamično, tako da je poldruga ura mini-
la, ne da bi pomislili na čas. Predavatelja sta se v izvajanju dopolnjevala 
in tako prikazala, kako pomemben je v vzgoji dogovor med staršema. 
Strnjen zapis predavanja si lahko preberete na spletni strani oŠ gra-
dec.  Svetovalna delavka Irena SMREKAR

V četrtek, 21. marca 2013, smo se učiteljice z učenci 1., 2. in 3. ra-
zreda PoŠ Kresnice ob 7.50 odpravile v Arboretum Volčji Potok. Tam 
sta nas pričakali vodički, ki sta učencem najprej razložili, kaj beseda 
Arboretum sploh pomeni. Po uvodnem delu smo se podali raziskovati 
drevesa, grme, ogledali smo si francoski vrt in opazili nekatere živali.  
Učenci so doživeli prvo presenečenje v drevoredu. Tam so zagledali »mu-
mijo« drevo. To je suho drevo divjega kostanja. Deblo in vse veje so povi-
te s povoji. Nad »mumijo« so bili vsi navdušeni. Nekateri učenci so se pri 
povitem drevesu fotografirali. Marsikdo nas je vprašal, kaj bomo videli 
v arboretumu v takem vremenu in tem letnem času. Imeli smo sončno 
vreme. Če nam nekdo pravilno odpre oči, vidimo tudi stvari, ki jih ne bi 
opazili. Na grmih in drevesih smo opazovali listne in cvetne popke. Na 
leski so bili moški in ženski cvetovi, ki so jih 
nekateri videli prvič. Na lipi je bil plod- ore-
šek. Pod hrastom so učenci iskali liste in že-
lode. Natančno so opazovali raco in racmana 
v vodi. Ugotavljali so razliko med njima, opa-
zovali njuno gibanje, iskanje hrane…
Naravoslovni dan smo zaključili z ogledom 
razstave kaktusov. 
Učenci so se v Arboretumu v sproščenem 
vzdušju poučili o nekaterih rastlinskih in ži-
valskih vrstah. 
V nedeljo, 24.3.2013, se je ob 18. uri v kul-
turnem domu v Kresnicah odvijala prireditev, 
posvečena vsem ženam, mamicam ter tudi očetom. Na oder so najprej 
stopili najmlajši krajani iz vrtca Kresnička ter vrtca Mala Cvetka. Pred-
stavili so se z deklamacijami, plesom in pesmicami. Sledili so učenci oŠ 
Kresnice. Pevski zbor je odpel pesmici, vmes pa smo slišali tudi simpa-
tični deklamaciji o mamicah. Zbor Mozaik se je na prav poseben način 
zahvalil vsem mamicam, babicam, dedkom, očetom in učiteljicam ter 
odpel priredbo znane tuje pesmi. Za konec pa je moški pevski zbor, Kre-
sniški fantje, večer končal z dvema tujima skladbama ter dalmatinsko 
Rdečo vrtnico. Prireditev se je ob simpatičnih nastopih še prehitro kon-
čala, sledila je še kratka pogostitev nato pa smo si voščili le še prijeten 
večer in nasvidenje do prihodnjič.

Vodja šole Angelca KoPRIVNIKAR, 
učiteljici Maja LENART in Nina PoDKRAJŠEK

1. NAGRADA ZA ČETRTOŠOLCE
V mesecu decembru smo učenci 4. a razreda brali zgodbo o Leonori, 
mladi samici brazdastega kita, ki je bila objavljena na spletni strani 
Prirodoslovnega muzeja. odločili smo se, da bomo sodelovali na likov-
nem natečaju in v ta namen izdelali res lepe grafike. Zavedali smo se, 
da smo delo dobro opravili, zato smo nestrpno pričakovali rezultate.  
V februarju smo prejeli rezultate strokovne žirije: podelili so nam 1. na-
grado za izvirno upodobitev in glede na obravnavano tematiko mojstrsko 
uporabo tehnike.
Kar vsi smo se že naslednji teden udeležili podelitve nagrad v muzeju. 
Priložnost smo izkoristili tudi za njegov ogled. Največ časa smo se se-
veda zadržali pri okostju Leonore. Vse nas je presenetila njena velikost. 
To je največji eksponat, kar jih je muzej pridobil v svoji 190 letni zgodo-
vini. Truplo samice so leta 2003 našli v Piranskem zalivu. Čeprav vzrok 
smrti mlade Leonore ostaja skrivnost, razstava opozarja na dejavnike, 
ki ogrožajo kite in so večinoma posledica človekovega delovanja. ogled 
priporočamo tudi vam. 
Če vas zanima zgodba o Leonori, pa si jo lahko še vedno preberete na 
spletni strani Prirodoslovnega muzeja.

mentorica Barbara KoDRMAN in učenci 4.a razreda

POŠ HOTIČ

POŠ KRESNICE

KULTURNI DAN V CANKARJEVEM DOMU
Razvijanje čustvene inteligence pri učencih je eden izmed osnovnih ciljev 
pri poučevanju glasbene vzgoje. Zaradi tega je še kako pomembno, da 
skrbno izberemo kulturne dneve, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost.  
V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani smo prisluhnili čudo-
viti predstavitvi glasbene pravljice Peter in volk, avtorja Sergeja Proko-
fjeva. Pravljico je med igranjem orkestra povezoval Jure Sešok. Različne 
like iz pravljice so uprizarjala glasbila, ki so bila v naprej predstavljena s 
strani pripovedovalca in tako v otrocih spodbudila pretvarjanje zvočnih 
interakcij v namišljene like.
Za konec predstave je dirigent Tomaž Kmetič učence povabil k sodelo-
vanju, kar je dodatno pritegnilo zanimanje in spodbudilo njihovo aktivno 
sodelovanje. Vodja šole Elizabeta BUČAR

DRŽAVNO TEKMOVANJE OŠPP V  
BADMINTONU ZA DEKLETA

V četrtek, 21. 3. 2013, so se tri učenke iz 9. razreda 
udeležile državnega tekmovanja v badmintonu, ki 
ga že več let zapored organizira oŠ Antona Janše v 
Radovljici. Mateja Mlakar je zasedla 13. -16. mesto, 
Petra groznik in Katja Verhovec pa 17.-24. mesto. 

Ekipno so bile osme. Nastopilo je 27 učenk iz desetih šol. Kljub malce ne-
izpolnjenim pričakovanjem, so dekleta preživela prijetno športno dopol-
dne ob zavzetih nastopih in druženju z učenkami iz vse Slovenije. Zdaj pa 
se že vneto pripravljajo na tekmovanje v namiznem tenisu.    Vili gUČEK

POSVET O LAHKEM BRANJU
Tri učiteljice posebnega programa vzgoje in izobraževanja – Jana Švagan, 
Sandra Rihter in Katarina Lenič – so se v četrtek 21. marca udeležile 
Posveta o lahkem branju, ki so ga organizirali v CUDV Črna na Koro-
škem. Na posvetu so predstavili 12 prispevkov na temo lahkega branja. 
Strokovnjaki in uporabniki so govorili o pomenu lahkega branja ter z ude-
leženci delili svoje izkušnje na tem področju. Na posvetu so predstavili 
tudi novo knjigo Naše zgodbe (3. po vrsti), ki upošteva načela lahkega 
branja. Tokrat so zbrali 8 slovenskih ljudskih zgodb in jih priredili za bral-
ce, ki imajo težave z razumevanjem obsežnejših besedil. govorniki so 
opozorili, da imajo uporabniki pravico do učenja, ustreznega pripomočka 
in dostopnosti informacij in prav lahko branje sledi uresničevanju teh 
pravic. V besedilih z lahkim branjem se tako uporabljajo lahko razumljive 
besede, stavki morajo biti kratki in vedno zapisani v novi vrstici, upora-
blja se preprosta in lahko berljiva pisava, naslovi pa morajo biti jasni in 
lahko razumljivi. V lahko razumljivih besedilih so zelo dobrodošle tudi fo-
tografije, risbe in razni znaki, ki nadomestijo besede. Cilj lahkega branja 
je namreč narediti programe vseživljenjskega učenja lažje dostopne za 
ljudi z motnjami v duševnem razvoju.  Katarina LENIČ

OBČINSKI IN REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnov-
nošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanja 
otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in 
državljanskih pravicah. otroški parlament je program vzgoje otrok in 
mladostnikov za demokracijo. 
V sredo, 20. 2. 2013, je v prostorih Mladinskega centra Litija potekal 
občinski otroški parlament. Tema letošnjega otroškega parlamenta je 
bila oDRAŠČANJE. Sodelovali so učenci vseh šol iz litijske in šmarske 
občine. osnovno šolo Litija, Podružnico s prilagojenim programom sta 
zastopali Mateja Planinšek - predstavnica učencev posebnega progra-
ma in Mateja Mlakar - predstavnica učencev prilagojenega programa 
z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci so predstavili svoje govore, 
razmišljanja o odraščanju in iskali rešitve, nove ideje. Na koncu je sle-
dila razprava ter oblikovanje in sprejem skupnih sklepov.
V sredo, 6. 3. 2013, je v Trbovljah potekal regijski otroški parlament. 
oŠ Litija, Podružnico s prilagojenim programom sta uspešno zastopali 
učenki Mateja Mlakar in Mateja Planinšek.   Nataša Zupan CVETEŽAR

OBISK IZ RAZVOJNEGA VRTCA LUČKA
V sredo, 27. marca, so učenci posebnega programa vzgoje in izobraže-
vanja 1 dočakali prav poseben obisk. obiskali so jih namreč otroci in 
vzgojitelji iz razvojnega vrtca Lučka. Ker vreme ni bilo še prav nič spo-
mladansko, jih je iz Dobrave pripeljal kombi. Glavni namen obiska je bilo 

prijetno druženje, delje-
nje izkušenj in priložnost 
za skupno igranje. Naj-
več časa so skupaj preži-
veli v sobi za sproščanje, 
kjer so si ob mirni glasbi 
ogledovali barvne me-
hurčke v vodnem stolpu, 
šteli zvezdice na stropu 
in uživali v bazenu z žo-
gicami. Otroci so se nato 
posladkali s piškotki in 
bonbončki, učitelji pa 

s kavico. Še posebej zanimivo je bilo ponovno srečanje otrok iz vrtca 
in učenca, ki je se je še pred slabim letom vsakodnevno družil z njimi. 
Učenci pa so spoznali še deklico, ki se jim bo že septembra pridružila v 
šolskih klopeh. ob slovesu so si izmenjali še prisrčna darilca. Čas je med 
obiskom tekel prehitro, zato so de dogovorili, da se ob lepšem vremenu 
ponovno srečajo, tokrat na zunanjih igralih ob vrtcu.   Katarina LENIČ

UDELEŽBA UČENCEV NA 4. REPUBLIŠKEM 
SREČANJU GLEDALIŠKIH SKUPIN OŠPP

V sklopu življenja in dela na šoli učenci aktivno sodelujejo pri gledališki 
skupini. Vsako leto načrtujemo nastop in predstavitev na republiški revi-
ji, katere smo se udeležili tudi letos, v torek 26.3.2013, v Mlinšah.
Tega dne dejavnosti – 4. republiško srečanje gledaliških skupin oŠPP – 
so se udeležili učenci oddelkov od 3. do 9.r. in trije učenci posebnega 
programa. Dejavnosti se je udeležilo 18 učencev pod vodstvom šestih 
učiteljev (režija, scenografija, kostumi, AV oprema).
Učenci so se pripravljali na nastop od meseca decembra naprej. Nasto-
pili so tudi na prireditvi za starše v petek 22.3.2013 v šolski knjižnici. 
Na gledališki reviji smo zelo uspešno nastopili z igrico Cvetko – najboljši 
vrtnar na svetu. Učenci so si ogledali nastope še 4 gledaliških skupin 
pod strokovnim vodstvom. Dejavnost je bila uspešno izvedena, učenci 
so bili aktivni, zadovoljni in uspešni pri svojem delu.  Robert FARIČ

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA  
ZA NIS V ŠKOFJI LOKI

Državnega tekmovanja v računalništvu, 
ki je potekalo 14.3.2013 na osnovni šoli 
Jela Janežiča v Škofji Loki, sta se udeležila 
zmagovalca šolskega tekmovanja Matej 
in Janez Černe. Matej Černe je tekmoval 
v digitalni fotografiji, urejanju fotografij v 
programu Picasa in izdelavi predstavitve 
v programu Powerpoint. Pokazal je veliko 
znanja in zasedel odlično 4. Mesto. Janez 
Černe je tekmoval v oblikovanju besedila s 
programom Word in izdelavi tabele in pla-
kata prav tako v programu Word. Po kon-
čanem tekmovanju so se tekmovalci spro-
ščali na kegljišču v bližnji športni dvorani. 

Zaključno prireditev in podelitev priznanj sta popestrila Boštjan gombač 
in Janez Dovč. Preživeli smo lep in mrzel dan v Škofji Loki.  Matjaž BIZILJ

Podružnica s prilagojenim programom
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
DELOVNA SOBOTA - ČISTILNA AKCIJA

V soboto, 23.3.2013, smo imeli učenci oŠ gabrovka 
– Dole delovno soboto. Potekala je čistilna akcija.
Prvi dve šolski uri so pote-
kale različne dejavnosti po 
skupinah: pleskanje klopi v 
parku, barvanje ograj, pre-
kopavanje vrtička, izdelova-

nje napisov na leseno ploščico, ustvarjanje iz 
odpadnih materialov, izdelovanje plakatov o 

ločevanju odpadkov in odgovarjanje 
na ekološka vprašanja.
Po malici smo čistili oz. pobirali smeti 
v okolici šole, grabili listje ter pome-
tali šolsko igrišče in parkirišče. 
Dan je hitro minil in veseli smo, da 
smo vsaj malo prispevali k bolj ureje-
ni in čisti naravi.  Tristan J. in Žiga J.

V mesecu marcu smo v vrtcu veliko časa namenili pogovorom, dejav-
nostim in izdelovanju izdelkov za naše mamice. Želeli smo sodelovati 
na krajevni kulturni prireditvi, za 
katero smo se z veliko vnemo 
zelo dolgo pripravljali. Naučili 
smo se deklamacijo neznanega 
avtorja – Mama in pesmico Zvez-
dane Majhen – Mamica, ki smo 
jo spremljali na orffove instru-
mente. V naše aktivnosti smo 
vključili tudi očke, ki so nam na 
popoldanskih delavnicah pomagali izdelati darilo za mamico – šopek s 
ptičkom. Te smo mamicam podarili ob koncu uspešnega nastopa.

Simona HRIBAR

PROJEKT »IGRAMO SE Z LUTKAMI«
otrok doživlja lutko kot drugi jaz in mu je osebni prijatelj. gledališka kul-
tura se prične že v vrtcu, zato je zelo pomembno, kako jo otrokom pribli-
žamo. Iz tega razloga smo si v letošnjem letu kot prednostno področje 
zastavili delo z lutko. Projekt je bil vsebinsko in časovno obsežen.

Uvodna in povezovalna nit je bila 
velika lutka Neža, ki nas je usmer-
jala, spodbujala, usklajevala naše 
predloge in ideje, nas pohvalila 
ter nam pomagala pri ustvarjanju. 
Za uvod smo si ogledali lutke v 
kabinetu vrtca in poiskali knjige o 
lutkah. Veliko informacij o izdelavi 
lutk in njihovi animaciji smo našli 
tudi na spletu. Otroci so od doma 

prinašali različne lutke, ki smo si jih pogledali in spoznavali materiale 
iz katerih so narejene. K cilju, da spoznamo različne vrste lutk, smo si 
zadali še dodatne naloge, da lutke animiramo, z njimi zaigramo, našo 
igro pokažemo staršem in ustvarjene lutke razstavimo. oblikovali smo 
načrt dela in ga grafično ponazorili. V prvem delu smo spoznavali raz-
lične lutke in jih animirali. 
Spoznavali smo različne 
materiale iz katerih so lutke 
narejene. Tu so otroci zelo 
uživali in pridobili pozitiven, 
navdušujoč odnos do lutk 
(tudi tisti, ki ga v začetku 
niso imeli). Izdelali smo kar 
lepo število lutk, ki smo jih 
ob zaključku tudi razstavili. 
V drugem delu smo prebira-
li različne pravljice. odločili 
smo se, da pravljico »Kdo je napravil Vidku srajčico« oživimo s senč-
nimi lutkami in pokažemo tudi staršem. V tretjem delu smo si razdelili 
vloge na izbrano pravljico. Oblikovali smo glasbeno skupino in se pri-

dno učili besedila in animacije. 
Ko je predstava dobro stekla, 
smo izdelali vabila in vstopnice. 
Najprej smo povabili prijatelje iz 
sosednje skupine Želvice. Ker 
nam je premierna predstava 
uspela, smo še z večjo samoza-
vestjo pričakovali starše.
Naša pričakovanja, zadovoljstvo 
in zastavljeni cilji so bili uresni-

čeni, ko smo povabljenim zaigrali igrico in si skupaj s straši ogledali 
našo razstavo lutk.  Pikapolonice z Marinko LENART in Anito KoTAR

Vrtec litija
PRILAGAJANJE NA VODO

Plavanje, pomembna veščina. Znanje, ki so ga nekoč potre-
bovali za lovljenje rib (preživetje), danes pa je to kulturna 
vrednota, ki naj bi jo znal vsak; ne glede na spol, starost, 
socialni status ali poklic.

gibanja v vodi se še posebej veselijo otroci. S plavanjem se srečajo veli-
ko hitreje kot nekoč, ko naj bi se naučili plavati nekje do konca osnovne 
šole. Danes se je ta starostna meja znižala za več kot polovico, saj naj 
bi imel otrok do vstopa v devetletko opravljen vsaj 10-urni tečaj prila-
gajanja na vodo. glavni cilj tečaja je, da otrok občuti vodo s celotnim 
telesom. Cilj dosegamo preko različnih iger, ki zajemajo preproste oblike 

gibanja v vodi, uporabo različnih rekvizitov 
(plavajoči »črv«, kocke, deske, obroči …) 
ter skupinskih iger (»Kdo se boji morskega 
psa«, štafete …).
V vrtcu Litija zdaj že peto leto izvajamo te-
čaj prilagajanja na vodo za to usposobljeni 
strokovni delavci vrtca, ki smo v okviru Pla-
valne zveze Slovenije opravili tečaj za vadi-

telje plavanja. V letošnjem letu se je tečaja udeležilo približno 125 otrok 
iz najstarejših skupin vseh enot vrtca. Otroci so bili uspešni in si za trud 
prislužili tudi priznanje in medaljo. Vsem udeležencem bi rad ponovno 
čestital in jim zaželel čim več tovrstnega gibanja. »Voda je zakon«.  

