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Prispevke pošljite do 8.4.2015 po e-pošti: obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Zima je odšla in v spet toplih spomladanskih dneh čutimo veselje,  
ko nazdravjamo vsem našim żenam, kasneje še posebno dragim materam,  
ko se družine zberejo ob velikonočnih praznikih, vmes pa si privoščimo  

kakšno prvoaprilsko. Radi imamo ta čas v letu, saj nam riše nasmeh na obrazu!
 Uredništvo Občana 

Občina Litija je letošnje pustne prireditve izvedla skupaj z zavodi, organizacijami in društvi.  
Ob navajanju vseh, ki so pomagali pri organizaciji, smo nehote in nenamerno izpustili KLIŠE –  

Klub litijskih in šmarskih študentov in še posebej Mrzel Ernesta in Cirkvenčič Tomaža, ki sta vses-
kozi aktivno sodelovala pri vseh pripravljalnih delih. Obema se zahvaljujemo za vložen trud in se jima 

opravičujemo, ker smo v prejšnji številki Občana pomotoma izpustili njuna imena in organizacijo KLIŠE.

PUSt PaRtY 15'
13.2.2015 se je v športni dvorani Litija odvijal že 3. Pust Party po vrsti v domeni KLUBA 
KLIŠE. Za nami je še ena nepozabna noč odlične zabave z divjimi ritmi glasbe, plesa ter 
dobre družbe in energije, saj je Klišejev Pust party ponovno zrastel in presegel meje 
postavljene s prejšnjimi. Prvič smo v goste pripeljali tudi tujega izvajalca. Mark Noize, 
mojster za mešalno mizo iz Italije, je skupaj še s tremi slovenskimi DJ-ji poskrbel za 
nepozaben brutalen žur. Zabave se je skupaj udeležilo več kot 350 mladih in mladih po 
srcu, ki so imeli dovolj energije, da so skupaj z nami uživali do jutranjih ur.
Ob tem se moramo za odlično izvedbo zabave zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri organizaciji- 
-pripravi ter izvedbi tega dogodka. Zahvala tudi Občini Litija, s katero smo aktivno sodelovali v 
skoraj vseh fazah Litijskega karnevala in Mestni skupnosti za podporo. Seveda pa ne smemo 
pozabiti na CENTER BAR ŠMARTNO in KLUB KLIŠE, ki sta najboljšim maskam podarila števil-
ne bogate nagrade. Najboljša maska je prejela tablični računalnik. 
Seveda pa tako dobre zabave nebi bilo brez vas dragi obiskovalci. Hvala vsem, ki ste prišli in nas 
podprli. Hvala vsem ki ste bili našemljeni v pustne maske in tako še popestrili Pust party. Na Pust 
party-ju se vidimo spet drugo leto, še prej pa za vas konec oktobra pripravljamo tradicionalni 
Halloween party – že 5. Po vrsti, za katerega obljubljamo, da bo še večji, boljši kot vsi do sedaj. 
Galerijo slik pretekle zabave in drugih zabav lahko pogledate na Klišejevi FB strani. Vabljeni k 
spremljanju še ostalih aktivnosti in dogodkov na Klišeju, se vidimo!  Kliše party tim.

oGleD boŽjeGa GRoba
Spoštovane občanke 
in občani! Ob bliža-
jočih velikonoč nih 
praz ni kih, si lahko 
og ledate posebno 
znamenitost, ki kra-
si cerkev sv. Andreja 
na Vačah. Božji grob 
sestavljen iz košč-
kov stekla je darilo 
neke češke firme iz 
leta 1865 in je eden 

najlepših v 
Evropi. 
Od Velikega četrtka do velikonočne nedelje je grob odprt za 
obiskovalce, kasneje pa si ga lahko ogledate ob predhodni 
najavi pri mežnarju Jurjevec Janezu.

vabilo na PRiReDitev
Spoštovane občanke in občani tudi letos bomo pri-
redili proslavo dneva zastave, ki že po tradiciji spa-
da v središče Slovenije GEOSS. Društvo Heraldica 
Slovenica je bilo ustanovljeno v istem letu, ko je bila 
proglašena Samostojna država Slovenija. Društvo je 
neločljivo povezano z narodom, ki predstavlja slo-
vensko nacionalno identiteto: jezik, kultura, zgodo-
vina in slovenska nrav. Predstavlja pa tudi temelje 
naše simbolike kot so grboslovje, zastavoslovje in 
rodoslovje, naših prednikov s tisočletnim izročilom. 
Lansko leto nam je po 24-ih letih uspelo v središče 
naše domovine postaviti umetniško repliko knežje-
ga kamna, s tem smo kljub velikim zapletom obo-
gatili protokolarni spomenik naše republike. Tradici-
onalne proslave Dneva zastave organiziramo vsako 
leto 1. nedeljo po 7. aprilu v spomina na prvo izobe-
šanje slovenske zastave, ki je bilo 7. aprila daljnega 
leta 1848. To dejanje so opravili slovenski študentje 
iz Dunaja pod vodstvom velikega domoljuba Lovra 
Tomana. Ta dan je vreden spomina. 
Letošnja prireditev bo v nedeljo, 12. aprila, ob 
13. uri na GEOSS-u. Povorka z zastavami in pra-
pori bo ob tej uri krenila iz pred gostišča Balant 
k geometričnem obeležju. Zbor praporščakov, 
zastavonoš, častne enote SV in nastopajočih v 
kulturnem programu bo ob 12. uri. Vljudno ste 
vabljeni praporščaki, vojnih veteranov, kultur-
nih ustanov gospodarstva in drugih političnih 
organizacij, ki posedujete svoje simbole prapo-
re ali zastave svojih združenj.
  Jožef LaJEVEC

Društvo laz vabi  na

(Več na 8. strani)

Drage občanke in občani !

Voščim vam vesele in blagoslovljene velikonočne 
praznike in vam želim veliko medsebojnega  

razumevanja in miru ter upanja  
na vse dobro v prihodnosti.

Župan Franci Rokavec

Utrinki iz PUST PARTYja 15':

39 PaRtneRjev za  
SKUPni Razvoj PoDeŽelja  

v SRcU Slovenije
V Geometričnem središču Slovenije (GEOSS) je 
12. marca 2015 39 predstavnikov javnih institucij, 
podjetji, društev, zavodov, organizacij in posame-
znikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Mo-
ravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske 
pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko 
skupino Srce Slovenije. 
S tem se bo nadaljevalo  javno-zasebno partner-
stvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evrop-
skih sredstev.  (več na 5. strani)

Foto: Matej Povše
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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 2015
I.  Občina Litija namerava v letu 2015 podeliti priznanje 

Zlata plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se 
podeli občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, dru-
štvom, združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam 
in skupinam za dosežke na področju gospodarstva, šol-
stva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekolo-
gije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih, za po-
membno 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 Li-
tija lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, dru-
štva ter druge organizacije.

IV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v 
pisni obliki najkasneje do 25. 05. 2015 do 12. ure na 
Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JaVNI 
RaZPIS Za PODaJO PREDLOGOV Za PODELITEV PRIZNa-
NJa ZLaTa PLaKETa OBČINE LITIJa Za LETO 2015 – NE 
ODPIRaJ« in mora vsebovati:

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

 b)  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika 
priznanja,

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

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

KOMISIJa Za MaNDaTNa VPRaŠaNJa,
VOLITVE IN IMENOVaNJa
Predsednik: Pavel Hiršel

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, 
ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadar-
koli posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja pri občinskem svetu Občine Litija, predloge za 
podelitev priznanja Častni občan Občine Litija. Predlog za 
podelitev priznanja mora vsebovati ime in priimek oziroma 
naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in 
priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in 
utemeljitev predloga. Predlog posredujte v pisni obliki naj-
kasneje do 25.05.2015 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova 
ulica 14, Litija, s pripisom »JaVNI RaZPIS Za PODaJO PRE-
DLOGOV Za PODELITEV PRIZNaNJa ČaSTNI OBČaN OBČI-
NE LITIJa Za LETO 2015 – NE ODPIRaJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, 
ki se lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno po-
membne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, 
ki so prispevali k splošnemu razvoju, ugledu in napredku 
celotne Občine Litija in imajo trajen pomen za vse občane 
in njihovo življenje. Priznanje Častni občan se lahko podeli 
državljanom Republike Slovenije in drugih držav. V posame-
znem letu lahko občinski svet podeli največ eno priznanje z 
nazivom Častni občan Občine Litija.

Občina Litija
Župan: Franci ROKaVEC

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNIH RAZPISOV – ponovno

Obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS št. 12/15, 
dne 27.2.2015 objavljeni razpisi:

-  Za SOFINaNCIRaNJE PROGRaMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJa ŠPORTa

-  Za SOFINaNCIRaNJE PROGRaMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJa KULTURE

-  Za SOFINaNCIRaNJE PROGRaMOV/PROJEKTOV  
SOCIaLNEGa VaRSTVa

-  Za SOFINaNCIRaNJE MLaDINSKIH PROJEKTOV  
in PROGRaMOV 

Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so na voljo 
na splet ni strani Občine Litija, http://www.litija.si. Dodat-
ne informacije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weil-
goni@litija.si ter karmen.merela@litija.si. 

Rok za oddajo prijav na prve tri razpise je 27.3.2015 do 
12. ure, za mladinske projekte in programe pa 3.4.2015 
do 12.ure.

JAVNI POZIV ZA PREDLOžITEV LISTIN ZA 
UREDITEV LASTNIŠTVA NA NEPREMIČNINAH 
Zaradi ureditve lastništva v zemljiški knjigi pristojnega so-
dišča, Občina Litija, poziva občane k predložitvi listin o la-
stništvu navedenih nepremičnin, zaradi ureditve lastništva 
v zemljiški knjigi za sledeče nepremičnine:
I.  Nepremičnine ob Ponoviški cesti (Laba) 

• 1345/92 k.o. 1835 Hotič 
• 1345/93 k.o. 1835 Hotič 
• 1345/94 k.o. 1835 Hotič 
• 1345/95 k.o. 1835 Hotič 
• 1345/96 k.o. 1835 Hotič 
• 1345/52 k.o. 1835 Hotič 
• 1345/101 k.o. 1835 Hotič

Vse nepremičnine predstavljajo nepozidano stavbno zemljišče. 
II.  Nepremičnina Trg na stavbah (nasproti TNS 10): 

• 1345/87 k.o. 1835 Hotič 
III.  Nepremičnine Trg na stavbah (garaže pri čistilnici 

Brodar): 
• 1347/68 k.o. 1835 Hotič 
• 1347/66 k.o. 1835 Hotič 
• 1347/64 k.o. 1835 Hotič

IV.  Nepremičnine Trg na stavbah (garaže): 
• 1347/34 k.o. 1835 Hotič 
• 1347/60 k.o. 1835 Hotič 
• 1347/52 k.o. 1835 Hotič 
• 1347/55 k.o. 1835 Hotič

Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin je Občina Litija. V ko-
likor razpolagate z dokumentacijo iz katere je razvidno, da 
ste v preteklosti pridobili lastništvo na nepremičninah, pa 
lastništvo ni bilo urejeno, vas pozivamo, k predložitvi listin. 
Listine predložite osebno ali pisno na naslov Občina Litija, 
Jerebova ulica 14, 1270 Litija najkasneje do 31.05.2015. 
Po navedenem roku bo občina pristopila k prodaji 
vseh navedenih nepremičnin. Za dodatne informacije se 
obrnite na tel. št. 01/8963-458 – Saša Pirnavar ali na ele-
ktronsko pošto sasa.pirnavar@litija.si.

Občina Litija
Župan: Franci ROKaVEC

PRaznUjMo SKUPaj
Obujamo tradicijo – gradimo skupnost

FeStival SKUPnoSti
sobota, 13. 6. 2015, Valvazorjev trg

Festival skupnosti bo potekal v okviru občinskega 
praznika. K sodelovanju na festivalu vabimo mestno in 
krajevne skupnosti občine Litija z društvi, podjetniki in 
drugimi organizacijami. Namenjen je predstavitvi zna-
menitosti občine, podjetnosti, ustvarjalnosti, turistični, 
gostinski, družabni in drugi ponudbi, ki je na voljo. S 
svojo organizacijo se lahko prebivalcem občine Litija 
predstavite na stojnicah, z nastopom na odru, z delav-
nicami za obiskovalce, razstavo ali na kakšen drugačen 
način. Vaših idej in predlogov bomo veseli. 

Vabljeni, da se predstavite in obogatite festival  
s svojo udeležbo. 

Isti dan bo potekal tudi Litijski tek 2015. 
Več informacij v naslednji številki Občana  

ali na mailu: sport@zkms-litija.si.
Organizatorja Festivala skupnosti:  

Občina Litija, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Dodatne informacije:
Stičišče NVO osrednje Slovenije,  

marija.lavrencic@consulta.si.

UPRAVNO SODIŠČE UGODILO PRITOžBI 
OBČINE LITIJA

Občina Litija je 5.5.2014 oddala vlogo na 8. Javni poziv za predloži-
tev vlog za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve »Regio-
nalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« in sicer za 
projekt Nakup medgeneracijskega središča Litija. Vloga je bila iz 
nam nerazumljivih razlogov zavrnjena, s sklepom z dne 23.9.2014. 

Občina Litija se je na takšno odločitev Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pritožila na upravno sodišče.
Z navedenim projektom je občina Litija želela pridobiti 7,3 mio 
EUR evropskih sredstev, katere bi namenila za odkup prostorov 
medgeneracijskega središča v objektu ŠMELC. S kupnino, ki bi jo 
pridobila družba SVC d.o.o. Litija, bi le-ta odplačala svoje kreditne 
obveznosti do bank. Tako bi bil občinski proračun razbremenjen 
obveznosti iz naslova dokapitalizacije družbe, prav tako pa v času 
odplačevanja kreditov družbe, občini Litija ne bi bilo potrebno sub-
vencionirati najemnine javnemu zavodu Dom Tisje, ki bi navedeno 
enoto dobil v upravljanje. Oskrbovancem pa bi bila v vsakem pri-
meru zagotovljena primerljiva cena za oskrbni dan kot je v Domu 
Tisje v Črnem potoku.

Upravno sodišče je na seji 10. februarja 2015 pritrdilo pritožbi 
občine Litija in odpravilo Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo z dne 23.9.2014 in vrnilo zadevo istemu organu v 
ponovni postopek. Pričakujem, da bo pri ponovni obravnavi naše 
vloge Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odločalo ko-
rektno in izdalo pozitiven Sklep ter s tem prižgalo zeleno luč za do-
končno razrešitev finančne situacije družbe SVC d.o.o., in pričetek 
izvajanje dejavnosti v celoti.

Župan: Franci ROKaVEC
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IZ GABROVKE JAVNO PISMO 
žUPANU IN OBČINSKIM  

SVETNIKOM 
Reševanje problematike vrtca  
v Gabrovki in na Dolah pri Litiji

Ponovno vam pišemo, tokrat v javnem pismu, saj sicer očitno naše 
besede in vaše obljube ostanejo le na papirju. Globoko smo raz-
očarani in jezni, zaradi vseh vaših prelomljenih obljub, zavez in 
predvolilnih točk. Lansko leto v mesecu marcu ste nam na zboru 
krajanov v Gabrovki dali zavezo, da se bo problem prostorske pro-
blematike vrtca Čebelica začel urejati in bo do septembra 2015 
tudi urejen. Se je ta vaša zaveza sedaj izgubila na poti proti Liti-
ji? Prebivalci Gabrovke in Dol pri Litiji pa smo ponovno pozabljeni. 
Je v slavi ob novozgrajenih objektih v Litiji, ki jih plačujemo tudi 
mi, vse ostalo lahko pozabljeno? Jezni smo, ker se tako občinski 
svetniki kot župan le sladko smehljate in nam v obraz lažete ter 
obljubljate stvari, ki jih potem niti ne poskusite uresničiti ali se bo-
riti zanje. Vsaj tako je pokazalo glasovanje na občinskem svetu pri 
sprejemanju letošnjega proračuna, ki enostavno ni predvidel prav 
nobenih finančnih sredstev za realizacijo vaših predvolilnih obljub, 
torej v obnovo občinske stavbe stare ambulante v Gabrovki za na-
mene dveh novih oddelkov vrtca. Še vedno vztrajamo pri tem, da 
ni prav, da se je v zadnjih štirih letih pretežno ves davkoplačevalski 
denar stekal in se kot trenutno kaže tudi v prihodnosti bo le v me-
sto Litija in to v objekte, ki ste jih postavili kot slavoloke, da zdaj 
nekateri prazni samevajo. Opozarjamo in pozivamo vas na enako-
merno porazdeljena sredstva, na pravičnost ter na to, da obstaja 
tudi občina Litija zunaj mesta Litija, na katero ste očitno enostavno  
pozabili.
Hkrati opozarjamo na ta problem tudi z vidika varstva zdravja vseh 
naših otrok v Osnovni šoli Gabrovka. Namreč objekt stare ambu-
lante, kateri je vseskozi planiran za prenovo v nove prostore vrtca, 
je nujno potreben prenove. Lociran je v neposredni bližini glavnega 
vhoda šole in neposredno ob glavnem igrišču šole in je trenutno v 
zelo slabem propadajočem stanju. Kot tak pa je zdravju škodljiv, 
ker propadajoča strešina vsebuje azbestna vlakna, za katera pa je 
znano, da lahko že eno samo vlakno v telesu povzroči možnost ra-
kavega obolenja. Zato apeliramo na župana in občinske svetnike, 
da tako kot dober gospodar svojih občinskih stavb poskrbi tudi za 
svoje stare propadajoče stavbe in ne samo za nove, ki so potem 
ravno tako prazne kot te stare neuporabne in povrhu vsega kot take 
še zdravju zelo škodljive.
Javno vas pozivamo, da prenehate samo s praznimi obljubami ter 
končno rešite probleme, na katere vas opozarjamo že vrsto let. Mar 
res mora o naših problemih izvedeti še kdo, da se bo morda kaj 
premaknilo?