Luka STERLE, dipl. vzgojitelj

NOČNO SPANJE V VRTCU KEKEC
V vrtcu Kekec na Savi vsako leto organiziramo nočno spanje otrok z 
vzgojiteljicami. V sredo, 27. marca 2013, smo se zbrali ob 19. uri v vrt-
cu navdušeni in polni pričakovanj.  V naših nahrbtnikih so bile tokrat 
pižame, zobne ščetke in zobna krema, pa 
ljubkovalne igrače za ponoči …
Najprej smo večerjali (pizze in čokolino po 
želji otrok), med tem časom pa nas je nek-
do presenetil. “Micka Ficka” nam je pustila 
sporočilo: “Vreme vam je onemogočilo, da 
bi si ogledali planete skozi teleskop kot ste 
načrtovali, zato vam pošiljam prezentacijo 
o planetih.” Hitro smo pripravili diaprojekcijo in si ogledali naše osončje. 
Videli smo več planetov in tudi, kako se zvezde povezujejo. Bili smo nav-
dušeni, naučili smo se nekaj novega. “Micki Ficki” smo se lepo zahvalili 
za prijaznost. Komaj smo čakali, da pokažemo pižame, se preoblečemo, 
si umijemo zobe in se uredimo za spanje. V telovadnici nas je čakal lepo 
pripravljen prostor za počitek otroci za otroke obeh skupin skupaj – su-
per! Za prijeten spanec in lahko noč nam je Mirjam prebrala lepo zgodbi-
co Catherine Walters: “Lahko noč, medvedek Alfi!” nekoliko drugače – v 
temi ob soju žepnih svetilk. Zaspali smo kot začarani.
Prebujali smo se malce bolj utrujeni kot sicer, a nič hudega. Bilo nam je 
lepo. Polni smo vtisov in lepih doživetij in že čakamo, da bomo spet spali 
v vrtcu.  Maridi MUSTEDANAgIČ, vzgojiteljica

SREČANJE STARIH PRIJATELJEV 
V sredo, 27. 3. 2013, smo se z otroki iz skupine 
Lučka (enota Medvedek), tako kot vsako leto, 
odpravili na obisk k starim prijateljem v Osnov-
no šolo s prilagojenim programom. Srečanja 
smo se zelo veselili. Vsakemu izmed otrok smo 
izdelali medvedka, ki simbolizira našo enoto. 
otroci in učiteljice v šoli so nas izredno lepo 
sprejeli in čas nam je kar prehitro minil. Po-
sebno všeč nam je bila senzorna soba, v kateri 

smo se igrali v bazenu z žogicami, opazovali smo barvaste vodne mehurč-
ke v vodnem stolpu in raznobarvne zvezdice na stropu ter uživali v poslu-
šanju glasbe. Veseli smo bili srečanja s starimi prijatelji in dogovorili smo 
se, da nam kmalu vrnejo obisk. Preživeli smo lepo in živahno dopoldne, ter 
se s polnimi rokami daril in polni lepih vtisov vrnili v vrtec.   

Špela ŠINKoVEC, vzgojiteljica

PRVIČ NA OBISKU V VRTCU KEKEC
Na oblačno sredo smo se PIKAPoLoNICE iz vrtca Medvedek odpeljali z 
avtobusom na obisk k prijateljem v vrtec Kekec na Savo.
Peljal nas je prijazen šofer, kar pa v tistem trenutku ni bilo važno, saj nas 
je zanimal le avtobus in dogajanje, ki 
je sledilo. Potrebno se je bilo privezati 
z varnostnim pasom, sedeti na sedežu 
in gledati naprej. Zunaj se je veliko do-
gajalo, videli smo ceste, vozila, stavbe, 
ljudi, tudi reko Savo, pa vlake, živali, ki 
so se pasle na travnikih … Komaj smo 
vsemu sledili.
Po petnajstminutni prijetni vožnji smo 
se pripeljali na cilj, pred vrtec Kekec. Sprejeli so nas vedoželjni otroci s 
svojimi vzgojiteljicami. Posedli smo se na stole, kjer nas je čakalo prese-
nečenje. otroci so nam zaigrali dramatizacijo Muce Copatarice in zapeli 
pesmico o copatku. Bili smo navdušeni, saj smo igro pred kratkim tudi 
sami igrali v skupini.
Po pogostitvi s čajem in slanim pecivom so nas prijatelji povabili v te-
lovadnico. Pridružili so se nam tudi starejši otroci iz vrtca. Skupaj smo 
uživali v igrah in si želeli, da se druženje še ne konča. Izmenjali smo si 
darilca in prijazne poglede. 
Vse lepo enkrat mine. Tudi ta obisk je zelo hitro minil. Prijatelje iz vrtca 
Kekec smo povabili k nam v Litijo, da vidijo, kam hodimo v vrtec in da se 
poigrajo z nami. Čakali jih bomo. 
Na koncu se zahvaljujemo vsem otrokom in strokovnim delavkam za go-
stoljubje in čas, ki so nam ga namenili.

Darja BoRŠTNAR MANDELJ, dipl. vzgojiteljica

IGRALNA URICA ANGLEŠKEGA JEZIKA
V vrtcu se imamo vedno lepo, ko pa nas obiščejo starši, pa še posebej. Vsa-
kega takšnega obiska se v skupini močno razveselimo. Pred kratkim nas 

je obiskala Erinina mamica, učiteljica 
angleškega jezika. Preko plesne dejav-
nosti smo spoznavali posamezne dele 
telesa. Glasno in pogumno smo peli, 
ponazarjali dele telesa z gibi ter tako 
igraje, z radovednostjo in veliko mo-
tivacije pridobivali znanje angleškega 
jezika. Pridobljeno znanje bomo imeli 
priložnost utrjevati preko CD-ja, ki nam 
ga je podarila ga. Polona.

obiski staršev v skupini so resnično nekaj posebnega. otroci začutijo, da 
tudi njihovi starši sprejemajo vrtec, imajo prijetne odnose z njegovimi prija-
telji v skupini, kakor tudi z vzgojiteljicama.  Marjana PUŠNIK, vzgojiteljica

KONCERT NAJMLAJŠIH UČENCEV  
»POZDRAV POMLADI«

V petek, 22. marca 2013, je Glasbena šola 
Litija–Šmartno v dvorani Kulturnega centra 

Litija priredila tradicionalni koncert „Pozdrav pomladi“. Na njem so se 
predstavili veselo pomladno razpoloženi najmlajši otroci skupinskega 

pouka, tako plesnega, kot tudi glas-
benega in seveda individualnega 
- instrumentalnega. Slišati je bilo 
mogoče zelo zanimive komorne za-
sedbe, kot na primer malo godalno 
skupino, kvartet klarinetov, duo vi-

olin, duet kitare in flavte in klavirski duo. Skupina otrok iz predšolske 
glasbene vzgoje je del svojega programa predstavila sama, za drugi del 
pa je k sodelovanju povabila mlado pianistko in učenko kljunaste flavte 
ter tako še obogatila svoj nastop. Sicer je dobršen del točk izzvenel 
na solističnih instrumentih (violini, klavirju, trobenti, saksofonu, rogu, 
violončelu, kljunasti flavti in harmoniki) s klavirsko spremljavo. Zelo 
sveža je bila predstavitev učenk plesne pripravnice, vsa naravnana na 
to, da prežene zimo in nam končno pripelje pomlad. S pesmimi po-
dobne vsebine so večer popestrili še otroci, ki pojejo v šolskem otro-
škem pevskem zboru in skupina 
glasbene pripravnice, večer pa 
je sklenila skupina baleta in 
sodobnega plesa, ki je v spro-
ščenem vzdušju odvrgla zimske 
klobuke in med nas še enkrat 
povabila toplo sonce. 

Ana ŠIMENC, prof.

GIMNAZIJA POJE 
Ko koledar zapove pomlad, ne glede na 
temperature, vztrajnost in debelino snežne 
odeje, je čas, da zbor naše gimnazije zapo-
je in letos se je na predvečer pomladi spet 

pelo. V goste smo povabili:
•  gLog, glasbeni krog Srednje 

zdravstvene šole Celje pod 
vodstvom Nina Šloserja,

•  Mladinski pevski zbor Prve gi-
mnazije Maribor in

•  Moško vokalno skupino Prve 
gimnazije Maribor z zborovod-
kinjo Polono Meke ožinger.

Vsi trije zbori in vokalna skupina 
s(m)o se predstavili s pesmimi iz 
svojega repertoarja, z instrumentalno spremljavo in brez nje, na koncu 
pa smo vsi zlili glasove v dve zimzeleni skladbi Brez besed in Naj bo 
lep ta dan.

Ideja je zaživela, Pevska gimnazijada se je prijela in živi. Seme, ki ga je 
pred osmimi leti posadila Helena Fojkar Zupančič, generacije pevcev 
pa zalivale, je vzklilo; raste ter se z Anito Medvešek in novimi genera-
cijami ljubiteljev zborovskega petja razvija v tradicijo, ki jo čuvamo in 
negujemo.  Pevci MMPZ Gimnazije Litija

(nadaljevanje s 1. strani)
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IZZIVI PODEŽELJA 2013 SO SE ZAKLJUČILI
Vse od pozne jeseni pa do prvih spomladanskih dni smo se 
3 mentorice srečevale s prijetno skupinico udeležencev, ki je 
pridobivala nova znanja in veščine v programu Izzivi podeželja. 
Želimo si, da bi jim novo pridobljena znanja pomagala v življe-
nju tako po ekonomski kot tudi socialni strani. Spodbudno pa 
je tudi, da so se v mesecih druženja med njimi stkala tudi te-
sna prijateljstva in se bodo zato srečevali tudi v prihodnje. In 
to menda ne le na kakšni kavi, pač pa marsikdo tudi v bolj »po-
slovnem« okolju.
Zadnji mesec njihovega srečevanja sta zaznamovali predvsem dve 
srečanji: Ekskurzija v Škofjo Loko in zaključno srečanje v gozdu – 
Reka pri Štrusovih oziroma po domače Pr Križarju.

Ekskurzijo je vodila gospa Tatjana Brank Pečko, certificirana izvajalka 
programa Izzivi podeželja. Kljub temu, da vreme na dan, ko so odšli 
v škofjeloški konec ni bilo najlepše, so se odločili, da se bodo imeli 
fino in tako je tudi bilo. Najprej so si ogledali Kmetijo pri Pustotniku 
v Poljanski dolini. Presenečeni so odkrili, da je to posestvo veliko več 
kot samo kmetija, da je pravzaprav pravo podjetje, ki se ukvarja z 
izdelavo sirov in ostalih mlečnih izdelkov. omenjene domače izdelke 
so seveda tudi degustirali. Po ogledu in pogovoru z lastniki kmetije 
so se odpeljali proti Škofji Loki, kjer so imeli ravno ta dan organizi-
ranoeko tržnico. Pogovorili so se z razstavljalci oziroma prodajalci in 
tudi kaj kupili. Kasneje smo izvedeli, da jih je ravno ogled eko tržnice 
še posebej navdušil. Izvedeli so, da ima marsikateri prodajalec na 
tej tržnici prav toliko obdelovalnih površin kot oni sami, pa se s tem 
lahko preživlja. Spoznali so, da je potrebna le trdna odločitev in prava 
volja in ponovno, da kjer je volja, tam je tudi pot.
V času srečanj je predvsem mlajši del udeleženk programa Izzivi po-
deželja izrazil željo po delavnici peke kruha. Ta del smo prihranili prav 
za zadnje srečanje, zamisel pa sta nam pomagala uresničiti gospod 
Silvester in gospa Marinka Štrus, ki sta nas prijazno povabila na svoj 
dom v gozdu - Reka, za kar se jima na tem mestu še enkrat toplo 
zahvaljujemo. 
Že pred prihodom ostalih 
udeležencev sta pripravila 
peč, krompir in moko za 
peko kruha. Potem se je pri-
čelo mesenje, delitev mase 
na dele in vzhajanje testa. Iz 
nenavadno majhne količine 
moke je izpod spretnih rok 
nastalokar 10 velikih hleb-
cev. Vonj po sveže pečenem 
kruhu je napolnil vso hišo in vsi smo bili mnenja, da je najboljši kar 
brez dodatkov. Kljub temu pa smo v času, ko se je pekel kruh izdelali 
še 5 čudovitih namazov in zaključni del s podelitvijo certifikatov ude-
ležencem je potekal ob slastni gostiji, ki jo je naš gostitelj Silvester 
obogatil še z domačim jabolčnim sokom. 
Tudi nam kot organizatorju podobnih usposabljanj je ob slovesu vča-
sih kar težko, saj postanejo vezi z našimi udeleženci nemalokrat že 
kar prijateljske. Prepričani smo, da se bomo še srečevali, predvsem 
pa vsem želimo veliko volje in poguma pri odločanju za vstop v svet 
podjetništva.  Ivana ŠINKoVEC

BRADAVICE
Bradavice so virusna okužba povrhnjice kože, ki ji povzroča humani 
papiloma virus (HPV). 
oku žba se prenaša z neposrednim do ti kom, možen je tudi posreden 
prenos prek pred me tov ali na pri mer v ba ze nih. Ob poškodbi bradavice 
virus s krvjo vstopi v povrhnjico okoliške kože in bradavica se razvije po 
približno 1 mesecu ali več po prenosu.

KLINIČNA SLIKA BRADAVIC 
ob sta ja več vrst bra da vic. Med seboj 
jih lo či mo gle de na vi dez, veli kost in 
lego na te le su. 
Naj po go stej e se na koži pojavijo na-
vad ne bra da vi ce (ver ru cae vul ga res). 
So kož ne bar ve, tipično zabrišejo kožno 
risbo na mestu rasti, na otip čutimo 
hra pa vo po vr ši no, ki se lahko drobno 
lušči. Pogosto imajo na sre di ni drob ne 
čr ne pike. Velikost je večinoma manj kot centime ter. Mesta, kjer jih 
naj po go ste je naj de mo so pr sti, hrb ti šče rok, ko le na in ko mol ci.
Pal mo plan tar ne bra da vi ce (ver ru cae plan ta res, ver ru cae pal ma res) 
imenujemo bra da vi ce na pod pla tih in dla neh. Za ra di nenehnega pri-
ti ska so splo šče ne in ra ste jo navz no ter. Pogosto so ob da ne z de be lej-
šo plast jo po ro že ne le ko že. od navadnih oti ščan cev in kur jih očes na 
podpla tih jih najlažje ločimo po drob nih čr nih pikah, ki jih opazimo, če 
odstranimo poroženelo površino. Ve li ko krat so bo le če in ote žu je jo hojo 
in delo z ro ka mi. 
Ploščate bradavice (verrucae planae) se najpogosteje nahajajo na 
obrazu, največkrat na bradi, okoli ust in licih, redkeje na hrbtiščih rok. 
gre za sploščene tvorbe kožne ali svetlo rjave barve, ki imajo gladko 
površino.
Nitaste bradavice (verrucae filliformaes) se pojavijo na koži obraza, 
predvsem ustnicah, nosu in vekah. Gre za nitkam podobne tvorbe z 
nekoliko razbrazdanim vrškom.

ZDRAV LJE NJE BRADAVIC 
Vi ru sne bra da vi ce niso  ne var ne. Približno dve tretjini bradavic iz gi ne  
spontano, brez zdravljenja, dru ge os ta ne jo na ko ži več let. 
Posamezne bradavice, ki so neboleče in se nahajajo na funkcionalno 
in estetsko nemotečih delih, ne zdravimo. Prav tako zdravljenje brada-
vic ni smiselno pri otrocih, pri katerih je spontano izginotje pogosto, 
zdravljenje pa boleče in stresno brez zagotovil po ozdravitvi. Indikacije 
za zdravljenje so: bolečina, motena funkcija, kozmetična motečnost in 
tveganje za maligno preobrazbo. 
Na vad ne bra da vi ce (ver ru cae vul ga res) in pal mo plan tar ne bra da-
vi ce (ver ru cae plan ta res, ver ru cae pal ma res) zdravimo s keratolizo s 
salicilno kislino ali krioterapijo s tekočim dušikom, smiselno je dopol-
njevanje obeh metod.
Sa li cil no ki sli no lahko kupimo v le kar nah in spe cia li zi ra nih tr go vi nah 
v ob li ki raz to pin ali obli žev. Na me nje ni so sa mo zdrav lje nju. Te ko či no 
je potrebno na na ša ti na bra da vi co vsak dan, ob li že lah ko za me nja mo 
vsak dru gi dan. Priporočljivo je zaščititi kožo v okolici z mastnim mazi-
lom ali s čistim vazelinom. Zdrav lje nje tra ja na vad no več me se cev.
Am bu lant no pa zdra vi mo bra da vi ce z za mr zo va njem s te ko čim du ši-
kom, pri tem uporabljamo ute ko či njen plin s tem pe ra tu ro –96 sto pinj 
Cel zi ja. Uni či z vi ru som oku že ne ce li ce in povzroči vnet je, zato na me-
stu zdrav lje nja na sta ne me hur, ki je lah ko na pol njen s kr vav ka sto te-
ko či no. Po ne kaj dneh se po ja vi kra sta, ki se sama od lu šči. Po sto pek 
je ne ko li ko bo leč, ven dar ne za pu šča braz go tin. Zdrav lje nje je tre ba 
po nav lja ti v 2- do 4- tedenskih razmikih, do kler bra da vi ca ne iz gi ne v 
ce lo ti. 
Zdravljenje s keratolizo in krioterapijo je smiselno ponavljati do največ 
3 mesece, saj dolgotrajnejše zdravljenje ne poveča verjetnosti ozdra-
vitve.
Ploščate bradavice (verrucae planae) so pogosto zelo odporne za 
zdravljenje. Zaradi pogoste lokalizacije na obrazu je priporočljiva previ-
dnost, saj lahko agresivne metode zapuščajo brazgotine. 
Zdravljenje nitastih bradavic (verrucae filliformaes) je najenostavnej-
še s kiretažo. Postopek se opravi ambulantno, tako da nitasti izrastek 
na koži popraskamo z ostro žličko. 
Na žalost nobena od metod nima zelo visokih odstotkov ozdravitve. 
Pri zdravljenju je pomembna predvsem doslednost, potrpežljivost in 
vztraj nost.  Nina MAJoRANC, dr. med.