Pa še nekaj dejstev, če ste morda pozabili:
GABROVKA: 
- čakalna lista za vstop otrok 
-  najstarejša skupina vrtca je nastanjena v začasnih prostorih v 

OŠ Gabrovka (premalo ogrevani prostori, akustično neprimer-
ni, stranišča daleč stran v šoli)

DOLE PRI LITIJI: 
- čakalna lista za vstop otrok 
-  premajhna igralnica in spalnica (v 1. nadstropju, stranišče po-

leg stopnišča v šoli) 

ZAHTEVAMO: 
- boljše pogoje za vse naše najmlajše
-  zdravju prijazne pogoje za vse naše osnovnošolce
-  vrtec v domačem kraju z enakimi prostorskimi razmerami kot 

v Litiji
Svet staršev OŠ Gabrovka-Dole

ŠD MAISTER ORGANIZIRAL NOČNO 
SANKANJE NA LJUBELJU 

Člani športnega društva Maister smo „simpatizerji gi-
banja in narave“, pri tem pa črpamo navdih in motiva-

cijo iz želje po druženju, aktivno in ustvarjalno preživetem prostem 
času, predvsem pa nas povezujejo prijateljske vezi.
Slednje smo ponovno dokazali v soboto dne 21.2.2015, ko smo 
izvedli organizacijo nočnega sankanja na Ljubelju. Zbrali smo se na 
Maistrovi ulici 5 ob 16.00 uri, od koder smo se odpravili do gostišča 
Koren na Podljubelju. Od tu smo se skupaj z vodičem odpravili do 
mejnega prehoda Ljubelj, 
kjer je vsak udeleženec 
prejel sanke vrste Rožič in 
naglavno svetilko. Sledil 
je cca 45 minutni vzpon 
po zimski idili do starega 
mejnega prehoda Stari 
Ljubelj, ki se nahaja na 
1.370 m n.v.. V tamkaj-
šnji topli koči smo se ob 
prijetnem klepetu pogreli 
ob čaju in malici. Pred spustom nam je vodič poleg osnovnih pravil 
spusta tudi obrazložil, da je dolžina proge 2,5 km, višinska razlika 
pri spustu je 320 m, povprečni naklon proge znaša med 10 in 15 

%, pri čemer se proga sma-
tra kot srednje zahtevna. Na 
koncu smo bili vsi udeleženci 
zadovoljni z izvedbo izleta ter 
obljubili, da bomo predmetni 
izlet vsekakor ponovili.
Okvirni letni plan ŠD Maister 
za leto 2015 ter tudi vse osta-
le aktualne novice si lahko 
ogledate na facebook strani 

društva, pri čemer smo odprti za nove in atraktivne predloge ter 
ideje. V primeru kakršnihkoli vprašanj pa lahko pišete tudi na elek-
tronski naslov Športnega društva Maister, sd.maister@gmail.com 
ali se obrnete na predstavnike upravnega odbora društva, ki ga se-
stavljata Mario Japić (031-611-418) in Luka Sterle (031-507-050).
Toplo vabljeni vsi zainteresirani, da se nam pridružite!

Športno društvo Maister

Pisarna Stičišča NVO osrednje Slovenije  
na terenu: Vse na enem mestu za NVO

VAS ZANIMA:
Kako do statusa društva v javnem interesu?  
Kako urediti pridobitno dejavnost v društvu? 
Kako lahko sami pravilno vodite računovodstvo?  
Kako razrešiti računovodsko dilemo?
Kateri razpisi so primerni za vašo organizacijo?  
Kje še lahko pridobite sredstva za vaše delovanje?  
Kako pridete enostavno do spletne strani?

Na ta in druga vprašanja vam bodo odgovorile svetovalke Sti-
čišča NVO osrednje Slovenije, ki nudi brezplačno podporo dru-
štvom na področju razpisov, računovodstva, promocije in prav-
nih vprašanj. Poleg informacijske pisarne v Ljubljani na Vojkovi 
63 in Litiji na Ponoviški 12 bo v aprilu ekipa stičišča na voljo tudi 
na terenu v občinah: Domžale, Grosuplje, Logatec, Velike Lašče 
in Vodice.
Predhodne prijave na brezplačno svetovanje za društva, zasebne 
zavode in ustanove iz Osrednjeslovenske regije sprejemamo na 
številki 059 927 619 ali e-pošti: info@consulta.si. Podrobnosti o 
terminih najdete na spletni strani www.consulta.si. 

Klara KRŽIŠNIK, Stičišče NVO osrednje Slovenije

PROSTOVOLJSTVO V NVO - urejenost področja  
in priložnosti za društva

Društva pogosto večji del aktivnosti za izvajanje svojih dejav-
nosti opravijo s prostovoljskim delom. Prostovoljstvo vključuje 
prostovoljce, prostovoljske organizacije in lokalno skupnost. Vsi 
trije imajo tudi koristi od tovrstnega dela. Čeprav se nam zdi 
prostovoljno delo samoumevno, je pomembno, da ga ovrednoti-
mo, spoznamo formalno urejenost ter se okrepimo z napotki za 
boljše delovanje. 
Program brezplačne delavnice:
• kaj opredeljuje Zakon o prostovoljstvu
•  kako se vpisati v vpisnik prostovoljskih organizacij pri  

ajpes-u, kaj je namen vpisa ter obveznosti, ki izhajajo iz tega
• vključevanje prostovoljcev
•  predstavitev možnosti sodelovanja društev s podjetji v obliki 

korporativnega prostovoljstva
•  opravljanje obvezne prakse študentov v nevladnih organi-

zacijah
Kdaj in kje: četrtek, 26. 3. 2015, od 16.30 do 18.30 ure, v prostorih 
Stičišča NVO osrednje Slovenije, Ponoviška c. 12, Litija.
Organizator: Stičišče NVO osrednje Slovenije
Prijave in dodatne informacije: marija.lavrencic@consulta.si

PRIDRUžITE SE NAM PRI IZVEDBI  
PROSTOVOLJSKIH AKCIJ

V okviru Dneva za spremembe, ki bo potekal 28. marca vabimo 
na prostovoljske akcije. Na ta dan v okviru Stičišča NVO osre-
dnje Slovenije še posebej spodbujamo akcije korporativnega 
prostovoljstva, ki pomeni prostovoljno delo, zaposlenih v jav-
nem ali zasebnem sektorju, za dobrobit lokalne skupnosti.
Vabimo torej zaposlene v različnih panogah, da se s svojimi so-
delavci udeležijo prostovoljnega dela in krepijo timski duh. Gre 
za enostavna dela, kot so beljenje sten, urejanje okolja in po-
hodnih poti, učenje starejših, izdelovanje spominkov in zbiranja 
papirja. Izbrali smo 6 akcij, ki so jih predlagale nevladne orga-
nizacije iz občine Litija in pri katerih bi rabile pomoč pri 
izvedbi.
Vabljeni tako posamezniki kot ekipe zaposlenih v okviru 
svojih organizacij.
Sodelujete lahko v naslednjih prostovoljskih akci-
jah: 
•  Obnova oken (brušenje, kitanje, barvanje) v nekda-

nji Ukmarjevi vili, kjer zraven Stičišča domujejo še 
Mladinski center Litija, Mladinski svet občine Litija, 
Javni sklad za kulturo Litija, Društvo prijateljev mla-
dine Litija, art club Litija, Čebelarsko ter planinsko 
društvo Litija.

 Število prostovoljcev: 8 do 10, Trajanje akcije: 8 ur 
•  Beljenje prostorov Muzeja premoderne umetno-

sti v Sp. Hotiču.
 Število prostovoljcev: 10 ali več, Trajanje akcije: 5 ur 
•  Pomoč pri ureditvi prostorov zbirke savskih pro-

dnikov ali izdelava spominkov iz prodnikov (Dru-
štvo za razvoj podeželja Laz).

  Število prostovoljcev: za ureditev prostorov 8 in za 
izdelavo spominkov 10, Trajanje akcije: za ureditev 
prostorov 8 ur in za izdelavo spominkov 5 ur

•  Urejanje razglednih točk ob pohodni poti v Jablani-
ški dolini in postavitvi petih klopi (Društvo za razvoj 
podeželja Laz).

 Število prostovoljcev: 10, Trajanje akcije: 6 do 8 ur 
•  Računalniško opismenjevanje starejših iz Društva 

Šola Zdravja.
 Število prostovoljcev: 3 ali več, Trajanje akcije: 4 ure 
•  Zbiranje starega papirja za Žensko rokometno dru-

štvo Litija (kontejner za papir je pri KGZ agromarket 
od 23. do 28. 3.).

Korporativne prostovoljske akcije so podrobneje opi-
sane na spletni Stičišča NVO osrednje Slovenije www.
consulta.si. Za vse dodatne informacije o poteku akcije, 
kako se nam lahko pridružite in nam pomagate pri izved-
bi, smo vam na voljo na številki 059 927 619 ali e-pošti: 
marija.lavrencic@consulta.si.

LITIJSKE BODICE V SLIKI IN BESEDI

Otroško igrišče na Graški Dobravi. Nov način obžagovanja  
“Macesna”, ki bo v bodoče služil kot otroško igralo za plezanje.

Litijski park med Ljubljansko in Cankarjevo cesto. Požagana 
parkovna drevesa, ki bodo v bodoče služila za “Kanje”od koder 
bodo opazovala svoj plen v prelepem parku.

Vse za čisto okolje ob reki Savi. Takole izgleda brežina reke 
Save v Podkraju. Zopet se bliža pomladanska čistilna akcija. 
Odpadnega materiala ne bo potrebno iskati, saj je skoraj v sa-
mem mestnem jedru Litije.

Poslednja najstarejša hiša v Litiji v Podkraju št. 8. Ni ji več po-
moči, tudi spomeniško varstvo ji ne more več pomagati, ker so 
ostale samo še ruševine.  Ciril GOLOUH
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RAZSTAVA V GALERIJI DESSA  
V LJUBLJANI

V ljubljanski galeriji DESSa, na Židovski 4, je 16. fe-
bruarja letos bila otvoritev razstave z naslovom: DVE 
ŠOLI, LITIJa- KaMNIK. Za organizacijo je poskrbel 
arhitekturni biro Ravnikar –Potokar, ki je projektiral 

novo osnovno šolo v Litiji in prizidek v Kamniku. 
Ko so učenci že vkorakali v nove šolske prostore in se že prilagodili 
na nove dimenzije in prostrane prostore, smo v jesenskih mesecih 
na željo arhitekturnega biroja izpeljali likovni natečaj MOJa NOVa 
ŠOLa, ki so se ga množično udeležili vsi učenci naše šole in enote 
s prilagojenim programom. V decembru so pod budnim očesom 
komisije iz vsake triade izbrali po 20 likovnih del učencev in med 
njih podelili prve nagrade v vsaki triadi. Zmagovalci likovnega nate-
čaja v posamezni kategoriji so bili: Manca Ceglar iz 1. razreda, ana 
Žontar iz 6. razreda, Lisa Van Den Bossche iz 7. razreda in Denisa 
Bajrič iz 3. razreda epp. Izbrane zmagovalke, njihove mentorice, 
ter ravnatelj Peter Strle, so bili povabljeni v Ljubljano na ogled nji-
hovega arhitekturnega biroja, kjer so si ogledali, kako je od ideje 
do končne zasnove z maketo bila porojena nova šola. Nato smo se 
sprehodili do Plečnikovih znamenitosti, mestne hiše in bili pova-
bljeni še v Ljubljanski Dvor na pogostitev. 
V galeriji so razstavljena izbrana dela prikazana širši javnosti in 
stroki. Ob tej priložnostni razstavi je izšel tudi katalog s predstavlje-
nimi nagrajenci in tudi mislimi o novi šoli, ki so jih podali nagrajeni 
učenci, ravnatelj in likovna pedagoginja Marija Bregar Hostnik, in 
sicer: Sem likovna pedagoginja že kar dolgo let, zato vem, kakšne so 
bile prostorske stiske – brez kabinetov, majhne učilnice, pomanjka-
nje vode, skratka, ne bi o tem…. Ampak, ko pa zdaj stopim v šolo, 
ko se mi odpre ta zrak, ta prostranost, ta veličina, belina, ki jo lahko 
potem čisto po svoje kombiniraš, je kot en tak mini raj. Dobesedno. 
Da imamo tako veliko učilnico, kabinete, široke hodnike, široka sto-
pnišča, se mi zdi, kot da nikjer nikogar ni. Prej smo se komaj zvrstili 
na hodniku, v garderobi, jedilnici, med odmori, na wc. To je sedaj 
čisto druga pesem. 

Kulturno umetniški aktiv OŠ Litija

STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA
Učenci OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim progra-
mom, se zdaj že tradicionalno udeležujejo steklosli-
karske kolonije. Tokrat je bilo srečanje mladih ume-
tnikov 

v četrtek, 5.februarja 
2015, na OŠ Naro-
dnega heroja Rajka 
Hrastnik v Hrastniku. 
Udeleženci so uživali 
v slikanju na ravno 
steklo in na različne 
steklene izdelke. Pri 
svojem delu so po-
kazali veliko mero 
ustvarjalnosti in na-
stali so čudoviti izdelki. Podružnico s prilagojenim programom sta 
letos zastopala učenca Denisa Bajrić in Matija Dobravec z mentori-
co Slavi Celestina.  Slavi CELESTINa

TURNIR V KRPLJANU ČRNA NA KOROŠKEM 2015
V sredo 11.2.2015 je v Črni na Koroškem potekal državni turnir v 
krpljanju. Letošnji turnir je štel kot kvalifikacijski turnir za zimske 
svetovne igre specialne olimpiade, zato je bila konkurenca zelo 
močna. Naši tekmovalci so se odlično odrezali; Kevin Cvetko je v 
dosegel 1. mesto, Matjaž Smrekar 2. mesto in Jernej Felkel je z ve-
liko smole (padec na finalnem teku) zasedel 6. mesto. Turnir je bil 
zelo dobro organiziran. Po tekmovalnem delu pa so nam gostitelji 
pripravili kosilo in zaključno zabavo z živo glasbo. Čestitke fantom 
za res vrhunske uvrstitve!  Igor MIHaILOVIć

MARCEL GORIŠEK OSVOJIL 3. MESTO NA DRžAVNEM 
TEKMOVANJU IZ RAČUNALNIŠTVA 

V četrtek 12. 2. 2015 so se Marcel Gorišek in Mateja Planinšek 
z mentorjem Matjažem Biziljem z Osnovne šole Litija, podružni-
ce s prilagojenim programom udeležili državnega tekmovanja iz 
znanja računalništva za Posebni program vzgoje in izobraževanja. 

VRTEC ČEBELICA

PŠ SAVA

ZANIMALO NAS JE KAKO NASTANE  
IN SE ŠIRI ZVOK

Pri aktivnostih s področja naravoslovja je pri otrocih 
opazen velik napredek, ne samo na kognitivnem po-
dročju, ampak na vseh področjih otrokovega razvoja, 

tako napredek v znanju, razvijanju spretnosti in sposobnosti. Vzgo-
jiteljice spodbujamo aktivnost otrok s postavljanjem odprtih vpra-
šanj ter s tem otroke spodbujamo k razmišljanju, predvidevanju in 
napovedovanju rezultatov.
V skupini Pikapolonic smo 
se s poskusi lotili razisko-
vanja zvoka. Poslušali smo 
različne zvoke v okolici, 
igralnici in naravi ter po-
skušali sami ustvarjati raz-
lične zvoke. Spoznali smo, 
da se zvok v zraku širi v 
vse smeri, da slišimo zvok 
šibkeje, če se oddaljimo 
od zvočila ali če ga pokrijemo z različnim materialom (papirjem, 
blagom, usnjem ali zapremo v omaro), da se zvok lahko širi tudi po 
napetih vrvicah, palicah, tulcih ali ceveh (poslušanje tiktakanje roč-
ne ure po dolgem tulcu, jekleni palici…). Zanimivo je bilo opazovati, 
kako se pred zvočnikom, po katerem se je predvajala glasna glasba 
»premika –pleše« plamen sveče. Ko smo glasbo utišali, je plamen 
obmiroval. ali poskus na zvočniku, ko je na foliji, ki je bila napeta na 
lončku »poskakovala - plesala« drobna mivka. Ustvarili smo »trsten-
ke«, iz katerih smo s pihanjem izvabljali svojevrsten zvok. Naredili 
smo »telefon«, dva lončka smo povezali z vrvico. Ko smo vrvico 
napeli, smo lahko slišali, kako glas-zvok potuje po njej.
aktivnosti smo fotografirali in iz fotografij oblikovali plakat, ob ka-
terem smo lahko ponovno podoživljali svoje delo in o aktivnostih 
razlagali tudi staršem.   Za male Pikapolonice Marinka L.

HIŠNI LJUBLJENČKI V VRTCU – SKUPINA METULJČKI
Stik z živalmi je za otroke izrednega pomena. Otroci, ki odraščajo 
z živalmi ali imajo reden stik z njimi, imajo več sočutja do sočlo-
veka in okolice. Zaradi medsebojnih koristi od vsakršnega odnosa 
med različnimi živalmi in otroki ali ljudi nasploh, so se tudi v vrtcu 
odločili za poglobljen stik otrok z živalmi. Strokovni delavci so se 
s starši otrok, ki imajo doma živali, dogovorili, da jih prinesejo v 

vrtec. Tako so v vrtcu gosti-
li ribice, hrčka, paličnjake in 
psa. Živali so opazovali, se jih 
dotikali, jih vohali, crkljali… 
Psa so večkrat odpeljali na 
sprehod, prav tako so z njim 
obiskali veterinarsko ambu-
lanto, kjer je veterinar Jernej 
opravil rutinski pregled.
Temo o domačih živalih in hi-
šnih ljubljenčkih so nadgradi-
li z različnimi slikami, knjiga-
mi, internetnimi povezavami 
in drugim gradivom. Poleg 
tega so se naučili veliko pe-
smi o domačih živalih, dekla-
macij ter dramsko igrico o 
občutljivi kozi. Iz papirja so 
izdelali pujse, iz prave osmu-

kane volne ovčke, iz gline mucke, iz lesenih krožnikov pa koze. V 
koze in kozličke so se našemili tudi za pustno povorko. Tematski 
sklop so zaključili z nastopom pred starši. Kljub tremi in stalni spre-
mljevalki – razigranosti, so bili starši z njimi zadovoljni. V zahvalo in 
zato, ker jih imajo otroci radi, so staršem ob koncu podarili glinene 
mucke, mamicam pa, ker se je bližal njihov praznik, nageljčke iz 
krep papirja.  Mag. Simona HRIBaR

OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT  
V MLADINSKEM CENTRU LITIJA

V četrtek, 19. februarja 2015, smo se predstavniki 
otroškega parlamenta OŠ Gabrovka-Dole (Klara in 
Tristan, anita in Brina) udeležili občinskega otroške- 
ga parlamenta v 
Mladinskem cen-

tru Litija. S predstavniki ostalih 
šol občine Litije in Šmartno pri 
Litiji smo se pogovarjali o izo-
braževanju in poklicni orientaci-
ji. Najprej smo predstavniki vsa-
ke šole predstavili razmišljanje 
svojih učencev, nato smo imeli 
razpravo in sprejeli tudi nekaj sklepov, ki jih bomo predstavili na 
regijskem parlamentu.