LITIJSKI POROČNI ŠOPKI MED NAJBOLJŠIMI 
NA SEJMU FLORA-POROKA

Kot vsako leto so tudi letos cvetličarji iz vse Slovenije predstavili poroč-
ne šopke na sejmu Flora-poroka, ki je potekal med 15. in 17. marcem 
na celjskem sejmišču. Predstavilo se 
je preko 60 poročnih šopkov. Šopki 
so bili prava popestritev sejemskega 
dogajanja. Strokovna komisija, ki so 
jo sestavljani trije vrhunski slovenski 
cvetličarji (g. Landeker, g. Seliškar 
in g. Hriberšek), je umetelne šopke 

podrobno pregle-
dala in ocenila po uveljavljenih kriterijih mednarod-
ne cvetličarske organizacije Florint. Vrstni red je bil 
naslednji:
1. mesto Suzana okrajšek, 
Cvet ličarna Marjetica Trbovlje
2. mesto Marija Narad, Cvetli-
čarne Rožcar (Litija, Domžale, 
Kamnik)
3. mesto Ivi Klemenčič, Cvetli-

čarne Rožcar (Litija, Domžale, Kamnik)
Drugo in tretje uvrščeni sta članici kolektiva Rož-
car, ki ga vodi litijski cvetličar Marjan Planinšek, 
večkratni državni prvak v cvetličarstvu. Marjan že 
vsa leta svoje bogato znanje uspešno prenaša na svoje sodelavce, kar 
se kaže tudi v uvrstitvah, ki jih dosegajo na cvetličarskih tekmovanjih.
Sejem je obiskalo preko dvajset tisoč obiskovalcev, ki so lahko tudi 
oddali svoj glas. V razvrstitvi poročnih šopkov po glasovih obiskovalcev 

je z 20 glasovi zmagala Petra Brčan Pla-
ninšek (Rožica.si, Šmartno pri Litiji), drugi 
je bil s 17 glasovi Cokan Edi iz Laškega, 
tretje mesto je s 16 
glasovi osvojila Brigi-
ta Planinšek, litijska 
občanka zaposlena v 

Plečnikovi cvetličarni v Ljubljani.
Na sejmu je potekalo tudi tekmovanje mladih 
cvetličarjev, ki so se borili za uvrstitev na finalno 
tekmovanje, kjer se bo izbrala ekipa za nastop 
na evropski olimpijadi poklicev Euroskills 2014. 
Mladi so se predstavili v treh temah; fantazijska 
kreacija, šopek in korsaž. Uspeha in uvrstitve se 
je razveselila tudi Sara Žefran, dijakinja tretjega letnika Biotehniškega 
centar Naklo, ki praktično znanje nabira v Cvetličarni Rožcar pod men-
torstvom Marjana Planinška.

50-LETNIKI IZROČILI PREDSEDNIKU BORUTU 
PAHORJU SRCE KOT SIMBOL PRIJATELJSTVA

Letošnji 50-letniki so nedeljo, 7. aprila 2013, preživeli na prav poseben 
način. V geometričnem središču Slovenije na Spodnji Slivni so se sre-
čali s predsednikom Republike Slovenije, Borutom Pahorjem, ki 
tudi sam letos praznuje 50. rojstni dan. Pobudnik pohoda in srečanja s 

predsednikom je 
bil litijski župan, 
Franci Rokavec, 
ki aktivno sodelu-
je pri skupnih do-
godkih letošnjih 
ab rahamov. 
Do gEoSS-a so 
se pohodniki po-
dali peš in sicer iz 
Vač. Pohod so za-
čeli pri cerkvi Sv. 
Andreja, kjer jih 

je sprejela predstavnica Družinskega gledališča Kolenc, ki je skupaj 
s sodelavci poskrbela za prijetno vzdušje. Skupaj so se sprehodili do 
vodnjaka, vaškega perišča, fosilne obale, muzeja in skozi Alejo ustvar-
jalnosti do mesta, kjer stoji kopija znamenite vaške situle. Od tukaj so 
se povzpeli na Slemšek do cerkve Sv. Križa in nadaljevali po grebenu 
hriba vse do geometrič-
nega središča Slovenije. 
Po prihodu na Spodnjo 
Slivno so se pohodniki 
pridružili povorki Dru-
štva Heraldica Sloveni-
ca in se skupaj udeležili 
prireditve Dan slovenske 
zastave, kjer je predse-
dnik Borut Pahor zbra-
ne abrahame sprejel in 
se z njimi fotografiral. 
Kot simbol prijateljstva 
so mu abrahami izročili 
pleteno kvašeno srce, ki se ga je iskreno razveselil in ga začel takoj 
deliti naprej. Zdenka Dovč, predstavnica letošnjih abrahamov ob tem 
dodaja, da »je vesela, ker se skupina abrahamov lepo veča in so lju-
dje začutili, čemu so namenjene take organizirane akcije. V Sloveniji se 
počasi spreminja mišljenje o vrednotah, ki so pomembne za življenje. 
V našo sredino, ki je odprta za nova poznanstva in doživetja, vabimo 
abrahame iz vseh koncev Slovenije.« 
Naslednji skupni projekt, ki čaka letošnje 50-letnike, ki se povezujejo 
preko projekta Abrahamov ključ Srca Slovenije, je junijsko kolesarje-
nje po Srcu Slovenije, od izvira Kamniške Bistrice do izvira Krke. 

Po akciji zasaditve dre-
ves in izvedbi pohoda 
bo to že tretja izmed 
letoš njih skupnih akcij, 
s katerimi želijo abra-
hami popestriti svoje 
50. leto. Sledila bosta 
še krvodajalska akcija 
in dobrodelni koncert, 
s čimer bodo dodali 
abrahami praznovanju 
tudi humanitarno vse-
bino.

Borut Pahor je začel pleteno srce, ki so 
ga naredile Plamenke iz Dolskega, takoj 
deliti naprej med druge ljudi.

Vodenje po Vačah so popestrili sodelavci 
Družinskega gledališča Kolenc.

Skupina 50-letnikov se vztrajno veča, vabljeni k 
sodelovanju!
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GOLEK NAD ZREČAMI 
Našo planinsko potovanje smo 23.3.2013. usmerili na 
zreško območje, na južno stran Pohorja. 38 –članska 
skupina planinske sekcije DU Litija je osvojila Golek 
(769 m), nekakšno hišno goro domačinov iz Zreč in 
okolice. 
Po prihodu v Zreče smo se zbrali na jutranji kavi, v 

gostilni Špajza, kjer nas je pozdravila Urška s TIC-a, ujeli začetek za-
ključka 5. Pohorske salamijade z degustacijo, počakali vodnika Elkota 
in se potem odpravili proti 
našemu cilju. 
Šli smo čez park Term, 
mimo umetnih jezer in do 
kmetije Ančka, kjer je bil 
manjši zastoj za nujno »prvo 
pomoč«. Nato pa se je začel 
glavni vzpon na Golek. Med 
potjo nam je Elko razkazo-
val panoramske in druge za-
nimivosti teh krajev. Strmina ni bila nikjer prehuda, pot v glavnem suha 
in prijetna za pohod. Čeprav razgled ni bil zaradi meglic najlepši, smo si 
z vrha lahko ogledali bližnjo okolico. Po krajšem počitku odšli v dolino 
do Loške gore in od tam do hotela z imenom »Hotel pod Roglo«. Tu smo 
si privoščili malico domačega izvora »pohorski lonec« in jo zalili s pivom, 
ki ga varijo v tem hotelu. 
ob zaključku je Stane v imenu DU podelil visoko priznanje Mirku Lovšetu 
za njegovo vsestransko sodelovaje v naši sekciji.
Vseskozi smo bili dobro razpoloženi, k dobri volji smo prispevali vsi, za 
začimbo je pa dal Elko. Pomembno je, da smo vsi opravili celotno pot in 
tako spet dokazali, da še veliko zmoremo.  Jože DERNoVŠEK 

PODELJENA PRIZNANJA DRUŠTVA
Na letnem zboru članov so bila podeljena tudi letošnja priznanja društva 
članom, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali, da je društvo uspe-

šno delovalo.
Letošnja priznanja so prejeli: 
Ivanka Kofol in Mirko Lovše – 
srebrni plaketi za aktivnosti v 
planinsko pohodniški sekciji, 
Marija Molka in Franc Vozel – 
bronasti plaketi za aktivnosti v 
športni sekciji ter Danica Bokal 
- pisno zahvalo, za aktivnosti v 
sekciji za organiziranje izletov in 
srečanj.

Podeljeni sta bili tudi priznanji ZDUS za zasluge, ki sta jih prejela Janez 
Jarm in Mirko Plaznik, prav tako za njuno dolgoletno uspešno delo v dru-
štvu.  Martina KRALJ

STAREJŠI ZA STAREJŠE ZA BOLJŠO KAKOVOST 
ŽIVLJENJA DOMA

Vsi bi radi čim dlje preživeli doma v svojem okolju. Mnogi razmišljamo, 
kako bomo in kaj bomo, če resno zbolimo. Kdo nam bo pomagal, ko sami 
vsega ne bomo mogli več postoriti. otroci v zdajšnjih razmerah težko 
poskrbijo za ostarele in bolne starše. Pri vsem tem pa je zelo pomembno 
finančno stanje v družini. Zato so nujno potrebne dobro organizirane, 
strokovne in seveda finančno dostopne službe, ki skrbijo za pomoč na 
domu.
Že osmo leto aktivno delamo na pro-
jektu Zveze društev upokojencev Slo-
venije, starejši za starejše za boljšo 
kakovost življenja doma. V projekt so 
vključena že skoraj vsa društva upo-
kojencev Slovenije.
Želja nas prostovoljcev, ki delamo na 
tem projektu je:
Najti vse tiste, ki so pomoči najbolj 
potrebni, jim pomagati, da do pomo-
či res pridejo, prenesti njihove želje 
in potrebe (seveda, če nam jih zaupajo) odgovornim v javnih zavodih 
(socialna služba, zdravstvena, RK in še kje). Naše delo je prostovoljno in 
brezplačno. Z našim obiskom skušamo le prinesti dobro voljo in prijazen 
pogovor, včasih pa zagotovo tudi kakšen koristen nasvet.
Zaradi varstva osebnih podatkov nam naslovi občanov, ki bi jih radi obi-
skali niso vedno dostopni. Kljub temu pa nam je uspelo v tem času poi-
skati, obiskati in narediti 774 anket in 2226 ponovnih obiskov. 
Ker nam je po dobrih dveh letih truda in iskanja v lanskem letu uspelo 
pridobiti dvanajst novih prostovoljk, nas je trenutno osemnajst. Delo na 
Polšniku opravlja osem prostovoljk, na Vačah štiri, štiri v Litiji in dve na 
Dolah pri Litiji. Letos vabimo k sodelovanju letnik 1944. Pokličite nas, 
zelo vas bomo veseli.  Projekt starejši za starejše:

Koordinatorka Ana PoNEBŠEK

RAZSTAVA IN PRIREDITEV LITERARNE SKUPINE  
DU LITIJA

14. marca se je v mesecu žensk literarna skupina DU Litija predstavila že 
tretjič, tokrat malo drugače. Člani smo pripravili razstavo RoKoPISoV 21. 

SToLETJA , ki je nastala na pobudo 
mentorice Milene Dimec, po ogledu 
skriptorija v Stiškem samostanu. Se-
veda so naši rokopisi povsem nepri-
merljivi s stiškimi, so pa unikatni in 
se prav tako pričenjajo z inicialkami. 
V vsak naš izdelek je bilo vloženega 
veliko truda. Posebej izstopajo inici-

alke Janeza Prašnikarja, ki se je izkazal kot pravi likovni talent in je celo-
tno razstavo obogatil tudi s svojimi slikami na platnu. 
Vsebino rokopisov in prireditve je zaznamovala reka Sava, ki že stoletja 
označuje mesto Litija s svojim značilnim ovinkom in je pomemben vir 
življenja za vse prebivalce vzdolž svojega toka.
Člani literarne skupine smo predstavili svoje sestavke, Milena Dimec je 
obrazložila pomen rokopisov nekoč in danes, prireditev pa so popestrili 
na klavirju Jani Slimšek ter pevski kvartet Literarne skupine, ob kitarski 
spremljavi Dragi Turenšek, ki tudi sicer na mesečnih srečanjih poskrbi 
za dobro razpoloženje.
Vreme nam ni bilo naklonjeno, saj je zunaj močno snežilo. V dvorani 
nas ni bilo veliko, bilo pa nam je lepo in grele so nas poleg glasbe in 
besed nastopajočih še lepe misli na ličnih čestitkah, obogatenih s slad-
kim dodatkom, podarjene ob vstopu na prireditev, prav tako delo članov 
literarne skupine.

Razstava je bila na ogled v avli Kulturnega centra še ves mesec marec, 
želimo pa si, da bi jo bilo možno postaviti še kje, morda tudi izven naše-
ga malega mesta.  Iva SLABE

OCENILI DELO IN NAČRTOVALI NALOGE
Člani Društva upokojencev Litija so dne 21.3.2013 na svojem rednem 
letnem zboru zelo odgovorno spregovorili o izvajanju nalog in posebno 
pozornost namenili tudi nekaterim novim aktivnostim, ki naj bi popestri-
le in obogatile življenje 
starejših. Za razdelavo 
vseh predlogov in pobud 
je bila imenovana poseb-
na delovna skupina.
Po pregledu poročila o 
delu, finančnega poroči-
la ter programa dela in 
finančnega načrta za tekoče leto je večje število prisotnih (vseh je bilo 
88) spregovorilo o vlogi in pomenu Društva upokojencev Litija. 
Med gosti je bil, kot vedno tudi župan občine Litija g. Franci Rokavec, ki 
je uvodoma poudaril, da je ponosen na delo društva, ki veliko prispeva k 
blažitvi stisk, k kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter k psihičnih in 

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE:
Oko in sladkorna bolezen, predavala bo asist. Mag. 
Mojca Urbančič dr. med. Predavanja bodo 15.5.2013 
ob 17.00 uri v ZD Litija. Tema predavanja je za nas 
zelo pomembna, zato vas še posebej vabim, da se ga 
v čim večjem številu udeležite.

SREČANJE ZASAVSKIH DIABETIKOV:
Srečanje zasavskih diabetikov bo tokrat v Trbovljah v soboto 20.4.2013, 
od 10.00 ure dalje. Pričetek srečanja bo v dvorani AMD na Neži. Pro-
gram se prične s kulturnim programom, predavanje srečanje se nadaljuje 
z ogledom Trbovelj in sicer: vodeni ogled industrijske poti po Trboveljski 
cementarni in rekreativni pohod v vas Retje (1,5 do 2h hoje v obe smeri) 
srečanje se bo zaključilo s kosilom in druženjem ob glasbi.
Prijavite se lahko v društveni pisarni najkasneje do 12.4.2013, zaradi 
organizacije avtobusnega prevoza. Prispevek za člane je 20 €, za nečlane 
pa 22 €. odhod izpred društvene pisarne je ob 8.30 uri.
18. ŠPORTNO REKREATIVNO SREČANJE DIABETIKOV V MARIBORU:
18. srečanje bo potekalo v Mariboru 25.5.2013 v dvorani Tabor, Koreso-
va ul. 7 v Mariboru. Tekmovanja bodo potekala v kegljanju, v namiznemu 
tenisu, v ruskem kegljanju in pikadu. Spremljevalni program, kar bo za 
nas zanimivo, ker nimamo športnih ekip je v ogledih mesta Maribora – 
krajši in pohod na Pohorje (2 uri hoje, pohodni čevlji in palice) – daljši. 
Prijavite se lahko v društveni pisarni najkasneje do srede 8.5.2013, za-
radi organizacije avtobusnega prevoza. Prispevek za člane je 28 €, za 
nečlane pa 30 € (ob prijavi 20 udeležencev), oz. ob večji udeležbi za člane 
27 € in nečlane 29 €.
ENODNEVNI IZLET Z MUZEJSKIM VLAKOM IN PREVOZ V GORIŠKA 
BRDA NA PRAZNIK ČEŠENJ 8.6.2013: Izlet vključuje avtobusni prevoz 
iz Litije do Bleda – odhod avtobusa iz Litije je ob 7.00 uri izpred železniške 
postaje, na Bledu bomo nadljevali vožnjo z muzejskim vlakom.
Vožnja po bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi na 
Bohinjsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi je 
najdaljši dolg kar 6.327 metrov, so nepozabni. Na vlaku je za potnike 
dobro poskrbljeno. Za vzdušje skrbijo vodniki in animatorji. V sestavi vla-
ka pa je tudi bife vagon, kjer se lahko okrepčamo. Nadaljevali bomo z 
avtobusom iz Kanala po slikovitih Goriških Brdih, vzpon na razgledni stolp 
v gonjačah, ki se ponaša z razgledi na Furlanijo, Julijske Alpe, Dolomite, 
Vipavsko dolino in Kras. ogledali si bomo vinsko klet Dobrovo, največje in 
najbolj založene kleti v Brdih, tipično kosilo v eni od lokalnih restavracij. 
Brda navdušujejo in nas s svojimi pridelki razvajajo v vseh letnih časih v 
našem času bodo to češnje.
Cena celodnevnega izleta znaša 80 € (ob prijavi najmanj 25 oseb) in se 
poravna ob prijavi najkasneje do 8.5.2013.
NORDIJSKA HOJA: 14.05.2013 ob 16.00 uri vas vabimo na predavanja 
in demonstracijo nordijske hoje v društveni pisarni na Parmovi 7 v Litiji. 
Predavanje in demonstracijo bo predstavil vaditelj Matej Forte. Nordijska 
hoja je primerna za vse tiste, ki so obiskovali krajše pohode ob torkih.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA: V dru-
štvu bo merjenje v sredo, 8.5. in 5.6. od 8.00 do 10.00 ure.
KOPANJE V LAŠKEM: Prodaja 3 – urnih kart (med tednom) za popoldan-
sko kopanje v Laškem v starem delu zdravilišča. Cena karte je 7 €, vsak 
član pa jih lahko kupi 10, do konca tega leta. Avtobusnega prevoza zaradi 
premajhnega zanimanja do nadaljnjega ne bo več. V kolikor bo interes 
(vsaj 15 udeležencev) bomo prevoz organizirali v društveni pisarni.
KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH: Nudimo vam celodnevno kopanje, 
tudi ob vikendih in praznikih v bazenih Lagune Wellness centra Balnea 
s temperaturo vode 28 stopinj Cezija ali v termalnih vrelcih, tik nad iz-
virom termalnega vrelca, s temperaturo vode 36 stopinj Cezija v hotelu 
Vital. Cena karte je 7.20 €, vsak član pa jih lahko kupi 6, do 30.9.2013. V 
kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) bomo prevoz organizirali v dru-
štveni pisarni.
TELOVADBA: Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v 
Športni dvorani Litija.
POHODI: Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini oko-
lici. Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede 
na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi 
in opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v 
društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode, kot naprimer Sveta planina nad Trbovljami. Če bo zani-
manje večje, bo organiziran avtobusni prevoz, zato rabimo prijave teden 
dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.
Seznam pohodov:  
09.052013 Sveta planina – Partizanski vrh- Trbovlje (Ivan Lamovšek)
16.05.2013 Javor – Pristava (Božo Čertalič)
02.06.2013 od cerkvice do cerkvice  
06.06.2013 Jevnica – Janče (vlak) (Božo Čertalič)
15.06.2013 Mrčunov pohod v Tržiču (podatke dobite maja v društvu)
20.06.2013 obolno (Božo Čertalič)
27.06.2013 Primorska – Reklijeva pot (Lojze Hauptman)

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO: Skupaj z Medobčinskim 
društvom invalidov organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka 
vsako sredo med 16.00 in 17.00 uro. Cena je 2 € na udeleženca. Vljudno 
vabljeni! 
DOHODNINA: Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravi-
čence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 
0,5 % . gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite 
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje program-
sko še bogatejše. 
obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih 
tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

PLAČILO ČLANARIN: Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da neka-
teri še niste pporavnali članarine za leto 2012, zato vas prosimo, da to 
poravnate v najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2013 znaša 12 
EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo. 
RAZNO: NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE: po znižani društve-
ni ceni. Pri prvem naročilu prinesite aparat s seboj! Zaradi kvote, ki 
jo moramo imeti pri naročilu bomo naročali merilnike in lističe: maj 
naročilo do 10.05.2013, prevzem v sredo 15.05.2013!!!, junij naročilo do 
12.06.2013, prevzem v sredo 19.06.2013 !!!
RAZNA OBVESTILA:
•  Za nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite more-

bitne spremembe vaših podatkov (npr. menjava naslova…). Prav tako 
pa prosimo vse, ki imate elektronsko pošto (e – mail), da nam le – to 
sporočite, da vam bomo lahko obvestila pošiljali elektronsko. 

•  Na zalogi imamo še vedno priporočljivo literaturo različnih avtorjev za 
sladkorno bolezen.

•  BREZPLAČNA ZAMENJAVA MERILNIKoV JE ŠE MoŽNA. Vsi, ki imate 
merilnike za sladkor, ki so stari ali  v okvari, katerekoli znamke, jih lahko 
prinesete v društvo in vam jih bomo   BREZPLAČNo zamenjali  z  novimi  
merilniki. 

• Naročamo aparate za merjenje krvnega tlaka:
•  oMRoN (aparati so kvalitetni in enostavni za uporabo, prikažejo tudi 

neenakomeren srčni utrip) - zapestni
• MICRoLIFE – merilnik nadlaktni
•  Uradne ure : Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 

11.00 ure V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR – razen naročil 
za lističe.

Pripravila: Sonja ČERČINoVIČ
Predsednica DD Litija in Šmartno Rudolfa PogAČAR: 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA V PRVEM TROMESEČJU 
Z občnim zborom, 13. marca 2013 smo sklenili uspešno delovanje naše-
ga Društva diabetikov Litija in Šmartno v letu 2012. Poročilo za leto 2012 
je bilo obsežno, zato bi želeli poudariti le tiste aktivnosti, ki so še posebej 
zaznamovale naše društvo.

V mesecu novem-
bru 2012 smo bili 
organizator držav-
nega tekmovanja o 
znanju o sladkorni 
bolezni za učence 
osnovnih in srednjih 
šol. Ob dejstvu, da 
večina opravljenih 
raziskav kaže, da v 
zadnjih letih večina 

posameznikov zboli za sladkorno boleznijo tipa 1 pred 20. letom starosti, 
od tega skoraj polovica v pubertetnem obdobju, smo še posebej ponosni, 
da smo organizacijo tekmovanja ob sodelovanju Osnovne šole Gradec 
in Gimnazije Litija zelo uspešno izvedli. Mladim smo na njim priljuden 
način skozi tekmovanje predstavili osnovno vedenje o sladkorni bolezni 
in jim nakazali rešitve, ki pomagajo bolezen ne samo sprejeti, pač pa tudi 
ustvariti kvalitetne pogoje za življenje.
Naše društvo je ob pomoči FIHo (Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij) lani prenovilo svoje prostore na Parmovi 7 v Li-
tiji in s tem omogočilo boljše opravljanje storitev našim članom in vodstvu 
društva boljše pogoje za delo.
Poglavitni cilj našega društva tudi v bodoče ostaja želja pritegniti v svoje 
vrste kar največ novih članov. Zato bomo skupaj z našimi 540 člani še 
naprej ustvarjali pester program, ki bo pritegnil tudi tiste občanke in ob-
čane obeh občin, ki se soočajo s sladkorno boleznijo, a se nam še niso 
pridružili.
Obisk doma Tisje: 25. marca 2013 je naše 
društvo kot vrsto let do sedaj poskrbelo za 
prijetnejše vzdušje naših članov in ostalih 
oskrbovancev doma Tisje. Pri organizaciji 
dogodka nam je pomagal PZ LIPA in ga. 
Helena Muzga. Skupaj smo ustvarili še en 
prijeten večer, za kar se vsem sodelujočim 
lepo zahvaljujemo.

Zapisala predsednica DD Litija in Šmartno Rudolfa PogAČAR,  
fotografije Tilen TRŠELIČ

fizičnih sposobnosti starejših ljudi na območju občine. ob tem je zaželel, 
da bi bilo tudi v bodoče delo društva namenjeno v dobrobit starejšim in 
onemoglim ter da bo občina Litija vseskozi v okviru materialnih možno-
sti vzpodbujala delo društva.
Udeležence zbora je poleg drugih gostov pozdravil tudi podpredsednik 
ZDUS-a g. Tone Donko, ki je še posebej izpostavil raznolikost dejavnosti 
DU Litija in njegovo uspešnost. 
Po končanem zboru so se udeleženci še zadržali na družabnem srečanju. 
 Karlo LEMUT 
NAPOVEDNIK
- sobota 27. april 2013  ob 7:00 uri – avtobus – PoHoD - DoBERDoB
-  sobota 4. maj 2013 ob 6:00 uri – avtobus – PoHoD NA goRE NAD 

gRoBNIKoM
- sreda 8. maj 2013 – IZLET V PoSAVJE
-  sobota 11. maj 2013 ob 6:00 uri – avtobus – PoHoD NA goSPo SVETo 

IN  ŠTALENSKo goRo
-  sobota 18. maj 2013 ob 6:00 uri – avtobus – PoHoD Po KoČEVSKI PoTI
-  nedelja 19. maj 2013 ob 15:00 uri – 15. srečanje zasavsko posavskih 

upokojenskih pevskih zborov – gEoSS V SPoDNJI SLIVNI
-  četrtek 23. maj 2013 – srečanje DU Maribor Tabor in DU Litija v Mari-

boru  Kotiček ureja: Karlo LEMUT

Počastitev ga. Tegljeve ob 
rojstnem dnevu

MI-Les
Mitja Kralj s.p.
Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
•  Suhomontažni sistemi
•  Polaganje talnih oblog (gotovi 

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net
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IZLET V BENETKE
odhod bo 7.5.2013 ob 06.00 izpred Društva inva-
lidov. Vožnja po avtocesti proti Benetkam. ob poti 
bomo imeli postanek za kavico in malico.
Na polotoku Punto Sabbioni, se bomo izkrcali in se z 
ladjico odpeljali do osrčja beneške lagune - Benetk. 

Odpravili se bomo med najbolj zanimivimi otoki beneške lagune, ki s 
svojimi kanali, otočki, močvirji in sipinami predstavljajo edinstven na-
ravni ambient. oglede bomo začeli na Markovem trgu, ki predstavlja 
srce mesta. Ogledali si bomo glavne znamenitosti: trg Sv. Marka, bazi-
liko, doževo palačo. . . Sprehod bomo zaključili ob mostu Rialto, kjer si 
boste lahko privoščili katero izmed številnih beneških dobrot, kavico ali 
si kupili spominek. V zgodnjih popoldanskih urah bomo zapluli na otoku 
MURANO, znan po tradicionalnem izdelovanju steklenih izdelkov. Obi-
skali bomo eno znamenitih steklarskih delavnic, kjer nam bodo poka-
zali skrivnosti izdelovanja muranskega stekla. Za slovo bomo obiskali 
še otok BURANO, ki je poznan po svojih lepih čipkah, pisano pobar-
vanih hišah in čolnih. Med sprehodom po otočku boste dobili najlepši 
občutek njegove dediščine. Pozno popoldan povratek z ladjico nazaj 
do polotoka Punto Sabbioni. Avtobusna vožnja po avtocesti nazaj proti 
gostišču gregorič, kjer bomo imeli večerjo.
Domov se vračamo v poznih večernih urah.
Cena izleta za člane je 50 EUR za nečlane 55 EUR, 40 oz. 45 EUR 
plačate ob prijavi, 10 EUR pa pri večerji. 
Če bo velik interes bomo izlet ponovili 14. 5.2013 vendar le v primeru, 
da bo najmanj 45 prijav.

IZLET NA ŠTAJERSKO
V četrtek 21. marca smo se odpravili na pomladanski izlet in sicer na 
Štajersko. 
Prvi postanek smo imeli v Poljčanah, kjer smo se ustavili na domači-
ji Debelak, ki leži na meji treh občin (Poljčane, Slovenske Konjice in 
Šmarje pri Jelšah) in leži na približno 400 m nadmorske višine. Najprej 
smo se okrepčali z domačim bogračem, nato je sledil ogled vinske kleti 
z degustacijo 4-vrst vina ter domačimi dobrotami. Pred odhodom smo 
imeli tudi možnost nakupa domačih izdelkov (buteljčna vina, mesne 
izdelke, žganje ipd.).
Pot smo nadaljevali proti prestol-
nici, kjer smo imeli voden ogled 
Maribora. Ogledali smo si staro 
mestno jedro (s Frančiškansko 
cerkvijo) in Lent z najstarejšo trto 
na svetu. 
grozdje stare trte (sorte žametov-
ka ali modra kavčina), je namreč 
eno izmed najstarejših udomače-
nih žlahtnih vinskih sort na Slovenskem. Letni pridelek trte je do 55 
kg grozdja, katerega vino ustekleničijo v največ 100 stekleničk (in je 
namenjeno le za protokolarna darila). 
Po ogledu mesta smo se odpravili proti Slovenskim Konjicam, kjer smo 
imeli pozno kosilo. Poleg dobre hrane smo uživali tudi ob domači glas-
bi. Domov smo se vrnili polni prijetnih vtisov.  

Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

ČUJEČNOST IN LJUBEČA NAKLONJENOST SKOZI  
TEHNIKE SPROŠČANJA

Na dveh delavnicah (ohranjanja duševnega zdravja) smo spoznavali 
tehnike sproščanja oz. meditacijske tehnike ter pomen osebnostnih 
sprememb v vsakdanjem življenju.
V prvem delu smo raziskovali naše pozitivne in negativne lastnosti, 
skozi katere se opisujejo naše barve čustev. ocenjevali smo katere 
pozitivne in negativne lastnosti so značilne za vsakega posameznika oz 
tudi za nas najbližjega. 
Naša čustva so namreč temeljna, da se naši odnosi lahko spreminjajo, 
da sprejmemo in slišimo ta »pogled« (opuščamo negativna čustva in 
spodbujamo pozitivna). To je izziv za naše bližnje odnose. 
V nadaljevanju smo podrobneje spoznali »orodje za osebnostno rast« 
in psihološko spoprijemanje s težavami oz. t.i. čuječnost (ang. mindful-
ness) ter ljubečo naklonjenost. 
Čuječnost je način posvečanja pozornosti – je stanje, ko smo globoko 
v stiku s sabo, svojim okoljem in drugimi, vsak trenutek. Lahko bi jo 
opisali kot sprejemajoče zavedanje tega, kar doživljamo v sedanjem 
trenutku (tukaj in zdaj; ta trenutek). V stanju čuječnosti, se svojega 
doživljanja preprosto zavedamo, ne da bi ga poskušali spremeniti, se 
mu izogniti ali mu ubežati. Pogosto namreč živimo v čustvenih stanjih, 
nenehnih pojavov, misli občutkov, katere doživljamo skozi posamezne 

dogodke ipd.
Pomembno je da opazujemo 
svojo zavest in telo. Te pro-
cese poskusimo poimenovati 
(označiti) kaj prinašajo: je to 
želja, odpor, jeza …. Ko skozi 
čuječnost ozavestimo kaj čuti-
mo in ali iz tega prihaja strah, 
trpljenje, ljubosumje – lahko to 

prepoznamo skozi posamezne tehnike in jih spremenimo v koristne.
Praksa je pokazala, da so posledice čuječnosti med drugim izboljšanje 
počutja in večja kvaliteta življenja, zmanjšanje stresa, anksioznosti (te-
snobe) in depresivnosti, večja uspešnost na delovnem področju, izbolj-
šanje partnerskih in drugih odnosov itd.
Razvijanje čuječnosti lahko dodatno razvijamo (s kognitivno terapijo, 
obvladovanjem stresa, preventivnimi programi za preprečevanje de-
presije), z meditacijo, posredno pa jo razvija tudi psihoterapija. Več ko 
vadimo, jo uporabljamo, spretnejši smo pri učenju. 
V drugem delu smo se dotaknili komponent, ki so vezane na naš obstoj 
in smisel življenja. In sicer: našo končnost, odgovornost in svobodo, 
osamljenost in izolacijo ter smisel življenja. osebnostne spremem-
be so namreč tiste, ki obrnejo stvari »na glavo«, povzročijo čustveno 
zmedo ipd. Najpomembnejša sta odgovornost in svoboda, saj s tem, 
ko imamo možnost izbire (svobodo) prevzemamo (so)odgovornost za 
svoje življenje. Predvsem pa se moramo zavedati, da se smisel življenja 
spreminja skozi posamezna obdobja, saj ima vsak posameznik/-ica 
svoj smisel življenja.
Ob koncu vsake delavnice smo izvedli tudi »Meta tehniko« sproščanja.

PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE 2013
Kot vsako leto, smo se tudi letos namenili, da obiščemo enega lepših 
spomladanskih pohodov, ki pa je bil tokrat obarvan še povsem zimsko. 
Sneg v zaplatah nas je pozdravljal na vsakem koraku in kljub dežju, ki 
nas je močil večino poti, nas je spremljala dobra volja. ob klepetu z 
domačini in okušanju njihovih dobrot smo se počutili prav domače. 
Zmotila nas je le letošnja trasa pohoda, ki se je razlikovala od tiste, po 
kateri smo hodili v preteklih letih. Sprememba nas je čudila, saj naj 
bi bil to 10. že jubilejni pohod. Prisotne je bilo kar nekaj slabe volje 
na ta račun in lahko zaključimo, da se kaj takega ne bi smelo pripe-
titi – sploh na že utečenih prireditvah. Zaradi prestavljene poti so bili 
nekateri prikajšani za lep kos poti, ki je prav lepo speljana po plastnici 
čez tri »grabne«, kjer ni bilo nobenega podora ali plazu, zaradi česar 
naj bi bila trasa spremenjena. Pohodniki se tako niso sprehodili mimo 
domačije s kozami, ki si jih vsako leto z veseljem ogledamo in kjer so 
nam letos ob že tradicionalni gobovi juhi ponudili še čemaževo, okusni 
pa sta bili obe!
Ne le dežne kaplje, ob celi poti so nas spremljale tudi različne označbe 
trase, od najstarejših, povsem zbledelih in že skoraj neprepoznavnih 
puščic, do malce mlajših, a nič kaj vzdrževanih in na koncu še najno-
vejših, ki pa so bile ponekod prekrite kar z belimi listi A4 s puščicami 
ali napisi Boljša pot. Pri vsej tej izbiri smo se pohodniki izgubljali, saj so 
na določenih ključnih mestih označbe manjkale in se je bilo potrebno 
orientirati s karto ali pa naključnimi domačini, ki poznajo okolico.
V cilju nas je razveselila razstava – skupek vseh dosedanjih na domačiji 
Samec, kjer smo z gostiteljem obujali spomine na vse prejšnje pohode, 
preden smo se poslovili od prijaznih ljudi v želji, da nam bo vsem drugo 
leto vreme bolj naklonjeno. Kar pa se same trase tiče, pa se bomo 
vnaprej pozanimali, da ne tavamo kot tokrat.  Pohodniki

“ANIMATEKA”  
MEDNARODNI FESTIVAL  

ANIMIRANEGA FILMA
2012 predstavili v Kulturem centru Litija na ve-
likem platnu.
Animirana karavana “Animateka po Animate-

ki!” je otvorila prav v Litiji prvo predstavitev v soboto 23.03.2013. Med-
narodni izbor animiranih filmov z različno žanrsko vsebino in tehniko 
navdihnil in osupnil; redko se zgodi da lahko gledamo tako pomemben 
in svež svetovni animirani izbor na domačem kulturnem prostoru. 14 
kratkih animiranih filmov nas je v uri in pol odneslo v fantastično nad-
realistični svet, ki je odpiral aktualne sodobne družbene tematike. 
Tako vsebino Animateke predstavljamo tradicionalno, objave so na Ra-
diu 1, plakatih in mailih ter FB. Dogodek je priredil KUD Art Club Litija 
v sodelovanju z JZK Litija.  Zvone VRTAČNIK

RAZSTAVE, RAZSTAVE IN  
EX TEMPORE 

Zveza likovnih društev Slovenije je tudi v letu 
2013 razpisala program ZLATA PALETA, v kate-

rem sodelujejo člani ljubiteljskih likovnih društev. V gornji Radgoni je 
bila 5. aprila odprta letošnja prva razstava RISBA IN gRAFIKA. Člani 
LILA so za razstavo pripravili 12 svojih slik, razstavljenih pa je bilo šest. 
Tri članice: Danijela Kunc, Anita Vozelj in Gabrijela Hauptman so 
prejele certifikat kakovosti. 
Naslednja razstava Zlate palete -realistično slikarstvo bo 26. aprila v 
Tržiču. 12 članov LILA je za to razstavo naslikalo 14 del, želijo pa, da bo 
za tematsko razstavo izbranih čim več.
Kiparska razstava MALA PLASTIKA z naslovom »Praoče in Pramati« 
bo na ogled od ponedeljka 22. aprila v avli občine Litija. Predsta-
vljene bodo male plastike, ki so nastajale v istoimenskem projektu pri 
mag. Zoranu Pozniču, ak. kiparju.
Druga likovna razstava v šol. letu 2012/13 skupine MALA LILA bo od-
prta v petek, 24. maja 2013 ob 18. uri, v avli občine Litija. Mala LILA je 
skupina osnovnošolcev iz litijske in šmarske občine, njihova mentorica 
je univ. dipl. arhitektka Maja Šuštaršič.
V Delavskem domu Trbovlje pa bo s svojo likovno razstavo BARVE 
gostovala od 7. do 24. maja tudi Joža ocepek.
EX TEMPORE VAČE
LILA vsako leto organizira enodnevno slikanje. Letošnji ex tempore bo 
v soboto, 18. maja od 9. do 15. ure, na Vačah in v okolici. Srečali se 
bodo ljubiteljski slikarji in fotografi iz različnih slovenskih likovnih dru-
štev. V središču Slovenije bodo fotografirali in slikali krajino in lokalne 
znamenitosti. Nastala dela bodo razstavljena za občinski praznik v Litiji 
in na »Vaškem dnevu«.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
NA POLŠNIKU 