Brina Brinovec in anita Zavrl (8. in 6. r POŠ Dole)

PUSTNO RAJANJE NA POŠ DOLE
Na pustni torek, 17. 2. 
2015, so na POŠ Dole 
rajale vesele, nagajive 
in poskočne pustne 
šeme. Otroci iz vrtca 
so si s pomočjo vzgo-
jiteljic Doroteje in Ja-
sne izdelali skupinsko 
masko. Bili so prisrčne 
mušnice, prav nič stru-

pene. Kot vsako leto smo tudi letos učenci in otroci iz vrtca zimo 
preganjali po vasi na Dolah. S petjem pustnih pesmi in glasbili v 
rokah smo veselo klicali pomlad. Ljudje, ki so nas opazili, so nas bili 
veseli. Polepšali smo jim dopoldne in jim narisali nasmeh na obraz. 
 Marjeta MRHaR

TELOVADEC MITJA PETKOVŠEK IN 
GIMNASTIČARKA MOJCA RODE NA 

OBISKU V VRTCU LITIJA
V okviru projekta Športne igrarije z aktivnimi špor-
tniki sta nas s svojim obiskom razveselila telovadec 

in tekmovalec na bradlji, Mitja Petkovšek, dvakratni svetovni prvak, 
večkratni evropski prvak in nosilec številnih odličij ter naša uspe-
šna tekmovalka v ritmični gimna-
stiki, Mojca Rode.
V športni dvorani smo doživeli ne-
pozabno gimnastično doživetje. V 
igrivi tekmovalnosti sta predsta-
vila svoji estetski športni panogi. 
Mojca je s svojo gracioznostjo 
prikazala spretnosti z ritmičnimi 
pripomočki, Mitja pa je z izved-
bo telovadnih prvin dokazal, da 
je vreden vsega občudovanja in 
spoštovanja. V njuno igro so se z 
navdušenjem vključili tudi otroci. 
Izvajali so spretnosti z ritmičnimi 
pripomočki (žoge, obroči, ritmični trakovi, kiji), svojo moč pa so 
lahko preverjali tudi na majhni bradlji.
Koliko časa moraš trenirati, da dobiš takšne mišice, kot jih ima Mi-
tja? Kaj moraš jesti? Koliko časa uriš spretnosti, da osvojiš ritmične 
vragolije? Kje dobiš prelepe obleke za nastop? Ta in še mnoga vpra-

šanja so otroci zastavljali Mojci in 
Mitju v intervjuju, ki je sledil prak-
tičnemu delu. Prav na vsa vpra-
šanja so otroci dobili odgovore. 
Kako močan vtis sta pustila, do-
kazuje dejstvo, da so ta dan prav 
vsi otroci pojedli špinačno juho, 
vsi so po kosilu zaspali … Seveda, 
zdrava prehrana, gibanje in spanje 
odločilno vplivata na krepitev tele-
snih sposobnosti, utrjevanje fizič-
ne kon dicije in vzdržljivosti.
Prepričani smo, da sta Mojca in 

Mitja svoje uspehe dosegla z vztrajnostjo in ogromno trdnega dela, 
s katerim sta nadgradila svoj talent. 
Prav je, da že najmlajši otroci iščejo svoje vzornike, iščejo podobne 
vrednote, kot jih imajo oni. Mojca in Mitja sta prav gotovo med 
njimi.  Marjana PUŠNIK, vodja enote Najdihojca

KULTURNA DEDIŠČINA V POEZIJI IN PROZI ZA OTROKE
Mesec februar je mesec kulture in knjige. Ker pa je knjiga okno v 
svet, branje pa velika dota predšolskim otrokom za kasneje šolanje 
in življenje, sem se odločila, da jih podrobneje seznanim s kultur-
no dediščino v obliki proze in poezije. Slovenci smo imeli in imamo 
odlične pesnike in pisatelje za otroke s kvalitetnimi in jasnimi spo-
ročili v svojih delih, ki se prepletajo z vsakdanjim življenjem, zato so 
lažje razumljiva in se nadgrajujejo skozi celotno otroško življenje. 
Preko teh del so otroci prepoznavali dobro in slabo, krepili samoza-
vest, se učili strpnosti, poštenosti in se srečali predvsem s tem, da 
moramo biti zvesti sebi in svojim načelom. Moj cilj pa ni bil samo to, 
ampak sem želela tudi, da bi otroci poimensko spoznali nekaj teh 
velikih slovenskih pesnikov in pisateljev. Tako smo se srečali z deli 
Svetlane Makarovič, Polonce Kovač, Ele Peroci, Otonom Zupanči-
čem in Franom Levstikom. Da pa sem vse dejavnosti tudi popestrila 
in nadgradila, smo vključili tudi NTC učenje. Otroci so morali pome-
šane besede iz vseh poznanih vsebin razvrstili k ustrezni slikanici, 
avtorju ali pesmi. Dejavnost jim je šla zelo dobro od rok, hkrati pa 
smo se tudi zabavali.  Iris MOHaR, dipl. vzgojiteljica

PRIREDITEV »PRAZNUJMO SKUPAJ« NA PŠ SAVA
V petek, 13. 3. 2015, smo imeli na PŠ Sava tradicionalno prire-
ditev »Praznujmo skupaj«. Odbor rdečega križa Sava in PŠ Sava 
smo pripravili uro 
petja, plesa, de-
klamacij, kratkih 
skečev in igranja 
na harmoniko.
Prireditev ni bila 
posvečena samo 
ženskam in ma-
micam ampak so 
lahko uživali tudi 
vsi ostali, ki so do zadnjega kotička napolnili našo telovadnico.
V prvi točki so nastopili mladi fantje iz moške vokalne skupine 
Lipa, nadaljevali so naši učenci, ki plešejo v plesni šoli aleksandra. 
Obiskovalce so nato navdušili otroci iz vrtca Kekec, program so 

uspešno zapolnili še 
učenci naše šole s 
petjem in deklama-
cijami. V goste smo 
povabili stari znanki 
ano in Mico, ki sta s 
kratkim skečem do-
dobra nasmejali pu-
bliko. Upodobili sva 
jo učiteljici Svetlana 
in Mojca. Konec pri-

reditve je popestril še bivši učenec naše šole Matic Šuštar, ki je na 
frajtonarico zaigral nekaj znanih skladb. Prireditev je odlično pove-
zovala učiteljica Melita Rozina, ki je z vsem spoštovanjem vpletla 
misli o nežnem spolu.
Kljub vraževernem petku, se je dan končal v prijetnem, spomladan-
skem vzdušju.  Vodja PŠ Sava Mojca HaUPTMaN Jovanovič

Tekmovanje, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 
je že 8. potekalo na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. Učenci Tek-
mujejo v dveh kategorijah, do 15 let in nad 15 let v urejanju be-
sedila v programu Word.V kategoriji do 15 let je Marcel Gorišek 
osvojil ZLaTO PRIZNaNJE za osvojeno 3. mesto, v starejši katego-
riji pa je Mateja Planinšek osvojila SREBRNO PRIZNaNJE za osvo-
jeno 4. mesto. Obema tekmovalcema čestitamo za tako odlične  
rezultate. Matjaž BIZILJ

POŠ DOLE
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RAZSTAVA ANTONA SVERŠINE
2. marca je bila v avli občine Litija postavljena 
prva samostojna razstava člana LILa antona 
Sveršine. Razstavljena so bila dela, ki so na-
stajala skozi celotno življenjsko obdobje v teh-

niki: akvarel, tempera, akril, risba - oglje, pastel. Na prireditvi je 
sodelovala glasbena skupina Povše iz Dol pri Litiji in avtorjev vnuk 
Luka Dobravec, povezovala pa jo je Joža Ocepek. anton Sveršina 
je opisal svojo mladost v starem delu Litije in obudil spomine na 
slikarko Miro Pregelj. 
Prof. Špela Pavlin pa je 
ob razstavi zapisala: Tone 
Sveršina je izrazit kolo-
rist, krajinar in risar, ki je 
smisel izražanja našel v 
tehniki nežnega pastela in 
ostalih slikarskih in risar-
skih tehnikah. Z dodelano 
likovno tehniko, urejeno 
kompozicijo in širokim spektrom barv se v njegovih delih srečajo 
realni in mistični prostori, ki so sestavine časa, narave in življenja. 
Njegove krajine in tihožitja ter v zadnjem času poizkusi abstrak-

cije, govorijo o nenehni želji po 
napredovanju ter odkrivanju 
novih meja. Njegove lavirane 
slike postavijo krajino v nežno 
okolje, med tem ko so slikarska 
tihožitja izrazito močna v svojih 
močnih barvah in potezah. Ra-
znovrstna motivika in tehnika 
ter interes avtorja, postavljajo 

pred nas nabor del, ki segajo od mimetičnega upodabljanja do izra-
zito natančne tridimenzionalne slike.

RAZSTAVA MALE LILE
V četrtek, 12. marca 2015, je bila v šmarski knjižnici odprta raz-
stava likovne skupine MaLa LILa. O razstavi bo spregovorila men-
torica Danijela Kunc. Glasb sta prispevali članici Male LILE Dora in 
Jera DaCaR (mentor David Petrič) iz Glasbene šole Litija - Šmartno. 
Prireditev je povezovala Joža Ocepek.
Razstavljajo: Valentina aNŽEL WEILGONI, Vita aNŽEL LaRa, Marija 
Snežna BENEDIČIČ, Živa BUČaR, ala CVETEŽaR, Maša CVETEŽaR, 
Zala ČOŽ, Dora DaCaR, Jera DaCaR, Pina GOLOUH, Iris GOMBOC, 
Bernard KOKaLJ, Manca KOTaR, Žana RENČELJ, Lana SMOLNIKaR, 
ajda SVETLIN, Naja ŠIRCa, anja ŠIRCa, Špela ŠKaRJa, Valentina 
TOMaŽIČ, Viktorija ZaVRL. 
Peta mala likovna šola poteka v Megličevem ateljeju v Šmartnem. 
Obiskuje jo 21 mladih od 9. do 15. leta iz litijske in šmarske občine. 
Mladi likovniki v četrtkovih srečanjih resnično ustvarjajo z vese-
ljem in srcem. Nastajajo številne risbe, grafike in slike. Le delček 
je predstavljen na razstavi, ki je posvečena dekletom, materam in 
ženam. Na ogled bo do konca marca. 