Že mnogo let na Polšniku ohranjamo tradicijo in marče-
vsko kulturno prireditev posvetimo našim materam, de-
kletom in ženam. Tudi letos (22.3.) so se na odru zvrstile 

vse generacije in dogodek zaznamovale z ljubeznijo, pogumom in iskre-
nostjo. Otrokom iz vrtca Polhek je polna dvorana obiskovalcev v izziv in 
z nastopom vedno požanjejo velik aplavz, za svoj pogum in prisrčnost. 
Šolarji so osvojili gledalce z ubranim prepevanjem, recitacijami, ple-
som in gledališkim nastopom. S tovrstnimi prireditvami krepijo samo-
zavest in skupaj z učiteljicami odkrivajo talente. Poleg tega pa seveda 
razveseljujejo (ponosne) starše. odlični harmonikar Žan je raztegoval 
meh svoji harmoniki, ki na našem odru nikoli ne manjka. Preprostost 
in ljubezen do prepevanja se je čutila v nastopu polšniških Ljudskih 

pevk, pevci moškega 
zbora pa so nadgradili 
medgeneracijsko sode-
lovanje na odru. Z ža-
rom, kot vedno. Laura 
je v povezovalni tekst 
vključila gledališčnike 
in z zgodbo o materah 
odlično povezala vse 

točke v programu. Družabno srečanje ob harmoniki je pomemben so-
cialni vidik povezovanja po uradnem delu in ob tem pogosto nastajajo 
novi načrti. In tega se pri nas zavedamo. 
Športniki so na sneženo nedeljo (24.3.), organizirali turnir v badminto-
nu in namiznem tenisu. Vsi smo bili zmagovalci, saj smo nekaj dobrega 
naredili za svoje telesno zdravje in v športnem duhu preživeli lep dan. 
Hvala organizatorjem za ves trud, igralcem za odlične tekme in navija-
čem za moralno vzpodbudo. 
Velik pomen dajemo Polšničani tudi dobrodelnosti. Najbrž ste že zasle-
dili, da smo izvedli več odmevnih in uspešnih akcij za polšniški defibrila-
tor in zelo veseli smo, da je akcija zaključena v kratkih sedmih mesecih. 
DEFIBRILATOR JE ŽE MONTIRAN NA STENI PODRUŽNIČNE ŠOLE 
NA POLŠNIKU IN JE DOSTOPEN VSEM, KI BI GA POTREBOVALI! Za-
hvala gre pobudnikom, koordinatorjem in vodjem projekta: učencem 
in malčkom iz vrtca ter seveda 
učiteljicam in vzgojiteljicam 
PŠ in Vrtca Polšnik, ki so vloži-
li veliko energije in dela, da so 
s pomočjo donatorjev, društev 
ter krajevne skupnosti projekt 
zaključili v tako kratkem času. 
Hvala vsem. Katarina, ki je be-
dela nad projektom, je za zaklju-
ček organizirala tudi izobraževanje in tako smo 6. aprila na Polšniku go-
stili Koronarni klub iz Mežiške doline, s tremi profesionalnimi reševalci, 
ki se že nekaj časa ukvarjajo s tovrstnimi predstavitvami po Sloveniji. S 
seboj so prinesli 50 učnih lutk in defibrilatorjev, ki so jih razpostavili po 
dvorani. V teoretičnem delu so prek diaprojekcije  predstavili delova-
nje srca in bolezni, ki največkrat povzročijo zastoj le-tega ter prisotne 
seznanili o postopkih ravnanja ob »srečanju« s ponesrečencem. Sledil 
je praktični del, kjer je vsak imel priložnost pristopiti k »poškodovancu« 
in izvesti temeljne postopke oživljanja. Naučili smo se, da je uporaba 
defibrilatorja enostavna, da ni dovolj le klic na 112 in kot je rekel vodja 
ekipe reševalcev: »Najslabše kar lahko storimo pri ponesrečencu je,  
da ne storimo ničesar«. ob koncu je bila predstavljena mobilna apli-
kacija iHelp, delovanje katere vam bomo podrobno predstavili tudi na 

spletni strani www.polsnik.si, kjer si lahko  
več preberete o dogodkih in ogledate foto-
grafije.
In naj omenim še, da imamo na Polšniku tudi 
priznanje za inovativni projekt v lokalni 
skupnosti! Prejeli smo ga na 3. konferenci 
inovativnih lokalnih skupnosti 2013, ki je po-
tekala v kraju Krka, v občini Ivančna gorica. 
Na natečaj se je prijavilo 21 projektov in pol-
šniški projekt Abrahamov ključ Srca Slovenije 
je bil izbran med 6 najboljših projektov, ki so 
dosegli največ točk. 
Na podeželju je lepo, še sploh sedaj, ko je 
končno prišla PoMLAD! Sonce sije ves čas, 
če ne na nebu, pa v naših srcih! Nekateri se 
tega zavedamo in smo srečni. In sreče je do-
volj za vse, le pot do nje je treba najti.

Mateja SLADIČ-VoZELJ

• VHODNA, GARAŽNA IN 
NOTRANJA VRATA, PODBOJI,  

• BALKONSKE, NOTRANJE  
IN VRTNE OGRAJE (MACESEN, 

HRAST, SMREKA)  
• ZIMSKI VRTOVI • VRTNE UTE  

• KUHINJE • DNEVNE SOBE 
(MASIVEN LES)

MIZARSKE STORITVE
SALES
JOŽEF SAVŠEK s.p.
Mala Kostrevnica 11,  
1275 Šmartno pri Litiji

GSM: 051/639 416
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ZELO USPEŠNO LETO LITIJSKIH 
PLANINCEV

Planinska zveza bo v letošnjem letu opravila razvr-
ščanje planinskih društev glede na njihovo aktiv-
nost. Tista društva, ki pokrivajo vse oblike planin-

skega udejstvovanja, bodo razvrščena v najvišjo kategorijo, simbolično 
poimenovano Gora. V to skupino skoraj zanesljivo sodi tudi Planinsko 
društvo Litija. Ukvarjamo se z vso paleto planinskih dejavnosti. Orga-
niziramo planinske izlete za najmlajše in najstarejše, vzdržujemo pla-
ninske poti, skrbimo za planinski dom, organiziramo planinske tabore, 
imamo odsek za varstvo narave, se ukvarjamo z alpinizmom in turnim 
kolesarstvom, izdajamo mesečno in letno glasilo, skrbimo za planinske 
obhodnice, organiziramo tradicionalne planinske pohode in druge akcije 
ter se aktivno vključujemo v dejavnost 
organov PZS. 
Tretja nedelja v marcu je rezervirana za 
občni zbor društva. Tudi tokrat je bil pla-
ninski dom na Jančah skoraj pretesen, 
da bi sprejel vse člane in goste, ki so 
prišli na občni zbor. 
Po tradiciji so zborovanje pričeli pevci 
planinske skupine DU Litija, ki so okrepljeni z Ivanom Kolarjem in Karli-
jem Malisom. Seveda so najprej zapeli planinsko himno oj, Triglav moj 
dom Jakoba Alojaža. občni zbor je učinkovito in simpatično vodil mladi 
Aljaž Zupan, čigar zasluga je, da sta zaživela študentski planinski tabor 
in mednarodni ekološki tabor. Posebnost našega občnega zbora je, da 
sklepe sprejemamo s ploskanjem in ne z dviganjem rok. 
Poročilo o delu v preteklem letu je podal predsednik društva Roman 
Ponebšek. Število članov se je povečalo, resda le za dober odstotek, 

pa vendarle. Društvo je uspešno izpeljalo 
vse načrtovane aktivnosti. Plan izletov je 
bil presežen. V Kalu Koritnici so se v treh 
tednih drug za drugim zvrstili mednarodni 
planinski tabor s 25 mladimi udeleženci iz 
Romunije, Češke, Malte, Turčije in Sloveni-
je; 32. mladinski planinski tabor z 20 ude-
leženci ter 9. družinski planinski tabor s 54 

udeleženci. Za oba tabora je skrbela deset članska ekipa pod vodstvom 
Janeza Medveda. 
Društvo je uspešno organiziralo 16. spominski pohod Franca Štrusa, 23. 
planinski pohod na Geoss in 32. spominski planinski pohod na Tisje. 
Vsi pohodi so bili dobro obiskani, sicer pa smo o njih poročali tudi v 
Martinovem glasu.
Na planinskem domu so bile izvršene številne drobne izboljšave. Oskrb-
nik je pričel s sanacijo terase, narejena sta hidroizolacija in nov betonski 
tlak. Sanirane so zunanje stene garaže. Za domom je postavljena pano-
ramska tabla, za otroke pa mini „žival-
ski vrt“ s kozami, zajci in kokošmi.
Alpinistično šolo je obiskovalo 18 te-
čajnikov, velika večina je šolo uspešno 
zaključila, v letošnjem letu pa poteka 
nova športno plezalna šola s 17 tečaj-
niki. Uspešno so organizirali tudi tečaj 
turnega smučanja in zimske tehnike, 
tečaj lednega plezanja ter ledeniški tečaj. Stalnica ostajata športno ple-
zalni vikend v Rovinju in jesenski tabor v Paklenici. 
Turno kolesarski odsek je organiziral 4 turno kolesarske izlete in sodelo-
val pri vzdrževanju poti. 
odsek za varstvo gorske narave je organiziral čistilno akcijo na planinski 
poti ter sodeloval pri naravovarstvenih izletih Zasavskega MDO. 
Deset markacistov je redno vzdrževalo naše planinske poti in v sodelo-
vanju s tremi kolesarji izvedli „kramp turo“. 
Obhodnice za katere skrbi planinsko društvo so bile dobro obiskane. 
Tako smo prejeli 81 izpolnjenih dnevnikov Badjurove krožne poti, 74 kar-
tončkov V štirih letnih časih na Janče, 137 dnevnikov Zasavske planinske 
poti, 32 dnevnikov obhodnice Križem kražem po Posavskem hribovju in 
8 dnevnikov iz geossa na 100 slovenskih vrhov. 
Planinske izlete organizirajo planinska sekcija DU, sekcija Litija, sekcija 
Sava, samostojno pa potekajo še družinski izleti. Vse sekcije so v prete-
klem letu organizirale številne zanimive izlete, marsikdaj tudi na vrhove, 
kjer smo bili litijski planinci prvič. 
Tudi finančno poslovanje je bilo uspešno, saj prihodki za 2.800 EUR pre-
segajo odhodke. 
ob občnem zboru je izšlo tudi društveno glasilo Prusik, tokrat tudi v bar-
vah, kjer so objavljena vsa poročila pa tudi nekaj literarnih prispevkov. 
Na občnem zboru so bili potrjeni tudi programi za letošnje leto. Pričeli 
bomo s pripravami za obeležitev 110. letnice litijske podružnice sloven-
skega planinskega društva v letu 2015. Vse sekcije so pripravile zelo 
zanimiv program izletov. o tem bomo bralce občana sproti obveščali v 
rubriki Planinci vabijo. 
Tudi letos je prav poseben podvig uspel Sandiju Jerantu, Lojzetu Kotarju 
ter Zdravku in Žanu obrezi, ki so tik pred začetkom občnega zbora za-
ključili 24 urno hojo po Badjurovi krožni poti. Lojze in Sandi sta podvig 
ponovila devetič, Zdravko in Žan pa drugič. Vsi štirje pa pravijo, da so 
letošnji pohod občutili kot najbolj naporen. 

občni zbor so pozdravili pred-
stavniki 8 planinskih društev iz 
Zasavske MDO in iz sosednjega 
društva PD Moravče, za dobro 
opravljeno delo pa nas je pohva-
lil tudi litijski podžupan, Sandi 
gombač. 
Podeljena so bila priznanja za 
večkrat prehojene planinske 
poti. Plaketo za 25 krat preho-
jeno Badjurovo krožno pot je 
prejel Janez Zagorc, Stane Jere-
bič pa priznanje za 70 izpolnjeni 
dnevnik. Priznanje za 20 krat 
prehojeno Zasavsko planinsko 

pot sta prejela Lado Vozelj in Marjan Jug.
S pesmijo se je občni zbor pričel in s pesmijo se je tudi zaključil. Pevci so 
zapeli Pod rožnato planino, ki je skorajda njihova neuradna himna.
Seveda pa so se člani društva in gostje po končanem občnem zboru še 
zadržali na prijateljskem klepetu, oskrbnik Tone pa je postregel z nadvse 
okusno malico.  Borut VUKoVIČ 

PLANINCI VABIJO 
27.4.2013 Doberdob  Planinska sekcija DU Litija
4.5.2013 grobnik  Planinska sekcija DU Litija
11.5.2013 Štalenska gora  Planinska sekcija DU Litija
11.5.2013 golica  Planinska sekcija Sava
18.5.2013 Kočevska pot  Planinska sekcija DU Litija
25.5.2013 Pohod na geoss vse sekcije 
1.6.2013 gora oljka  Planinska sekcija DU Litija

POROČILO
O VIKEND SEMINARJU DRUŠTVA 

SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO
Debeli Rtič, od 15.3. do 17.3.2013

od 15.3. do 17.3. 2013 je Društvo Sožitje Liti-
ja in Šmartno ponovno uspešno izvedlo vikend 
seminar za svoje člane. Udeležilo se ga je, do 
sedaj kar največje število, 78 članov, staršev, 
skrbnikov in prostovoljcev. Tokrat so se odpravi-

li na Debeli rtič, rt na skrajnem severnem koncu slovenske obale ob ita-
lijanski meji, rt, na katerem se je ohranila neokrnjena narava in izjemna 
pestrost, kot le še na redkih območjih slovenske obale. Zaradi tega sta 
danes obala in park na Debelem rtiču tudi zavarovana. In prav v zavetju 
skrbno negovanega mediteranskega parka, med vinogradi in neokrnjenim 
koščkom obale, stoji hotel Arija. Hotel ima 34 prostornih sob, opremlje-
nih v modernem slogu. Hotel ponuja prijetno urejene gostinske prostore, 
notranje in zunanje bazene, savna center, fizioterapijo, masažni in koz-
metični salon, ambulanto ter še marsikaj drugega. Le nekaj metrov stran 
pa stoji Hotel Bor, ki prav tako nudi udobje s toplim domačim pridihom. 
Letos so bili tako člani zaradi velikega števila prijavljenih, nastanjeni kar 
v obeh hotelih. 
Vikend seminarji so namenjeni izobraževanju in usposabljanju družin, 
ki živijo z osebo z zmerno, težjo in težko motnjo in kombinirano motnjo 
v duševnem razvoju. Ta oblika vključuje predavanja za starše, zaposli-
tvene aktivnosti in delavnice za osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
družbene aktivnosti, upoštevane pa so tudi želje in potrebe udeležencev 
seminarja. Večina odraslih z motnjami v duševnem razvoju, v občini Liti-
ja in Šmartno, živi doma in ni vključena v organizacijske oblike, zato so 
takšne oblike izobraževanja še toliko bolj dobrodošle.
Priprave na izvedbo takšnega vikenda se vedno pričnejo že precej zgodaj, 
saj je organizacija izvedbe precej zahtevna. To leto se je kot mnoga leta 
poprej priprave lotila Marjete Mlakar-Agrež ob pomoči Barbare Klanšek. 
Potrebno je bilo opraviti veliko dela: iskanje lokacije, izbira ponudnika, 
ogledi, rezervacije, pošiljanje vabil, zbiranje prijav, priprava delavnic…
Petek je tako v popoldanskih urah za mnoge prišel težko pričakovan tre-
nutek odhoda. Pot do Debelega Rtiča je hitro minila. Hotelsko osebje 
je pripravilo lep sprejem s kratko predstavitvijo in ponudbo vsega kar 
nam nudi Debeli Rtič. Sledila je namestitev v sobe in večerja. Po večerji 
je sledil občni zbor društva, kjer so se člani dogovorili o aktualnih za-
devah. Učenci posebnega programa pa so za člane pripravili igro Skriti 

prijatelj. 
V naslednjih dveh 
dneh so se zvrstila tri 
predavanja. Prvega je 
pripravila ga. Nataša 
Brlek z naslovom Ze-
lišča in ogled zelišč-
nega parka. Sledilo je 
sobotno popoldansko 
predavanje z naslo-
vom Aktualna zako-
nodaja, katerega je 
pripravila ga. Mateja 
de Reya. Tretje preda-

vanje, ki je potekalo v nedeljo dopoldan, z naslovom Skrb za prihodnost 
oMDR, pa je udeležencem predstavila mag. Valerija Bužan. 
Sočasno s predavanji so potekale zaposlitvene delavnice za osebe z mo-
tnjami v duševnem razvoju. Likovno delavnico sta vodila Pavel in Marija 
Smolej ob pomoči Barbare Klanšek. Tokrat so ustvarjali na temo mor-
skega dna in nastali so čudoviti izdelki. Izvajala se je tudi športna delav-
nica pod vodstvom Igorja Mihailovića, Matjaža Bizilja in Vanje Varlec in 
tudi letos plavalna delavnica, katere vodstvo je prevzela Katja Lenič ob 
pomoči Slavi Celestina, Polone Baš Jere, Žige Felkla, Milene Kurent in 
Danice Potočnik. Pridružila se jim je tudi prostovoljka Ajda Raspotnik. 
Poleg vseh aktivnosti je bilo še dovolj časa tudi za namakanje v bazenu, 
sprehode in posedanje ob skodelici kavice in prijetnem klepetu.
Sobotni večer se je zaključil s plesom, ob harmonikašu kot se to spodobi 
za zaključek lepo preživetega vikenda. 
Pred odhodom domov je bilo še zaključno srečanje, na katerem so se 
predstavile posamezne skupine s svojimi izdelki. 
Prijetno preživet vikend se je tako zaključil in v Litijo so se vrnili zadovolj-
ni, nasmejani in polni novih doživetij.  Barbara KLANŠEK

ZGODILO SE JE …
Člani Društva so se konec marca 
zbrali na občnem zboru.
Drugi del druženja pa je bil namenjen 
srečanju z vrtnarko Damjano Napret 
Čeperlin z Vrtnarije Napret z Dola 
pri Hrastniku. Predstavila je katalog 
Cvetje za poletje, ki je poln novosti. 

Morda bo prav zaradi tega letos kakšen balkon zanimivejši. Nekaj 
besed je v njem namenjenih tudi zeliščem in dišavnicam. Vsak ude-
leženec je katalog tudi prejel. 
Članice Študijskega krožka Keramika in ročna dela so zaključile 
svoje delo s pregledno razstavo z naslovom LUČI – preganjalke 
teme.
Izdelki: luči, izparilniki, nenavadne posode za rastline in ročna dela 
v rešilje tehniki lahko postanejo unikatno darilo. Izdelke si lahko 
ogledate v galeriji Knjižnice Litija do sredine maja. 

NAPOVEDUJEJO…
Skupina članov, ki jih zanima naravoslovje, bo 23. aprila 2013 obi-
skala Botanični vrt v Ljubljani in si mesto ogledala z vode; popeljala 
se bo namreč z ladjico po Ljubljanici. 
Maj je zadnji študijski mesec, zato se bo kar nekaj dejavnosti za-
ključilo z ekskurzijo. 
Tako se bodo člani podali na raziskovanje vzorčnega zeliščnega Vrta 
tete Johance (Društvo Zeli Zagorje) in obiskali Vrtnarijo Napret. 
Tiste, ki jih zanima kulturna dediščina, bodo obiskali Divačo in Pi-
ran (Muzej slovenskih filmskih igralcev in Pomorski muzej).
Zadnjič se bodo zbrali člani krožka Kuhajmo zdravo.

VABIJO…
na predavanje gospe Marte Peršin z naslovom Voda iz litijskih pip.
Če vas katera dejavnost zanima, se jim lahko priključite. 
Datume bodo določili kasneje in jih lahko dobite v obeh knjižnicah 
in na oglasni deski (vratih) Društva (Knjižnica Litija, klet) ter v Na-
povedniku za maj Knjižnice Litija. 

PO NOVA ZNANJA ZA BOLJ 
POVEZANO EVROPO V SOFIJO

V začetku leta 2013 je Društvo za razvoj podeže-
lja Laz začelo izvajati aktivnosti v okviru partner-

skega projekta ECRC (Europeanresource 
centre). V projektu sodeluje 7 partnerjev 
iz grčije, Latvije, Romunije, Bolgarije, Ita-

lije, Avstrije ter Sloveni-
je. Namen projekta je ustanoviti v vsaki sodelujoči 
državi Evropski informacijski center za civilno družbo, 
ki bo usmerjen k podajanju informacij o programu 
Evropa za državljane in spodbujanja aktivnega dr-
žavljanstva. Evropski informacijski center za civilno 

družbo Slovenija bo lociran v Litiji ter bo nudil pomoč posameznikom 
in nevladnim organizacijam in občinam pri prijavah in izvajanju pro-
jektov programa Evropa za drža-
vljane. Program spodbuja aktivno 
evropsko državljanstvo, srečanja 
evropskih državljanov in skupne 
tematske projekte ipd...
Projektna aktivnost je tudi uspo-
sabljanje mentorjev in svetoval-
cev za podporo zainteresiranih, 
ki bi svoje aktivnosti udejanjali 
preko programa Evropa za drža-
vljane. Seminarja, ki je potekal med 10-im in 12-im aprilom, smo se 
udeležili vsi sodelujoči partnerji, ki so vzpostavili trdnejše vezi ter dolo-
čili nove projektne aktivnosti. V sklopu delavnice so pridobili znanja in 
kompetence o vodenju podornega informacijskega centra, ki že deluje 
na Ponoviški 12 v Litiji. Vrata so odprta vsem, ki iščete nasvet in pomoč 
pri prijavah na razpise programa Evropa za državljane. Prvi naslednji 
rok za prijave je 1. junij. 
Več informaciji na spletni strani http://ecrc-si.com ali pišite na slove-
nia@ecrc-si.com

Katarina MoŽINA, Društvo za razvoj podeželja LAZ

V nedeljo smo Slovesno ustoličili nove-
ga predsednika Republike Slovenije, go-
spoda Boruta Pahorja, v srcu Slovenije 
pri spomeniku Rodoljuba na gEoSS-u. 
Pred triindvajsetimi leti sem predlagal 
prvemu predsedniku Republike Slovenije, 
gospodu Milanu Kučanu, da bi novi pred-
sedniki v bodoče, po vzoru ustoličevanja 
slovenskih knezov, podpisovali zaprisego 

na gEoSS-u. S tem se je strinjal in imel tudi zelo pozitiven odziv. Kot 
predsednik KS Ribče sem organiziral sprejem novega predsednika na 
ustoličenje s transpa-
rentom: »1414 ŽELE-
ZNI – 1990 KUČAN«. 
Zgodovina našega na-
roda je tisti apostolat 
na katerega se lahko 
oslanjamo. Nihče nam 
ne more odvzeti usto-
ličevanja naših knezov 
na Gosposvetskem po-
lju. Nihče več nam ne 
more reči, da je bil po 
Ernestu Železnem prvi demokratično izvoljen predsednik RS gospod 
Milan Kučan. V nadaljevanju politične in tudi zgrešene politike RS se 

ne bom spuščal vendar, pa 
zgodovina ne molči. 
V nedeljo je bilo slabo 
vreme, bilo pa je veselje 
in upanje za prihodnost 
slovenstva. Slovesni vpis v 
Zlato knjigo novo izvoljene-
ga predsednika RS in vpisu 
v knjigo slavnih oseb nje-
gove eminence dr. Franca 
kardinala Rodeta je bilo 
enkratno dejanje pomiritve 
razburkane Slovenije.

Drugo leto najavljamo praznova-
nje šestoletnice zadnjega ustoli-
čevanja slovenskih knezov na go-
sposvetskem polju. Prosim Vas, 
da se nam pridružite.
Člani društva Heraldica Sloveni-
ca, ki že osemnajst let gostujemo 
v zemljepisnem središču gEoSS 
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
pomagali pri jubilejni prireditvi 
Dneva zastave. Posebno pa pred-

sedniku Republike Slo-
venije in Slovenskemu 
kardinalu dr. Francu 
Rodetu. Mimo proto-
kola sta se pomešala 
med udeleženci in pri- 
jazno stiskala roke 
vsem tistim, ki v srcu 
mislimo o samostojni 
Sloveniji.
Heraldica Slovenica, 
Jožef LAJEVEC

Pavel Smolej: motiv s poti na Štalen-
sko goro
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Spomladanski del sezone, ki bi se moral začeti v 
marcu je bil zaradi slabih vremenskih razmer kar 
trikrat prestavljen. Zaradi teh prestavitev bo v juniju 
zelo zgoščeno tekmovanje saj bo igralni razpored 
tekem potekal sobota sreda sobota.
Zaradi prestavitev tekem je bilo odigranih nekaj pri-

jateljskih tekem na umetni travi, kar pa so čisto drugačni pogoji, kot jih 
bodo igralci imeli, na verjetno še zmeraj razmočenih in blatnih igriščih. 
Zato naši igralci pridno trenirajo na pomožnem igrišču, ki pa že kaže 
primer zelo slabega igrišča, saj se ga zaradi deževja ne da primerno 
urediti. 
Edina tekmovalna je ženska ekipa, ki pa ima za seboj že kar nekaj 
prvenstvenih tekem. Na žalost so ženske na domačih tekmah morale 
igrati na umetni travi v Domžalah. Klub odhodu dveh ključnih igralk v 
tujino ekipa dobro igra in dosega zadovoljive uspehe. Pohvalno pa je, da 
se je ekipi pridružilo nekaj mladih igralk, ki že dobivajo prve minutaže v 
članski ženski selekciji. Mlade igralke, kar tako zavzeto naprej!
Na sanaciji igrišč po poplavah smo že tudi veliko naredili in usposobili 
površine in okolico za tekmovalni del sezone. Seveda pa nas še čaka 
kar nekaj dela, da vrnemo vse v stanje kakršno je bilo pred popla-
vami. 
Na koncu naj pohvalim vse akterje na čelu z veterani, ki so se udeležili 
delovne akcije 23.3.20123

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

DOMEN NA NIZOZEMSKEM
16. in 17. marca 2013 je na Nizozemskem, natančneje 
v Eindhovnu, potekalo odprto prvenstvo Nizozemske. 
Tega A turnirja se 

je udeležilo tudi 7 bork in borcev 
slovenske mladinske reprezen-
tance, med njimi naš Domen Pirc. 
Domen je prvo borbo prepričljivo 
zmagal nad Belgijcem, v drugem 
krogu pa ga je žal zaustavil borec 
iz Kazahstana. 
Vendar bo imel Domen že kmalu naslednjo priložnost, da se dokaže, 
saj se z domačim klubom 24. marca 2013 odpravlja na Plemeniti turnir 
Zaprešića 2013, ki se bo odvijalo v Zagrebu. 

7. POKAL ŠMARTNO – LITIJA
V soboto, 9. 3. 2013, se je pod organizacijo Taekwondo kluba Šmartno 
– Litija zgodil že 7. Pokal Šmartno – Litija. Letos so imeli organizatorji 
veliko dela, saj se je na tekmovanje prijavilo presenetljivih 378 borcev 
iz 27 klubov. Med njimi je bilo 33 tekmovalcev iz domačega kluba. 
In prav njihova borbenost ter odlika sta pripomogli k temu, da smo v 
skupni razvrstitvi osvojili 3. mesto. Za popestritev dneva je poskrbel 
gašper Repina, saj se je po štirih letih odločil ponovno stopiti v ring. 
Po dolgih in napornih šestih minutah, mu je uspelo osvojiti 2. mesto. 
odlični so bili tudi naši stalni tekmovalci, brata Pirc ter sestri Rozina, 
in seveda pohvale vsem ostalim borcem, še posebno tistim, ki so se 
borili prvič. 
Našo borbeno soboto smo zaključili uspešno, prav takega mnenja so 
bili ostali domači ter tuji klubi in niso skrivali navdušenja nad prelepo 
dvorano ter organizacijo tekmovanja. Zahvaljujemo se občini Šmar-
tno pri Litiji ter županu, Milanu Izlakarju, za otvoritev tekmovanja in 
vsem drugim, ki so kakorkoli pripomogli k naši organizaciji tekmovanja. 
Obljubimo, da se bo naša tradicija nadaljevala in da se naslednje leto v 
začetku marca vidimo v še večjem številu. 
REZULTATI:
1. MESTo: Domen Pirc, Timotej Bučar 
2. MESTo: Taj Cerar, Jurij Širok, Eva Sirk, Rok Slapničar, Primož Črne, 
Sara Rozina, Ivonne Doblekar Kreuzer, Lana Smiljanič, Nika Šircelj, 
Domen Harb, Rudi Kepa, gašper Repina
3. MESTo: Luka Križaj, Nuša Harb, Jona Smrekar, Pia Smrekar, Ale-
ksandra Rozina, Patricija Matoz, Matevž Smrekar, Tadej Pirc, Tinkara 
Perme, Tadej Cerar 
TEKMoVALI So ŠE: gaj Križaj, Luka Tratar, Lovro Perme, Luka Bajc, 
Domen Kovač Tavčar, Janez Jerič
KICK: 3. MESTo: Nejc Jug
SoDELoVALI So ŠE: Adin Velič, Luka Širok

4. PRIJATELJSKI BISTRA CUP 2013
V nedeljo, 7. 4. 2013, je 8 mlajših članov Taekwondo kluba Šmartno 
– Litija, odšlo na 4. Prijateljski Bistra Cup 2013, ki je potekalo na Hr-
vaškem. To tekmovanje je bilo namenjeno predvsem mlajšim kadetom 
ter kadetom. Na njem je sodelovalo 133 bork in borcev.

Šmarski taekwondoisti so domov pri-
nesli 8 medalj ter pokal za najboljšega 
mlajšega kadeta. Ta laskavi naziv si je 
s tremi odličnimi borbami prislužil Luka 
Bajc, ki je v finalu premagal svojega 
klubskega prijatelja, Luka Križaja, ki je 
tako osvojil 2. mesto. Na najvišjo sto-
pničko je stopila tudi Aleksandra Rozi-
na, ki je dokazala, da sta poslušnost in 

pridnost na treningih poplačana v borbah. Dobro so se borili tudi Nuša 
Harb, Tadej ter njegov mlajši brat Taj Cerar, ki so izgubili šele v finalu in 
tako dosegli 2. mesto. Domen Harb ter Nika Šircelj pa sta žal izgubila 
že prvo borbo, a vseeno domov odnesla medalji.
Ta tekma je bila dober trening pred prihajajočim državnim prvenstvom 
Slovenije, ki bo potekalo 13. 4. 2013 v Slovenskih Konjicah.
REZULTATI: 1. MESTo: Luka Bajc, Aleksandra Rozina; 2. MESTo: Luka 
Križaj, Taj Cerar, Tadej Cerar, Nika Šircelj; 3. MESTo: Domen Harb, 
Nuša Harb. Janja REPINA

LITIJSKI KEMPOVCI NA SEMINARJU
Litijska občina je bogatejša še za eno borilno 
veščino, ki jo lahko trenirate. Tako se poleg 
taekwondoja, karateja in brazilskega Jiu-Jitsa 
v Litiji poleg otrok tudi odrasli lahko že eno 
leto učimo KEMPo ARNIS-a, filipinske in oki-
navske borilne veščine, katere primarni cilj je 
predvsem samoobramba. 
Ustanovitelj in glavni inštruktor Kempo Arnis 
Federacije (KAF) Borut Kincl živi in diha bo-
rilne veščine od kar pomni. Z vztrajnostjo in 
dolgoletnim odrekanjem je pri svojih 36. letih 
dosegel stopnjo 7. DAN v Ryukyu kempu in 
Kempo arnisu, uspel je postaviti danes eno 

največjih šol borilnih veščin v Evropi. Njegova Kempo Arnis Federacija, 
zaenkrat deluje v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Celju, Litiji in na 
Jesenicah. KAF je znana po visoki usposobljenosti svojih inštruktorjev 
in veseli smo, da v Litiji poučuje Klemen Hrovat, eden Kinclovih najbolj-
ših učencev in večkratni prvak v Arnisu oz. borbi s palico. 
od 15. do 17. 3. 2013 se je Novo mesto spremenilo v svetovno pre-
stolnico borilnih veščin, na t.i. »Spring Campu« ki ga je organizirala 
KAF. Campa se je udeležilo preko 150 ljubiteljev borilnih veščin, med 
njimi so bili varnostniki, policisti, vojaki in drugi. Litijani, ki smo se 
seminarja udeležili, smo spoznali goste ne samo iz Slovenije, ampak 
tudi Nemčije, Malte, Italije, Švedske in Kanarskih otokov. Seminar je 
prikazal elemente goloroke borilne taktike, borbo z orožjem in zaščite 
pred orožjem v samoobrambi. Poudarek je bil podoben, kot na rednih 
treningih in sicer na realni samoobrambi v stresnih situacijah ter kako 
najbolj modro ravnati v primeru, če pride do takšne situacije, ko je 
potrebno uporabiti samoobrambo. M.V., KAF Litija

ZGODOVINSKI USPEH LITIJSKIH 
KEGLJAČIC

23. marca je v Sloveniji potekalo zadnje tekmovanje 
v ligi za to sezono. Za litijske kegljače in kegljačice se 
je sezona končala nad pričakovanji, predvsem pa to 

velja za naša dekleta, ki so si z odlično igro skozi celotno sezono prii-
grale napredovanje v najvišjo, prestižno 1. A ligo za ženske.
Po 18 odigranih tekmah je naša prva moška ekipa, ki igra v 1. A ligi, su-
vereno in prepričljivo končala na 7. mestu, kar ji zagotavlja obstoj v ligi in 
igranje v njej tudi prihodnjo sezono. Druga moška ekipa je tekmovala za 
2. ligo vzhod, kjer so imeli do zadnjih tekem nemalo težav, ko pa so proti 
koncu sezone uvideli, da jim grozi izpad iz lige, so odločno odigrali zad-
nje 3 tekme in si z zmago v vseh treh zagotovili končno 8. mesto na lest-
vici in obstoj v ligi. Povsem druga slika pa je bila ves čas sezone pri naši 
ženski ekipi. Dekleta so imela namreč skozi celotno sezono konstantno, 
dobro igro. Z njo so doma in na gostovanjih zmagale večino tekem in si 
s tem zagotovile končno 2. mesto lestvice, ki pa prinaša uvrstitev v 1. A 
slovensko kegljaško ligo. Omeniti moramo, da je to za litijsko kegljanje 
zgodovinski uspeh, saj ženska ekipa v zgodovini litijskega kegljanja še 
nikoli ni igrala v 1. A ligi. Dekleta so za naslednjo sezono dobro motivi-
rana in so si za cilj postavile dobro igro in obstoj v ligi. Čestitamo vsem 
trem ekipam za uvrstitve, še posebno pa naši ženski ekipi!
Marca se je v Hrastniku odvilo tudi zasavsko prvenstvo za ženske, kjer so 
prva tri mesta zasedle Litijanke Valerija Kokalj, Branka Planinšek in Veron-
ika Ivančič. Valerija je kot prvouvrščena Litijo zastopala tudi na državnem 
članskem prvenstvu, kjer ji je le 7 kegljev zmanjkalo za uvrstitev na zadn-
ji, finalni dan tekmovanja. od moških je na državnem prvenstvu nastopal 
Litijan Klemen Selovski, ki je končal na 35. mestu. Čestitke!
Kot vidimo se je sezona za litijske kegljače končala z veliko uspehov, 
še posebej smo bili veseli ženske uvrstitve v najvišjo 1. A ligo. Tudi v 
prihodnji sezoni si z dobro igro in dobro voljo obetamo podobne in še 
boljše rezultate, ki nam vedno dajo nov zagon za udejstvovanje v tem 
športu. Vabljeni pa tudi vsi rekreativci na naše kegljišče, kjer lahko odi-
grate rundo ali dve, svoje otroke pa lahko prijavite tudi v kegljaško šolo. 
Informacije dobite v naših prostorih (nad trgovino Spar) v ponedeljek in 
sredo med 17. in 18. uro.  KK Litija2001

MEDNARODNI TURNIR 
TRADICIONALNEGA KARATEJA 

MOSTAR 2013
V soboto, 16.03.2013, se je v Mostraju odvijal med-

narodni karate turnir Mostar 2013, ki ga je ob 45. obletnici svojega 
delovanja organiziral karate klub Mostar. Turnirja se je udeležila tudi 
Slovenska Zveza Tradicionalnega Karateja (SZTK) v okviru sodelova-
nja z organizacijo tradicionalnega karateja TKA BIH. Na tekmovanju je 
sodelovalo okoli 300 tekmovalcev iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hr-
vaške, Nemčije in Slovenije. 
Slovenijo je zastopala izbra-
na otroška vrsta, v kateri je 
sodeloval tudi član KK Ken-
sei Matic Mandelj. V moč-
ni mednarodni tekmovalni 
konkurenci so tekmovalci 
izbrane vrste SZTK dosegli 
veliko dobrih rezultatov in 
za Slovenijo priborili kopico kolajn. od tega je naš tekmovalec Matic 
Mandelj dosegel 3. mesto v Fuko go (borba in kata izmenično) kadeti 
posamezniki ter nato še skupaj z Aljažem Markičem in Andrejem Va-
lentinčičem osvojili 1. mesto v Ko-go kumiteju kadeti ekipno. Vsem 
tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!  KK Kensei

Z ZMAGAMI V NOVO POLETNO 
SEZONO

Tekmovalni tenis
Nova poletna teniška sezona je pred vrati in tekmovalci Tenis kluba AS 
Litija so začeli več kot odlično.
Najbolj razveseljivo je prav gotovo, da se po kar nekajmesečnih teža-
vah s poškodbami na pota stare slave vrača Nastja Kolar. Nastja Kolar 
se je udeležila turnirja serije ITF z nagradnim skladom 10.000$ v Ma-
dridu in se je uvrstila v polfinale. Nastja v času nastajanja tega članka 
že uspešno nastopa na še močnejšem turnirju z nagradnim skladom 
25.000$ v La Marsi, kjer je brez težav opravila s kvalifikacijami, zma-
gala pa je tudi že v prvem krogu glavnega turnirja. V drugem krogu jo 
čaka obračun s 4. nosilko.
S svojimi nastopi na futures turnirjih od Umaga do Vrsarja je lahko 
zadovoljen tudi Nik Razboršek. Uspeha iz Umaga, kjer se je uvrstil 
v četrtfinale in prišel do novih ATP točk sicer ni ponovil, je pa tudi na 
preostalih dveh turnirjih, v Poreču in Rovinju, opravil kvalifikacije in 
se uvrstil v glavni turnir. Pri tem seveda ne smemo mimo dejstva, da 
je za uspešno opravljene kvalifikacije potrebno kar štirikrat premagati 
izvrstne nasprotnike. Turneje se je udeležil tudi Blaž Bizjak, ki pa se 
mu žal na nobenem od štirih turnirjev ni uspelo prebiti skozi sito kvalifi-
kacij, si je pa nedvomno nabral veliko mednarodnih izkušenj.
od profesionalcev pa k najmlajšim. Na turnirju od 08–11 let v Ljublja-
ni sta v kategoriji mini tenis uspešno zastopali barve Tenis kluba AS 
Litija Grošelj Rina in Potisek Liza. Spremljal ju je Matej Zlatkovič, ki 

se je vrnil iz študija v ZDA in je okre-
pil trenerske vrste našega kluba. Obe 
sta zabeležili po eno zmago v skupini 
in prejeli diplomo. V kategoriji TENIS 
do 11 let je znova stala na stopničkah 
Poglajen Pia, ki se je uvrstila v polfi-
nale in tako dokazala, da je ena najbolj 
uspešnih mladih tekmovalk v kategoriji 
do 11 let.
Na dobre rezultate, ki jih dosega Tina 
Godec, smo se v zadnjem času že kar 
navadili in tudi tokrat nas ni razočara-
la. Najprej se je odlično odrezala na 
turnirju do 18 let v Mariboru, kjer se 
je uvrstila v četrtfinale, enak uspeh je 

dosegla tudi na turnirju do 16 let v Kopru. Dve zaporedni uvrstitvi v 
četrtfinale sta odličen obet pred novo poletno sezono.