ZLATA PALETA 2015
Za zlato paleto na temo risba in grafika, je sedem avtorjev oddalo 
enajst del. Na razstavo, ki bo v Mengšu, so izbrani: Marko Begič, 
anita Vozelj in Jelka Jantol (dve deli).

Predsednica društva 
Joža OCEPEK

 

DAN ZA SPREMEMBE 2015
Dan za spremembe je vseslovenska prostovolj-
ska in humanitarna akcija, ki bo letos potekala 

v soboto, 28.marca. Z njo želi Slovenska filantropija – združenje 
za promocijo prostovoljstva, 
ki akcijo organizira, ljudi 
spomniti na pomembno vre-
dnoto, solidarnost, ki za-
radi hitrega načina življenja 
vedno bolj izginja iz našega vsakdanjika. Z akcijo prebivalce Slove-
nije nagovorijo, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in 
za en dan postanejo prostovoljci. Morda koga od njih navdušimo, 
da bo prostovoljsko delo opravljal še naprej. 
Mladinski center Litija že vrsto leto organizira Dan za spremembe v 
Litiji in Šmartnem. Letos bomo:
-  v petek, 27.3. ob 19.00 organizirali v dvorani Kulturnega centra 

Litija gostovanje KUD Venčeslav Taufer z Dol s predstavo Butalci,
-  V soboto urejali Gozdno učno pot Svibno – zbor prostovoljcev ob 

8.00 pred MC Litija,
-  Po akciji za prostovoljce pripravili skupnostno kosilo v MC Litija,
-  Zbirali zamaške in rabljene obleke in obutev na Stojnici vse za-

stojn v MC Litija v soboto, 28.3. od 8.00 do 14.00 in do zaključka 
akcije 10.4.,

-  V petek, 10.4. ob 19.00 organizirali gostovanje gledališke skupine 
Gimnazije Litija s komedijo šest oseb išče avtorja v Kulturni dvo-
rani v Šmartnem,

-  od 23. do 28.3. bomo pri agromarketu zbirali papir.
Prostovoljne prispevke predstav in kupnino zamaškov bomo name-
nili za kritje stroškov šole v naravi za otroke OŠ Litija Podružnica s 
prilagojenim programom. Kupnino papirja pa za Žensko rokometno 
društvo.
Pridružite se akciji urejanja GUP Svibno, pridite na predstavi, sode-
lujte v zbiralnih akcijah. Bodite prostovoljec za en dan in pomagajte 
spreminjati svet – na bolje. Moto prireditve namreč je: 

BUTALCI TUDI V LITIJI
in sicer v petek, 27.3. ob 19.00 bo v dvorani Kulturnega centra 
Litija. Legendarne humoreske Frana Milčinskega bo v predstavi za 
odrasle odigrala otoška skupina KUD Venčeslav Taufer z Dol.
Gledališko skupino sestavljajo dva učenca in pet učenk Podružnič-
ne OŠ Dole pri Litiji. Pod strokovnim vodstvom Vesne Kores in Mar-
ka Plantana nas bodo mladi igralci popeljali v staroslavne Butale, 
katerih prebivalci imajo vsega dovolj, le pameti nimajo prave. V 
predstavi spoznamo zgodovino, delovanje in nekaj značilnih pripe-
tljajev Butalcev. Skupina z velikim uspehom gostuje po okoliških 
odrih in bo navdušila tudi vas. 

SVETOVALNICE MLADINSKEGA CENTRA LITIJA
Obveščamo vas, da smo v Mladinskem centru Litija razširili ponud-
bo svetovalnic:
-  svetovanje za učinkovitejše učenje izvaja mag. Gabrijela Haupt-

man, gabrijela.hauptman@gmail.com, 
-  svetovanje mladim družinam izvajata svetovalki Terapevtskega 

in izobraževalnega inštituta Punčica, info@puncica.si, več infor-
macij na www.puncica.si, 

-  svetovanje za osipnike – mlade, ki so predčasno prekinili šola-
nje – izvaja Ivica Šinkovec,  direktorica Izobraževalnega centra 
GEOSS, ivica.sinkovec@ic-geoss.si,

-  svetovanje za brezposelne mlade v okviru Zaposlitvene pisarne 
MC Litija izvajajo mladinski delavci ob ponedeljkih med 15.00 in 
20.00, najave možne na info@mc-litija.si, več informacij na www.
mc-litija.si/dejavnost/zaposlitvena-pisarna,

-  arhitekturno svetovanje izvajajo sodelavci arhitekturnega na-
sveta vsak tretji četrtek, več informacij www.arhnasvet.si, najave 
na info@arhnasvet.si.

Za svetovanja se najavite na priložene elektronske naslove ali na 
naslov info@mc-litija.si in dogovorite termine. Svetujejo izkušeni 
strokovnjaki s posameznega področja: vzgoja in izobraževanje, dru-
žinski terapevti, diplomirani psihologi in pedagogi, arhitekti ter štu-
denti kadrovskega managementa. Svetovanja so brezplačna, daljša 
in zahtevnejša svetovanja pa po ugodnih cenah. S svetovalnicami 
želimo pomagati pri lažjem doseganju učnih rezultatov, lažjemu za-
ključku šolanja, hitrejši zaposlitvi, prijetnejšemu bivalnemu okolju 
in boljšim medsebojnim odnosom.                                      Vabljeni!

Tudi v leto 2015 smo člani Kluba litijskih in šmar-
skih študentov zakorakali aktivno. Tako smo se v 
soboto, 17. 1., srečali na „magični soboti“, kjer 
smo se udeleženci med seboj pomerili v manj zna-
ni družabni igri Magic the Gathering.
Potem pa smo kaj kmalu svoj prosti čas namenili 
pripravi pustne zabave v športni dvorani v Litiji. Pri 

pripravi le te, nam je na pomoč velikodušno priskočil šmarski Cen-
ter Bar in nam kot sponzor nudil podporo, za kar se mu še enkrat 
zahvaljujemo. Med pripravami na zabavo pa se glede na snežne 
razmere na cestah nikakor nismo mogli upreti zimskim radostim, 
zato so se naši člani odpravili na smučanje v Bad Kleinkirchheim. 
Ker pa nekateri nikakor ne marajo snega in zime, smo se potrudi-
li in tudi za njih pripravili 
dejavnosti v zavetju ogre-
vanih klubskih prostorov. 
V soboto, 31. 1., je imel 
v prostorih Klišeja pre-
davanje andrej Pešec. 
Omogočil nam je vpogled 
v različno uporabno zna-
nje. Govorili smo o razno-
vrstnih aktualnih temah; 
od odkritja in razvoja talenta, kako postati uspešen, zakaj smo 
jezni in depresivni pa vse do praktičnih napotkov, ki jih lahko 
uporabimo v vsakdanu in nam pomagajo pri gradnji pristnega 
življenjskega stila. Za konec teh dveh mesecev, pa se je v naših 
prostorih na Valvazorjevemu trgu v Litiji odvijal še turnir v taroku. 
Tudi v dneh ki prihajajo, pa klišejevci nikakor ne bomo podlegli spo-
mladanski utrujenosti. Tako bomo 21. 3. pripravili družaben turnir 
v bowlingu in še kar nekaj drugih aktivnosti, za katere bi radi po-
udarili, da se jih lahko udeleži kdor koli, ki je v letošnjem šolskem 
letu že podaljšal svoj status na Klišeju. V kolikor pa imate idejo, 
kaj bi lahko izboljšalo življenje študentske populacije v Šmartnem 
in Litiji ali pa ste začeli snovati kak projekt, pa se ne bojte in se 
oglasite na uradnih urah, kjer boste o zamisli lahko predebatirali z 
enim od naših aktivistov. Lahko pa svoje ideje predstavite kar prek 
maila (klub.klise@gmail.com). Če bo le možno, bomo pri projektu 
pomagali in sodelovali. Morda tudi kaj neizvedljivega spremenili v 
izvedljivo! In če bi radi kot organizator ali soorganizator sodelovali 
v katerem izmed Klišejevih projektov, vas najlepše vabimo, da se 
nam pridružite. Članstvo na Klišeju vas ne stane ničesar, razen ne-
kaj zagnanosti in dobre volje. Lep pozdravček, vaši Klišejevci

SRce Slovenije inFo
WWW.RAZVOJ.SI

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

39 PARTNERJEV ZA SKUPNI RAZVOJ 
PODEžELJA V SRCU SLOVENIJE 

Na Geometričnem središču Slovenije je 12. marca 39 predstavni-
kov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in 
posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe 
formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. S 
tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in 
učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo 
do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji. Podpisniki konzorcijske 
pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), 
ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah) in civilnega sektorja (društva, posamezniki). Tudi v 
novem programskem obdobju 2014-2020 je namen LaS Srce Slo-
venije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja 
na tem območju. 

Na območje LaS Srce Slovenije je bilo v programskem obdobju 
2007-2013 lansiranih preko 1,8 mio evrov sredstev Leader in 
razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja. Izvedenih je bilo kar 
83 projektov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Moravče in Šmartno pri Litiji.

ZAČETEK PROJEKTA DEMOKRATIČNO 
LASTNIŠTVO IN UDELEžBA DRžAVLJANOV  

V EVROPI – »DEMOCRATIC OWNERSHIP AND 
CIVIC PARTICIPATION IN EUROPE – DOCPIE«

Začele so se pripravljalne aktivnosti v projektu DOCPIE, za katere-
ga je slovensko Društvo za razvoj podeželja LaZ pridobilo financira-
nje programa Evropa za državljane, Projekti civilne družbe. 
Projekt se osredotoča na nizek interes javnosti za politike EU in de-
mokratične procese, tako da naslavlja različne elemente potrebne 
za demokratično participacijo: več izobraževanja o EU, izboljšanje 
aktivnega državljanstva, negovanje pojma evropske identitete ter 
vzpostavitev vključujočih in kooperativnih družb. Projekt bo razi-
skal razloge za neudeležbo na volitvah in pomanjkanje interesa za 
evropske politike pri ciljnih skupinah z različnim ozadjem.
Projekt združuje 15 organizacij iz 13 programskih držav v 5 dogod-
kih, ki se bodo odvijali v različnih državah. Njegovi cilji so: raziskati 
trende in poglede na EU in njeno prihodnost v različnih ciljnih sku-
pinah, od študentov do starejših, razviti smernice za oblikovanje 
lastništva EU identitete in državljanstva med različnimi ciljnimi sku-
pinami, dvigniti ozaveščenost o aktivnem državljanstvu in prosto-
voljstvu ter vzpostaviti mostove sodelovanja med sodelujočimi me-
sti z namenom krepitve skupne evropske identitete in integracije 

s spominom na sku-
pno preteklost. 
Z namenom, da bi 
bili ti cilji doseženi, 
se DOCPIE osredo-
toča na izboljšanje 
medsebojnega kul-
turnega razumevanja 
in medkulturnega di-
aloga preko razisko-
vanja pojmov evrop-

ske identitete, evropske zgodovine, sodobne demokracije kot tudi 
kvalitete aktivnega državljanstva, ki se vključuje v evropsko družbo.
Projekt se bo posvetil tudi prostovoljstvu o katerem bodo govorili 
prostovoljci in ljudje na katere je prostovoljstvo močno vplivalo in 
ranljivim ciljnim skupinam, kot so ženske, mladi brezposelni, upo-
kojenci itd.
Partnerske organizacije bodo pridobile številne izkušnje za vodenje 
Evropskih projektov in kontakte s številnimi novimi partnerji, razvi-
le bodo nove ideje in aktivnosti za prihajajoče projekte, izboljšale 
bodo medkulturno komunikacijo in znanje tujih jezikov. V ta namen 
bodo organizirane debate, forumi, neformalna izobraževnaja, raz-
stave, ankete itd.
Prvo srečanje projektnih partnerjev je v začetku meseca febru-
arja potekalo v Madžarskem mestu Kistarcsa. Uvodni sestanek  
(Kick-off meeting) je bil del pripravljalnih aktivnosti, zlasti razvoj pro-
fesionalnih odnosov med partnerji in podroben dogovor za uspešno 
izvedbo projekta. Razvijala se je zagovorniška strategija, govora je 
bilo o povezovnaju v skupnosti, o spremljanju in ocenjevanju rezul-
tatov in o načinu uresničitve vseh dejavnosti in postavitvi rokov. 
V okviru projekta bodo izvedena še štirje dogodki: v Nemčiji (Dresden), 
v Grčiji (Serres), v Sloveniji (Šmartno pri Litiji) in v Italiji (Verona). 
Informacije o projektu bodo dostopne na spletni strani projekta in 
spletnih straneh partnerjev.

Projekt financira Evropska unija iz programa Evropa za državljane. 
www.laz.si 
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•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH žELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOžBENEGA ZLATA

• NIZANJE OGRLIC

12. APRIL - PRAZNIK MESTA 
LITIJA – VABILO NA SLAVNOSTNO 

AKADEMIJO
V ponedeljek, 13. aprila, ob 19. uri bomo 
skupaj s Knjižnico Litija in PGD Litija pripra-
vili slovesnost, na kateri se bomo spomnili 

prelomnega leta 1885, ko je v Litiji kar vrelo od narodnega zanosa 
- v tem letu so namreč ustanovili Pevsko društvo Lipa Litija, Sloven-
sko bralno društvo Litija, požarna bramba in podružnica Družbe sv. 
Cirila in Metoda. Litija je bila pred 130 leti napreden narodno za-
veden trg, ki je zelo hitro sledil Ljubljani in drugim večjim mestom.
Slavnostni govornik bo dr. Stane Granda, v kulturnem programu pa 
bodo nastopili učenci Glasbene šole Litija in Šmartno ter Moška 
vokalna skupina Lipa iz Litije.
PRIBLIžEVANJA – gost Igor Samobor – PONEDELJEK, 30.3.2015 
ob 19.00, modra soba Kulturnega centra Litija
Igor Samobor je nedvomno eden najbolj prepoznavnih gledaliških 
umetnikov pri nas, zato bo srečanje z njim poseben dogodek, ki ga 
ne kaže zamuditi.

OTROŠKE MATINEJE
V soboto, 28. Marca, na obisk v Kulturni center prihaja velikonoč-
ni zajček Fredi, ki ima na nogi modro lupinico. Le zakaj? Več bo-
ste izvedeli ob obisku gledališča. Predstavo bo izvedlo Gledališče 
Smejček. 
18.aprila pa v goste prihaja METULJČEK CEKINČEK iz Lutkovnega 
gledališča Velenje, ki je interaktivna lutkovna predstava po motivih 
otroške pesmice Janeza Bitenca. 
Več o predstavah si lahko preberete na spletni strani www.jzk.si ali 
na naši FB strani Kulturni center Litija, lahko pa nam tudi pišete in 
vas uvrstimo na seznam prejemnikov obvestil o dogodkih: kulturni-
center@zkms-litija.si.

ABONMA – gratis predstava Izrednega teatra iz Litije 
V četrtek, 26. marca, ste abonenti ob 19.30 vabljeni na ogled pred-
stave KRaTKO IN JEDRNaTO. Po štirih celovečernih predstavah je 
Izredni teater društva Tombas tokrat na odrske deske postavil 
malo drugačno predstavo. Kratko in jedrnato – večer kratkih ko-
mičnih dram – predstavlja skupek kratkih dramskih besedil petih 
avtorjev, ki smo jih združili v enourno prireditev. Zakaj kratke dra-
me? Ker imajo vse, kar imajo dolge, a jih kljub temu pri nas skoraj 
nihče ne izvaja. In ker je včasih z manj besedami mogoče povedati 
več. Obetate si lahko zabaven večer, v katerem boste izvedeli, ali je 
gospa Grobnik res umorila svojega moža, ali bo Velikemu Krispin-
skemu uspel največji podvig v njegovem življenju, kako promovi-
rati političnega kandidata in odgovore na vrsto drugih vprašanj, ki 
si jih nikoli ne postavite. Predvsem pa se boste nasmejali. Igrajo: 
Mojca Štepic, Branka Hočevar, Tanja Les, Metka Škrabec Šešok, 
Neža Verdonik, an-
dreja Hiti, Matic Ko-
njar, Jan Merčon, Urh 
Props, Rok Šraj in 
Maks Kovič. Režija: 
Marko Djukić 
Premiera: 21.3. ob 
20.00 (vstopnina 5€) 
abonenti vabila prej-
mete tudi po pošti. 

V februarju smo go - 
stili Mestno gleda-
lišče ljubljansko s predstavo Prevare, ki je z bogato kostumo-
grafijo in izvirnim pristopom navdušila abonente. 

PREDAVANJE »ČAS OKOLI 
LETA 1400 IN SREDNJEVEŠKE 

FRESKE V OBČINI LITIJA«
19. februarja sta v Modri sobi Kultur-
nega centra Mestni muzej Litija in 

Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pripravila 
predavanje z naslovom »Čas okoli 1400 in srednjeveške freske v 
občini Litija«. Predavala je dr. Tina Šuštaršič, ki je predstavila kako 
so živeli ljudje v času poznega srednjega veka ter freske iz časa 
gotike. V občini Litija so se ohranile v treh cerkvah v občini Litija, 
sv. Neže v Zg. Slivni pri Vačah, cerkvi sv. Pavla v Podpeči pod skalo 
pri Gabrovki in v cerkvi sv. Lovrenca v Žambohu pri Polšniku.