Rekreativni tenis
Zimska teniška liga AS se počasi bliža koncu in borbe so vedno bolj 
napete. V 1. moški ligi je v še enem derbiju več slavil Primož Novak, 
čeprav ga je Aleš Ahčin dobro ogrožal. Favoritu lige Novaku je tako za 
končno 1. mesto teoretično lahko nevaren le Denis Uranič, ki pa bo 
moral, ob povratku po poškodbi, odigrati 12 tekem v treh vikendih, kar 
pa bo vse prej kot enostavno. Verjetno bo veliko bolj zanimiva bitka 
za obstanek v prestižni diviziji, kjer ogroženi kot za stavo premagujejo 
eden drugega in je težko napovedati končni razplet. V 1. ženski ligi se 
je lestvica razdelila na dva dela, kjer bo prvih šest tekmovalk odigralo 
med seboj še po eno tekmo in šele takrat bo znana končna zmagoval-
ka, seveda pa bolje uvrščene po rednem delu s seboj nesejo boljše 
bonus točke. Druga polovica bo prav tako odigrala še po eno tekmo, ki 
bo morda nekoliko spremenila vrstni red med 7. in 12. mestom. 
Veliko naših igralcev se udeležuje tudi slovenskih rekreativnih turnirjev 
(DITS), kjer dosegajo vedno boljše rezultate. Enega vidnejših je na za-
dnjem turnirju v Velenju dosegel Alojz Ašič, ki se je uvrstil v polfinale. 
Pri ženskah pa sta bili uspešni Ašič Kovač Zori, ki je osvojila 3. mesto, 
še uspešnejša od nje je bila Kristan Karmen, ki je osvojila 2.mesto. 
AS-ova dekleta so se prijavila tudi v ekipno rekreativno ligo in z vese-
ljem bomo navijali zanje.

Poletna rekreativna teniška liga
Na pobudo nekaterih igralcev zimske lige, smo se letos odločili, da 
bomo izvedli tudi poletno teniško ligo AS. Tudi za poletno ligo imamo 
pridobljeno licenco DITS, kar pomeni, da bodo vsi rezultati, doseženi 
v tej ligi, šteli tudi k točkam za uvrstitev na slovenski rekreativni teni-
ški lestvici. Tako bodo imeli vsi udeleženci možnost do še višjih mest 
na slovenski rekreativni lestvici. Prijave za poletno ligo sprejemamo 
do 10.05.2013, predvidoma 11.05.2013 pa bo uvodni turnir. Poletna 
liga bo potekala neodvisno od zimske, število lig in razvrstitev po ligah 
pa bo odvisna od števila prijav. Liga bo v moški in ženski konkurenci. 
Prijavnina bo 30,00 eur/osebo. Ker je v poletnem času termine zaradi 
številnih drugih aktivnosti težko vnaprej delegirati, bo igranje potekalo 
v prosto izbranih terminih. Prijavite se lahko na mail: melita.asteprom@
gmail.com ali po tel. na 031-693-330, na obeh teh naslovnih lahko 
dobite tudi dodatne informacije.

GOSTILNA ŠPENDE
Valvazorjev trg 16, Litija

NUDIMO VAM MALICE, 
KOSILA IN JEDI PO NAROČILU. 

Vabljeni

tenis klub aS

Dva juniorja in pet odraslih litijskih kempovcev ter trener Klemen 
Hrovat, 1. DAN Kempo Arnis.
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V SPOMIN
Damjana groznik se je rodila 17. novembra 1980, kot prvi 
otrok kmetu Alojzu grozniku in kuharski pomočnici Alojziji 
groznik. Že ob rojstvu so ugotovili, da je Damjana otrok s po-
sebnimi potrebami. Dom so si ustvarili na Vratih. Leta 1983 
je dobila bratca Andreja, tudi otroka s posebnimi potrebami. 
Predšolska leta je preživela doma, predvsem pa zelo veliko po 
bolnicah in različnih zdravstvenih ustanovah. 
Leta 1991 se je skupaj z Andrejem vključila v oŠ Slavka gruma 
v Zagorju, v oddelek vzgoje in izobraževanja. Vozil ju je oče in 
prijazno vozil še druge otroke. Leta 1993 se je končno odprl 
oddelek vzgoje in izobraževanja v oŠ Litija in Damjana je z 
velikim veseljem hodila v šolo. Družina je s šolo odlično sode-
lovala in večkrat povabila učence in učitelje na svoj dom. 
Damjana je bila ponosna na svoj dom. Želela je pokazati svoje 
domače živali, ki jih je imela izredno rada. V šoli je bila radove-
dna in zgovorna. Rada je sodelovala pri vseh aktivnostih, pred-
vsem pa je rada spraševala o dogodkih, ki se jih je veselila. 
Imela je dober spomin in nič ji ni ušlo. Vedela je, da so njena 
sporočila pomembna in želela je da razumemo njene misli in 
njena čustva.
Pri 19. letih je hudo zbolela in od takrat naprej je prihajala v 
šolo le še občasno. Vsakega prihoda se je izredno razveselila 
in vsem polepšala dan s svojim veseljem do druženja.
Bolezen ni dala miru. Skrbna starša sta jo nenehno vozila od 
zdravnika do zdravnika in ji skušala na vse načine pomagati. 
Od novembra leta 2010, pa je morala hoditi še na dializo. Naj-
prej je bil prevoz organiziran, po treh mesecih, pa jo je moral 
ati vsak drugi dan odpeljati v Ljubljano. Zraven je šla mami, 
da je bila ob njej in seveda tudi Andrej, ki ni mogel sam ostati 
doma. 
K sreči le malokdo ve, kako je imeti dva otroka s posebnimi 
potrebami. Če pa vmes poseže še bolezen je nepredstavljivo. 
Seveda bi starša lahko dala otroka v zavod, a vedela sta, da 
jima nihče ne bo dal toliko ljubezni, posvetil toliko pozornosti 
in razumevanja.
Damjana se je udeleževala vseh aktivnosti Društva Sožitje. 
Ničesar ni zamudila. Ko smo izvedli eno aktivnost, se je že pri-
čela pripravljati na naslednje srečanje članov društva. Na zim-
skem izletu društva, decembra 2012 v Ljubljano, je bila zelo 
srečna in komunikativna. Peljali smo se z ladjico, si ogledali 
Plečnikovo cerkev in odšli na kosilo. Njene oči so žarele in za-
hvaljevala se je za pomoč. Tudi sicer je bila izredno hvaležna za 
pomoč. Zahvaljevala se je z besedami, objemi in poljubi. Rada 
je imela vse učitelje Podružnice s prilagojenim programom in 
prostovoljce društva.
Damjana se je skupaj z mamico in bratom tudi letos prijavila 
na vikend seminar društva na Debeli Rtič. Veselila se je dru-
ženja in želela si je, da bi jo prijateljica Marija naučila lepo 
plesati. Ni je bilo in zelo smo jo pogrešali. S svojim veseljem 
do druženja in dogodkov, je dajala energijo za delo.
Vemo, da je bila srečna. Živela je v družini, ki je zanjo naredila 
vse in tvojemu zdravju posvetila velik del svojega življenja. V 
njenem imenu hvala tvoji mamici in očetu za vse kar sta dala 
in naredila.
Damjana nas je naučila, da se je življenja potrebno veseliti, 
naučila nas je ljubiti, biti prijazen in dober. Naučila nas je, da si 
moramo pomagati in da moramo biti za pomoč hvaležni. Učila 
nas je kaj je pomembno v življenju. Mirno spi! Radi te imamo!
 M.M.A.

 IZ DELA OZRK LITIJA 
LETOVANJE

območno združenje Rdečega križa Litija bo tudi v letu 
2013, v času poletnih počitnic, s sodelovanjem zdravni-
kov ZD Litija, organiziralo letovanje za otroke iz občine 

Litija in občine Šmartno pri Litiji, od 5. do 14. leta starosti. Za letovanje 
v času poletnih počitnic je območno združenje objavilo razpis in z njim 
opredelilo
Letovanje v MPD Frankopan Punat na otoku Krku 4.7.-18.7.2013
Letovanje v MZL Debeli Rtič pri Ankaranu od 29.7.- 5.8.2013 in od 
5.8.- 12.8.2013 ter od 29.7. - 12.8.2013.
Letovanje podpira občina Litija, občina 
Šmartno pri Litiji in ZZZS.
Posebna ugodnost (nizek prispevek star-
šev) je namenjena vsem otrokom. Da bi 
omogočili letovanje čim večjemu številu 
otrok iz našega območja je prispevek 
staršev za letovanje 14,00 € na dan, z 
možnostjo plačila na dva ali tri obroke. Prvi obrok ob prijavi je 70,00 €. 
ostali prispevek se poravna najkasneje do pričetka letovanja.
V času letovanja so organizirane številne prostočasne aktivnosti, ki se jih 
otroci radi udeležujejo in si tako pridobivajo nova znanja ter spoznanja. 
Za strokovno vzgojo ter varstvo skrbijo vzgojitelji-vodiči, ki imajo poleg 
ustreznih strokovnih znanj tudi večletne izkušnje pri skrbi za otroke. 
Prijavo za letovanje, je potrebno oddati na obrazcu »PRIJAVNICA« z vsemi 
dokumenti do 31.5.2013, oziroma do zapolnitve terminov, na območno 
združenje Rdečega križa Litija. otroci morajo pred letovanjem opraviti 
zdravniški pregled pri svojem zdravniku.

TEDEN RDEČEGA KRIŽA 
območno združenje RK Litija se vsako leto vključi v obeleževanje med-
narodnega praznika Svetovnega dneva Rdečega križa, 8. maja in Tedna 
Rdečega križa Slovenije, ki tradicionalno poteka od 8. - 15. maja in tako 
nadaljuje tradicijo dobrih del, s svojimi aktivnostmi, ki imajo poudarek 
na preventivno zdravstveni dejavnosti, nudenju pomoči ljudem v sti-
ski, pridobivanju novih znanj in spoznanj in aktivnostim, kot so: teren-
ske meritve pritiska, sladkorja in holesterola, prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja, uporaba defibrilatorja, kviz med mladimi člani RK, in še veliko 
drobnih aktivnosti in nalog ki vodijo v in za korist občanov. otrokom se 
vsako leto predstavi poslanstvo RK in jih s tem spomni, kako zelo po-
membno je širiti humanitarne vrednote.
08.–15.05.2013: sprejem učencev 1. razredov osnovne šole v mlade 
člane Rdečega križa 
08.–15.05. 2013: 14. območno tekmovanje o dejavnosti Rdečega križa 
ter nudenju prve pomoči poškodovanemu ob nesreči za učence višjih 
razredov oŠ na območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji, pisa-
nje testov po oŠ in skupno praktično tekmovanje ekip PP ter razdelitev 
priznanj. Letos smo tekmovanje izvedli že v mesecu aprilu.
11.5.2013: izlet udeležencev 14. območnega tekmovanja iz znanja o de-
javnosti RK ter nudenju prve pomoči poškodovancem ob in širjenje znanj 
na Debeli rtič.
12.–15.5.2013: razdelitev prehranskih paketov in higiensko tehničnih 
pripomočkov socialno ogroženim družinam in posameznikom iz območja 
občine Litija in občine Šmartno pri Litiji.
14.05.2013: sprejem za predšolske otroke in učence 1. razredov oŠ (2 
skupini) lutkovna predstava ZVERJASEC v izvedbi lutkovne skupine LILU 
Litija. Predstavi bosta premierno v dvorani KC v Litiji.
15.05.2013: sprejem za predšolske otroke in učence 1. razredov oŠ ga-
brovka – Dole ter Vrtec in oŠ Šmartno lutkovna predstava ZVERJASEC 
v izvedbi lutkovne skupine LILU Litija, ki bo v dvorani OŠ Gabrovka in v 
dvorani KD Šmartno pri Litiji.
08.–15.05.2013: obiski starejših, bolnih in invalidnih oseb na domu 
(prostovoljci Rdečega križa po krajevnih organizacijah Rdečega križa).
15.- 20.05.2013: svetovni dan družine - materialna pomoč družinam s 
petimi in več otroki.
14.05.2013 do 17.5.2013 od 09.30 do 12. ure: dan odprtih vrat oZ RK 
Litija; a) ogled HC oZ RK Litija; b) stojnica oZ RK Litija, prikaz publikacij,  
prikaz dejavnosti (temeljni postopki oživljanja s pomočjo defibrilatorja, 
preventivno merjenje krvnega tlaka, delo mladih članov RK in drugo)
do 31.05.2013: izdelava risbe na temo »pomoč človeku«; »RAZPIS« v 
OŠ - prvi razred OŠ
od 01.-31.05.2013: dobrodelna akcija »RAD BI TI PoMAgAL»- učenci 
zbirajo šolske potrebščine za sošolce
IV. Svetovni dan zdravja - 7. april 2013: Svetovni dan zdravja praznujemo 
vsako leto 7. aprila kot obletnico ustanovitve SZo 1948. leta. Vsako leto 
je za ta dan izbrana tema, ki predstavlja neko prednostno področje javno 
zdravstvene skrbi po vsem svetu. Tema leta 2013 je visok krvni tlak. 
Krajevne organizacije Rdečega križa Litija preko celega leta vsaka na svoj 
krajevno običajen način izvajajo tudi preventivna merjenja krvnega tlaka. 
Visok krvni tlak – znan tudi pod imenom hipertenzija – povečuje nevar-
nost srčne in možganske kapi in okvare ledvic. Če ostane nenadzorovan 
lahko povzroči tudi slepoto, motnje ritma in okvare srca. Tveganje za ra-
zvoj teh težav je toliko večje ob prisotnosti drugih rizičnih dejavnikov za 
kardiovaskularne bolezni kot je npr. diabetes. Na svetu ima v povprečju 
eden od treh odraslih visok krvni tlak. Vendar pa je visok tlak mogoče 
preprečevati in ga zdraviti. 
odločilen cilj svetovnega dneva zdravja 2013 je zmanjšanje srčnih in 
možganskih kapi.  oZRK Litija, Danica SVERŠINA

KORK POLŠNIK
LETO JE NAOKOLI

In ponovno smo se zbrali, da pregledamo sadove enolet-
nega truda, ki ga je vložil KoRK Polšnik v izvedbo svojega 
programa. V ta namen smo razposlali vabila za občni zbor 

našim krajanom za nedeljo 10.3.2013 v gostilni Juvan. Letos so imela še 
priponko z vabilom za predavanje o diabetesu, katerega so nam pomaga-
li pripraviti KS Polšnik in društvo diabetikov Šmartno.
Doktorica Milojka Juteršek nas je s pomočjo slike in besede popeljala 
skozi vse pasti in zanke te zahrbtne bolezni, ki se v današnjem času vse 
pogosteje pojavlja tudi že pri mladostnikih. Dala nam je tudi zagotovilo, 
da se vlaganje v skrb za naše zdravje bogato poplača, ter da ni nikoli 
prepozno, oziroma še bolje nikoli prezgodaj poskrbeti za to. Njene prim-
erjave s količino skritega sladkorja v naših »malih« prigrizkih in napit-
kih so marsikoga osupnile – še bolj pa upam, da tudi navdušile za lažjo 
odločitev za bolj zdrav način prehranjevanja.
Po predavanju smo podali še poročilo o našem delu v preteklem letu, 
ki je bilo porazdeljeno čez celo leto ter izpeljano po programu, kjer pa 
se nam je zalomilo, smo pa dobili še dodatne naloge, da nismo bili pod 
»normo«. Tako smo namesto načrtovanega izleta pomagali DU Litija pop-
isati anketo med našim starejšim prebivalstvom- našteli smo jih preko 
100. Toda naloga nam je uspela.
Z našim delom pomagamo ljudem. Če hočeš to uspeti, moraš biti odprt 
do vsega in vsakogar. Naš način dela poizkušamo peljati prav v to smer 
in mislim, da nam uspeva, saj kamor se obrnemo po pomoč, nam jo ne 
odklonijo. Zato se na tem mestu še enkrat zahvaljujem vsem, ki nas 
prijazno sprejmete in pomagate na kakršen koli način.  olga REPoVŠ

R A Z P I S
4. ODPRTO TEKMOVANJE V KUHANJU GOLAŽA

''GOLAŽIJADA LITIJA 2013''pred gostilno ’’PUSTOV MLIN’’
 25. maja 2013 od 10.00 bo pred gostilno "PUSTOV MLIN" v Cerovici 
potekalo družabno tekmovanje, kjer se bodo merili amaterski kulina-
rični mojstri in mojstrice v kuhanju golaža v kotličku. Pravico nasto-
pa ima vsakdo, ki se bo do 18. maja prijavil na tekmovanje in pri tem 
vplačal prijavnino 30 EUR na transakcijski račun organizatorja (03110-
1000598551, namen; golažijada 13), Prijave in vse dodatne informa-
cije so možne tudi v gostilni "Pustov mlin"
info@golaz.si, www.golaz.si
Tekmovalni prostor bo odprt od 9.00 ure tekmovalnega dne in vsi, ki 
si želijo daljše priprave, lahko pričnejo z urejanjem prostora in pred-
pripravo opreme že takrat. Število tekmovalnih ekip je omejeno na 40 
ter 5 dodatnih, v kolikor bo potrebno. Ekipe, ki se bodo prijavile prve, 
imajo prednost pri izbiri prostora. Ekipa lahko šteje največ tri člane.
Kuhalo se bo na plinskih gorilnikih (požarna varnost) in v kotličkih oziro-
ma posodi, ki si jo priskrbijo tekmovalci sami.
Izrecno je prepovedano, da tekmovalci meso in čebulo prinesejo s seboj, 
saj se organizator obvezuje, da bo vsem tekmovalcem ob 10.00 izročil 
goveje meso enake kakovosti (3kg) ter čebulo z iste njive (3kg).
ostale sestavine morajo kuharji prinesti s seboj. Ekipa, ki bo ravnala v 
nasprotju s tem pravilom, bo diskvalificirana.
Organizator bo uredil tudi zadostno število prostora, zagotovil mize, do-
stop do vode ter uredil korita za pomivanje posode. Pri izbiri prostora, 
ima prvih pet (5) prijavljenih ekip prednost za izbiro prostora, vsi tekmo-
valni prostori bodo oštevilčeni.
25. maja 2013 ob 13.30 (oz. po dogovoru pred pričetkom kuhanja) bo 
neodvisna komisija sestavljena iz kulinaričnih mojstrov, pričela z oce-
njevanjem golažev. Komisija ne bo imela vpogleda v pobiranje vzorcev 
golaža, ki ga bo ocenjevala, tako bo komisija v tajnosti izvedla žrebanje 
po katerem bodo golažem pripisane številke. Ko bodo golaži ocenjeni, bo 
predsednik komisije oddal vodji tekmovanja spisek ocen in seštevke.
Komisija bo ocenjevala v prvi vrsti okus, nato izgled, aromo ter urejenost 
prostora. Člani komisije bodo nadzorovali sam potek kuhanja, razrez če-
bule, praženje, izgled kuharja, priprave mize, začimbe, ki se dodajajo 
(točkuje se z ocenami 0–10). Točkovalo se bo samo s celimi ocenami. 
ocena komisije je dokončna. 
Posebno se bo tudi ocenjevala in nagradila, najlepše pripravljena miza in 
izgled ekipe (dekoracija, čistoča, urejenost…)
Vodjo ekipe najbolje ocenjenega golaža se razglasi za nosilca zmagoval-
nega golaža in se mu izroči posebna nagrada.
Po razglasitvi tekmovalci golaž brezplačno razdelijo!
Poleg tekmovanja v kuhanju golaža, bo potekal tudi družaben program z 
živo glasbo !!!  oRgANIZACIJSKI oDBoR

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op-
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem 
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam 
lahko pomagam.  

Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija

Prodamo hišo z vrtom na Graški cesti v Litiji po 
ugodni ceni. Možen ogled. Info: 041/872-784

PRoDAM garažo pri AMD v Litiji. 
Cena po dogovoru. 041/683 673.

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa 1.3 CDTI, let nik 2009, cena 5.850,00 EUR; Opel 
Meriva 1.4 16V Essentia, letnik 2008, cena 5.990,00 EUR; Opel GT 2.0 Turbo, 
let nik 2008, cena 19.500,00 EUR; Opel Signum 2.2 DTI 16V Elegance Avt., let
nik 2004, cena 4.900,00 EUR; Peugeot 207 Style 1.4 16V, let nik 2006, cena 
4.680,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Nissan Primera 1.8 16V Visia
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 12/2013, 
prev. 153166 km, srebrna barva (kovin
ska), bencinski, 1769 ccm, 85 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA

3.200,00 EUR

Opel Astra 1.6 16V Comfort 
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: /, prev. 73800 
km, bordo rdeča barva (kovinska), bencinski, 
1598 ccm, 74 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

2.200,00 EUR
Volvo V50 Kinetic 1.6 D 
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: /, prev. 
163090 km, temno modra barva (kovinska), 
diesel, 1560 ccm, 80 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

6.850,00 EUR

Honda CR-V 2.0i S
Letnik: 1998, veljavnost nalepke: 08/2013, 
prev. 237650 km, temno zelena barva 
(kovinska), bencinski, 1972 ccm, 94 kW, 
ročni (5 pr.), KLIMA

2.770,00 EUR

Seat Leon Stella 1.9 TDI
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 06/2013, 
prev. 244147 km, rdeča barva, diesel, 1896 
ccm, 81 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

1.990,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 02/2013, 
prev. 136000 km, srebrna barva (kovin
ska), diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6 pr.), 
KLIMA

6.950,00 EUR

Pričela se je sezona špargljev! 
Prodaja od petka 26.4.2013 dalje.

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

Tel: 031 847 206

e-mail: andrej.marn@siol.net

ŠPARGLJI



DRAGI ATA!

Življenje celo si garal, 
Z veseljem zemljo obdeloval,
Sledi ostale so povsod,
Od dela tvojih pridnih rok.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
Beseda tvoja v nas živi,
Povsod te čutimo mi vsi,
Kot da med nami si še vedno ti.

ZAHVALA
V 83. letu starosti se je za vedno od nas poslovil naš dragi ata

FRANC ZAVRL
25.4.1930 – 16.3.2013
Iz Javorja pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče, ter da ste ga v tolikšnem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebna zahvala gre gospodu župniku Stanislavu Škufci za res 
zelo lepo opravljen cerkveni obred, litijskim pevcem za zelo lepo od-
pete pesmi, gospe Heleni Perko za lep poslovilni govor in pogrebcem. 
Iskrena hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
nam kakorkoli pomagali.

Žalujoči: Milena, Nada, Zinka, Brane in Romana z družinami

ZAHVALA

V 96. letu starosti nas je zapustil naš

FRANC RUDOLF-RUDI
1917 – 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za darovano cvetje, sveče, izrečene besede sožalja in sprem-
stvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi Združenju borcev za vrednote 
NOB, Društvu vojnih invalidov, Društvu izgnancev, Društvu invalidov, 
Društvu upokojencev in pogrebni službi KSP Litija, posebej pa Mirku 
Kaplji in Stanič Bredi za ganljive besede ob slovesu.

Vsi njegovi

Lepa bila so leta,
ki bila so skupaj s tabo preživeta.
Zdaj pa odšla si za vedno,
a v naših srcih ostala boš za večno.

ZAHVALA

ANTONIJA KOTAR
Bajdetova Tončka iz Polšnika

12.6.1928 – 30.3.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, svete maše ter sveče. 
Hvala tudi pogrebcem PGD Polšnik, pevcem MOPZ Polšnik, g. župniku 
ter Lauri Horvat za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni.

ZAHVALA
ob nenadni smrti naše drage

MARIJE VRTAČNIK
10.12.1930 – 14.3.2013

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem  
za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Zahvala tudi pevskemu zboru Lipa, 

g. župniku za pogrebni obred in pogrebni službi KSP Litija.

Žalujoči: sinova Zvone in Janez Vrtačnik z družinama

Srce Tvoje je zastalo,
zvon v slovo Ti je zapel,
misel Nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA
V 89. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

IVAN KOS
1923 – 2013

iz CKS 10, Litija

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje 
in sveče ter za izrečena sožalja. Posebna zahvala gospodu župniku 
Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred ter pevcem iz Polšnika za zape-
te pesmi ob grobu.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal…

ZAHVALA
V 95. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

ANICA CELESTINA
roj. Povše

26.7.1918 – 15.3.2013
Iz Sopote pri Podkumu

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja in tople stiske rok, besede tolažbe, za podarjeno 
cvetje, sveče in darovane svete maše. Posebna zahvala tudi duhov-
nikoma za lepo opravljeno sveto mašo in pogrebni obred, pogrebni 
službi Ropotar iz Savinjske doline za vso pomoč pri urejanju vsega 
potrebnega za zadnje slovo, pevkam za lepo zapete in odigrane ža-
lostinke. Zahvala tudi zdravnikom in medicinskemu osebju bolnice 
Trbovlje za njihovo požrtvovalno pomoč v zadnjih trenutkih njenega 
življenja. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni. 
        (Simon Gregorčič)

ZAHVALA
Po hudi in težki bolezni  

nas je mnogo prezgodaj zapustila  
ljubljena hčerka in sestrica

DAMJANCA GROZNIK
17.11.1980 – 2.3.2013
Iz Vrat, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za po-
moč, Osnovni šoli Litija, Podružnici s prilagojenim programom in Društvu 
Sožitje Litija in Šmartno. Hvala za darovano cvetje, sveče in denarno po-
moč. Posebna zahvala tudi ge. Marjeti Mlakar-Agrež za besede slovesa. 
Hvala ostalim učiteljem in pevcem KSP Litija ter gospodu županu Milanu Iz-
lakarju za pomoč. Posebej se zahvaljujemo tudi osebju bolnice Petra Držaja, 
dr. Martini Plešivčnik Novaljan, sestri Martini Brecelj in ostalemu osebju za 
denarno pomoč. Zahvala tudi Jelki in Anici Potisek, Janezu in Emaliji Kepa, 
Boži Lamovšek, frizerkama Barbari in Branki. Hvala tudi osebju Infekcijske 
klinike, intenzivne nege, dr. Matjažu Jerebu in ostalim zdravnikom. Hvala 
gospodu župniku Janezu Kvaterniku za dovoljenje, da je ležala v farni cerkvi 
in za lepo opravljen obred. Hvala tudi gospodu župniku Marjanu Lampretu 
za obiske v bolnici in prejete zakramente. Hvala vsem za molitev ob krsti.

Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Žalujoči: mami, ati in brat Andrej ter vsi, ki so jo imeli radi

Tako kot odideta pomlad in mladost,
tako si odšla tudi Ti, draga mama, sestra in babica.
Slovo je težko z bolečino,
v srcu pušča žalost in praznino.

ZAHVALA
Ob smrti drage mame, sestre in babice

PAVLE RUS
iz Jevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za podarjeno cvetje in sveče ter izrečena sožalja. Posebna 
hvala g. župniku Pavli Štefanu in g. Lemut Stanetu za lepo opravljen 
pogrebni obred in mašo. Hvala tudi pevcem iz Kresnic in vsem, ki ste 
spremljali pokojno na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi njeni osebni zdravnici, kakor tudi patronažni 
službi za skrb in prijaznost, ter vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih 
stali ob strani.

Vsi njeni

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame…

ZAHVALA
Prekmalu je zaradi bolezni ugasnilo življenje

FRANCA-ČIŽOTA VRHOVCA
27.3.1942 – 7.4.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kra-
janom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Po-
sebej se zahvaljujemo g. Mirku Kaplji za izrečene besede slovesa, dru-
žini Siter iz Trnovelj pri Socki in Robiju Jakliču iz Litije za vso pomoč, 
sodelavcem Predilnice Litija za darovane sveče in tolažilne besede ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Vse do zadnjega si upal,
da bolezen s trdo voljo boš ugnal,
a pošle so ti moči in zatisnil si oči,
prezgodaj mir svoj našel si.
Za vse še enkrat hvala ti.

ZAHVALA
V 57. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

JOŽE AVBELJ
13.3.1955 – 4.3.2013

z Dol pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prija-
teljem in znancem za izkazano sočustvovanje, darovano cvetje, sveče in 
svete maše.
Posebna zahvala dolgoletni prijateljici ge. Cvetki Cerar za nesebično po-
moč in podporo v času njegove bolezni. Lepa hvala izrekamo zdravni-
kom in medicinskemu osebju onkološkega in kardiološkega oddelka KC 
Ljubljana za celovito zdravniško oskrbo in nego. Lepo se zahvaljujemo  
g. Robertu Hladniku za lep pogrebni obred, MOPZ Polšnik za zapete pes-
mi, PGD Dole za lepo opravljen gasilski obred in g. Vladimirju Oblaku za 
poslovilne besede.
Iskrena hvala vsem, ki jih nismo posebej imenovali, a ste nam v težkih tre-
nutkih stali ob strani ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Njegovi: žena Lidija, hči Andreja z družino, sestri Slavi in Olga z 
družinama

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila –
za tabo ostala je velika praznina,
ki z našo ljubeznijo in mislijo
do tebe – se bo polnila.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža, atija in ata

POLDETA FRELIHA
11.11.1950 – 6.3.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani ter 
vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Posebna hvala g. župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen pogrebni 
obred, g. Francu Černetu za ganljive poslovilne besede, osebju ZD 
Litija, kolektivu Predilnice Litija, pevcem, trobentaču, članom PGD 
Štangarske Poljane in praporščaku Vojnih veteranov.

Vsem in vsakemu posebej hvala!

Žalujoči: žena Tončka, sin Simon, hčerki Tončka in Andreja z družino

Kam odhajaš draga mama,
kliče žalostno srce.
Niti zbogom nisi rekla,
ne podala nam roke.

ZAHVALA
Po težki bolezni je v 74. letu za vedno zaspala naša draga žena, 

mama, babica, prababica, sestra, tašča in teta

MARIJA KLOPČIČ
roj. Rebolj

27.12.1939 – 13.4.2013

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, svete maše in sveče. Is-
kreno se zahvaljujemo dr. Ptičarju, dr. Hauptmanovi in dr. Benedičiču 
za vso prejeto oskrbo, patronažnima sestrama Tatjani in Karmen za 
vso skrb in pomoč, g. župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen po-
grebni obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču Gašperju Na-
mestniku za zaigrano Tišino, praporščakom in govornikoma g. Pavlu 
Hiršlju in g. Mirku Kaplji za ganljive poslovilne besede ob grobu.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: mož Silvo, hčerki Mari in Sonja, sinova Silvo in Janko  
z družinami, sestre in bratje ter ostalo sorodstvo.



ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, babica in prababica

ŠTEFANIJA-ŠTEFKA ŠTRUKELJ
26.12.1922 - 6.4.2013

Zahvala osebju Doma Tisje, gospodu župniku  
za lepo opravljen obred, polšniškim pevcem za odpete pesmi  

ter Lauri za čudovit govor.

 

Žalujoči: hči Draga in sin Zvone z družinama ter ostali najbližji

19April 2013

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

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

Izdajatelj: Tiskarna ACo - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Tehnični urednik: Marko Djukić  

• 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.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 149

Izžrebanci MARČEVSKE križanke dobijo knjigo Boj za last no 
zdravje. Nagrado prejmejo v Tiskarni Aco, CDK 39, 1270 
Litija.

1. Zinka Jenko, Vernek 1, 1281 Kresnice
2. Tina Kuder, Sava 6, 1282 Sava
3. Dušan Nemanič, Tihaboj 24 1274 Gabrovka    

Težje besede:  MASTER, OKONINA, RANJINA, ANART, 
AMADIS, LUT

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.5.2013 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo Riva Case 
elegantno stilsko foto SLR torbo. 

Nagrade prispeva JOVIDAN.SI
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HRVAŠKI 
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RADIJ
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ZA TEHTANJE
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GESLA

BELJAKO
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KI DAJE 
PROŽNOST

Tam, kjer si ti,
ni sonca ne luči,
le tvoj nasmeh 
nam v srcih še živi.

Nihče ne ve 
kako boli,
ko se zavemo,
da te več ni.

ZAHVALA

PETER VODENIK
1987-2013

Iskreno se zahvalujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, so-
delavcem in znancem za izrečene sožalje, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Hvala za lep pogrebni obred, g. župniku Andreju Roušku 
in Pavlu Okolišu ter pevcem.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi  
in ga boste ohranili v lepem spominu!

Vsi njegovi

mali oglasi
KUPIMO vse vrste telic in krav 
za zakol. Kupimo tudi bikce me-
sni tip težke od 120 do 200 kg. 
Tel. št.: 031/832-520.

PRODAMO prašiče, težke od 80 
do 150kg. Možna dostava na 
dom. Tel. št.: 031/832-520.

PRODAMO silažne bale. Tel. št.: 
031/832-520.

PRODAM pianino, rjave barve, 
ohranjen, cena po dogovoru. 
Inf.: 041/954-766.

PRODAM mladinsko kolo Rog 
max, rumene barve in kolo Rog, 
vijolične barve, oba zelo ohra-
njena, ceni po dogovoru. Inf.: 
041/954-766.

ODDAM stanovanje, Zg. Hotič 
45 m2, gSM 041/336-139.

KUPIM vozilo od letnika 1998 
naprej, odlično ali slabše oh ra - 
njeno, lahko je tudi karambo-
lirano ali v okvari. GSM: 030/ 
940-859.

PRODAM 3 sobno stanovan je, 
l. 1978, 71 m2, v litiji, ul. Lu-
ke Svetca 1, dobro ohranjeno, 
57.000 EUR, urejena ZK, Tel.: 
041/ 754 850.

KUPIM star mizarski ponk, roč-
ne žrmlje, skrinje, omare, mize, 
voziček lojtrnik manjši, cizo in 
ostale stare predmete. Tel.: 031/ 
878-351

ODDAMO popolnoma oprem-
ljeno trosobno stanovanje na 
CKS. Cena po dogovoru. Vse in-
formacije na gsm 070-857-767.

Ostalo grenko je spoznanje, 
to je resnica niso sanje,
da nazaj te več ne bo,
ker za vedno vzela si slovo.
Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala Ti,
dobrota tvojega srca
nikdar ne bo pozabljena.

ZAHVALA
ob boleči izgubi mame in stare mame

KRISTINE VIDEC
rojene Zajc

17.12.1933 – 10.4.2013
iz Brega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala dekanu Pavlu Okolišu za 
lepo opravljeno pogrebno svečanost, pevskemu zboru Mlada lipa, KS 
Breg - Tenetiše za darovano cvetje, ter patronažni službi.

Žalujoča sinova Vladimir in Cvetko z družinama

Zaspala je naša mama in babica.

Nas vse, ki smo bili tako zelo njeni, pa preveva tesnoba  
in  spoznanje, da nam nekaj manjka. Skozi vse te  
žalostne občutke pa prihajajo na površje čudoviti spomini.

Bilo je dolgo in bilo je dobro in bilo je lepo.  
Kdor je zapustil take spomine, ta ni nikoli umrl!

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

ALOJZIJE RAPPL
rojene RESNIK

21.3.1929 – 9.4.2013 
iz Gabrovke

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so jo pospremili na zadnji poti in nam 
izrekli sožalje. Posebno se zahvaljujemo tudi Društvu civilnih invalidov 
vojne Ljubljana in PGD Gabrovka za prapora, ge. Heleni Perko in g. 
Marjanu Velenčiču za govor, ter MPZ Lipa za zapete pesmi.

Žalujoči: hčerka Erna in sin Boris z družinama

BRUNARICO 
GOSTINSKI 

LOKAL
ob tenisu  

v Kresnicah  
ODDAJAMO  

v dnevni najem 
za zaključene 

družbe
(družinska praznovanja, 

družabna srečanja, 
piknike…)

Pijača in prehrana v last ni 
– najemnikovi režiji.

Več na: 041 43 66 55

www.biggreenegg.si 

Tel. 01/561-29-40

Najboljši žar na svetu



Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!

VRTNARIJA MORAVČE pri Gabrovki
VRTNARIJA KLINC Breg pri Litiji

041-648-459

Vabljeni v
prenovljene 
rastlinjake, 

kjer vam 
nudimo 
okrasne 
sadike, 

zelenjavne 
in balkonske 

rastline.

DELOVNI ČAS:
od 8.00 do 19.00

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

 odprto tudi v četrtek,
2. maja 2013

Največja izbira hibridnih zelenjavnih sadik v Sloveniji.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

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 trinajstega 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 »starega kmečkega orodja in pripomočkov« v Valvasorje-
vem 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

VABILO na 13. tradicionalni pohod
PO OGLARSKI POTI, v SOBOTO, 18. maja 2013.