4. seja programskega sveta Kulturnega centra Litija  
in Mestnega muzeja Litija

SPOROČILO ZA JAVNOST
Programski svet, ki je imel svojo redno sejo dne 23. 2. 2015, je 
obravnaval tekočo problematiko zavoda, predvsem njenih enot Kul-
turni center in Mestni muzej Litija. PS je sprejel poslovno poročilo 
za leto 2014 ter pohvalil tako finančno učinkovitost delovanja enot 
kot visoko kvaliteto kulturnih dogodkov in prireditev.
Programski svet po ogledu letnega načrta s finančnim planom za 
leto 2015 ocenjuje, da je stanje v obeh enotah zaskrbljujoče. Name-
njena finančna sredstva občine, ki so v primerjavi z lanskim letom 
nižja za slabih 40%, močno otežujejo opravljanje njegovih osnovnih 
nalog, kot so organizacijo in izvedbo prireditev in festivalov, gle-
daliških predstav za otroke in odrasle, izvedba razstav, varovanje 
kulturne dediščine v občini, predavanj, ekskurzij ipd. Predstavljeno 
stanje ogroža tako organizacijo kot kvalitetno izvedbo dosedanjih 
prireditev, predvsem Tačkovega festivala in festival Slovo poletju. 
Z namenjenimi finančnimi sredstvi ni možna nadaljnja izvedba mu-
zejskih razstav v stari sodniji. Trenutna situacija ljudem, ki v občini 
Litija obiskujejo prireditve (število teh pa iz leta v leto, tako govorijo 
statistični podatki, naraščajo), ne omogoča njihove vključenosti v 
kulturni razvoj, kot so ga bili deležni do sedaj.
Občino Litija, kot ustanoviteljico pozivamo, da natančno preu-
či trenutno stanje in nemudoma zagotovi ZKMŠ Litija, enotama 
Kulturni center in Mestni muzej Litija, vsaj osnovne pogoje za 
normalno delovanje ter nemoten priliv sredstev, k čemur jo ob-
vezuje tudi obstoječa zakonodaja.

Programski svet ZKMŠ Kulturnega centra  
in Mestnega muzeja Litija

POMAGAJTE NAM ZBIRATI GRADIVO IZ LITIJSKE 
PRETEKLOSTI!

V letošnjem letu pripravljamo razstavo o potresu leta 1963, ki je bil 
eden najmočnejših potresov novejše dobe na Slovenskem.
Zbiramo fotografije, časopisne članke, dokumentacijo o škodi ipd. 
ali pa zanimive zgodbe posameznikov, ki so doživeli ta potres. Obi-
ščite nas v Kulturnem centru na Stavbah ali pa pokličite na gsm 
031/689-160. Hvaležni bomo za vsak prispevek!

BRALNA MAJČKA 2015?
Zaradi slabih finančnih razmer in težav s fi-
nanciranjem naše dejavnosti ugotavljamo, da 
nekaterih projektov ne bomo izvajali. Tudi pro-
jekta »Bralna majčka za bralno značko« brez 
pomoči ne bomo mogli izpeljati. Prosimo Vas, 

da ste podpornik tega edinstvenega projekta med slovenski-
mi knjižnicami. Za izvedbo projekta potrebujemo najmanj 4.000 
EUR (zagotovimo približno 1.600 majic; z ilustratorjem dogovorje-
ni, da bo motive narisal za simboličen honorar). Če nam bo do 10. 
maja 2015 uspelo pridobiti najmanj polovico potrebnih sredstev 
od donacij, bomo majice naročili. Sicer bodo bralci prejeli priznanja 
za sodelovanje pri bralni znački, sredstva pa bomo vrnili. Upamo, 
da uresničimo projekt bralne majčke, ki mlade bralce navdaja s po-
nosom, saj vsem, ki jih srečujejo sporočajo, da je branje zabavno, 
koristno in nujno.  andreja ŠTUHEC

ANDERSENOV DAN
V četrtek, 2. 4. vabimo otroke iz vrtcev in druge, da pridejo na 
pravljične bralne urice, ki bodo potekale od 9. ure dalje, v obeh 
knjižnicah, v Litiji in Šmartnem. 

130-LETNICA BRALNEGA DRUŠTVA, PEVSKEGA 
DRUŠTVA LIPA IN GASILSKEGA DRUŠTVA LITIJA

V 19. stoletju se je začela krepiti slovenska narodna zavest. Razvoj 
gospodarstva, nastanek delavskih razredov sta sprožila potrebe 
po izobraževanju, vzgoji, kulturi. »Leta 1885 je bila ustanovljena 
podružnica Ciril-Metodove družbe v Litiji, kot navaja časopis Slo-
venec z dne 5. maja 1885. Uradno pa je Odlok deželne vlade v 
Ljubljani potrdil Podružnico društva sv. Cirila in Metoda v Litiji 1. 
novembra 1886. Predsednik društva je bil Luka Svetec, ki ga je 
vodil vse do leta 1921. Svetec je v okviru društva ustanovil pevsko 
društvo, (predhodnik pevskega društva Lipa) in Slovensko bralno 
društvo.«…«(Erna Jurič, dipl. univ. zgod., bibliotekarski specialist, iz 
članka Slovensko bralno društvo Litija).
Ob visokem jubileju bo v Kulturnem centru Litija potekala slove-
snost, ki jo pripravljajo vsi trije nasledniki, oz. ponosni nosilci 130 
letne tradicije - knjižnica, PD Lipa in litijski gasilci. Slovesnost bo 
v ponedeljek, 13. aprila ob 19. uri, slavnostni govornik pa bo dr. 
Stane Granda. 

PRIBLIžEVANJA Z BERNARDO JEKLIN
Bivša urednica Jane obožuje črni humor in se rada šali na svoj ra-
čun, kot se je ob prejemu viktorja 2009 za življenjsko delo. Iskreni 
in simpatični izjavi, da v rokah že dolgo ni držala moškega, smo se 
pošteno nasmejali. Od 60. leta starosti živi sama, z manjšimi preki-
nitvami, saj ne prenese, da bi ji pod nos smrčalo kakšno kosmato 
bitje. Nikoli se ni počutila stare, ne pri 50, 60 ali 70 letih in tudi 
takrat ne, ko je šla v pokoj. Tudi tistih 20 gub gor ali dol ji nič ne 
pomeni. Najbolj zanimiva ljubezenska zgodba je bila zanjo zgodba 
Charlesa in Camille. Ker je bila ženska neprivlačna in nesrečno za-
ljubljena, ji je res privoščila srečo. Gostja aprilskih Približevanj bo v 
Kulturni center Litija prišla 20. aprila, ob 19. uri. 

UžITNE DIVJE RASTLINE
Narava nam ponuja marsikaj. Nekaj divjih rastlin morda poznamo, 
a tudi tu je potrebna velika previdnost, predvsem pri nabiranju če-
maža. Več o užitnih rastlinah v naravi bo predstavil dr. Nejc Jogan. 
Predavanje bo v Knjižnici Litija, v torek, 21. aprila, ob 19. uri. 

NOČ KNJIGE 2015
Knjižnica Litija in KC Litija vabita na skupni dogodek na svetov-
ni dan knjige. Mag. Minka Jerebič bo v četrtek 23. 4. ob 19. uri 
v Kulturnem centru Litija predstavila knjigo Rečno pristanišče  
Zalog. 

aleksandra MaVRETIČ

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PET 20. 3. 17.00 LIKOVNE DELaVNICE Z BaRBI IN TINO MC LITIJa
18.30 PRIREDITEV OB MaTERINSKEM DNEVU IN DNEVU ŽENa DVORaNa Na POLŠNIKU

SOB 21. 3. 20.00 GLEDaLIŠKa PREDSTaVa: PREMIERa: KRaTKO IN JEDRNaTO – IZREDNI TEaTER (TOMBaS) KULTURNI CENTER LITIJa
18.00 35. TEKMOVaNJE TaMBURaŠKIH ORKESTROV SLOVENIJE – REGIJSKO SREČaNJE KULTURNI DOM ŠMaRTNO

TOR 24. 3.

18.00 POTOPIS: TaNZaNIJa KaTIE O’HaRa MC LITIJa
18.00 URa PRaVLJIC KNJIŽNICa LITIJa

19.00 LITERaRNO PLaNINSKI VEČER: VLaDIMIR HaBJaN, UREDNIK PLaNINSKEGa VESTNIKa, 
NOVINaR, PISaTELJ – OB 110. LETNICI PD LITIJa KNJIŽNICa LITIJa

SRE 25. 3. DOPOLDaN POJDIMO SE GLEDaLIŠČE – OBMOČNO SREČaNJE OTROŠKIH GLEDaLIŠKIH SKUPIN RaZLIČNE DVORaNE

ČET

26. 3. 16.00 URa PRaVLJIC KNJIŽNICa GaBROVKa
26. 3. 16.00 STREET WORKOUT, PREDSTaVITEV GREGOR PERME MC LITIJa
26. 3. 18.00 IZOBRaŽEVaNJE Za MIR MC LITIJa
26. 3. 19.30 aBONMa: KRaTKO IN JEDRNaTO – IZREDNI TEaTER (TOMBaS) KULTURNI CENTER LITIJa

PET 27. 3.

17.00 POLJSKI PIEROGI, MEDKULTURNa KUHaRSKa DELaVNICa MC LITIJa
17.00 LIKOVNE DELaVNICE Z BaRBI IN TINO MC LITIJa
18.00 RaZSTaVa FOTOGRaFIJ FOTOGRaFSKEGa KROŽKa GIMNaZIJE LITIJa MC LITIJa
19.00 BUTaLCI, PREDSTaVa KUD VENČESLaV TaUFER KC LITIJa

SOB 28. 3. 08.00 6. DaN Za SPREMEMBE – UREJaNJE GOZDNE UČNE POTI SVIBNO, ČIŠČENJE PO TRaSI, ZBIRaNJE ZaMaŠKOV MC LITIJa
10.00 OTROŠKa MaTINEJa: FREDI, VELIKONOČNI PIŠČaNČEK KULTURNI CENTER LITIJa

PON 30. 3. 19.00 PRIBLIŽEVaNJa: IGOR SaMOBOR KULTURNI CENTER 
18.00 ZaPOSLITVENI INTERVJU, IZKUSTVENa DELaVNICa MC LITIJa

ČET 2. 4.
OD 9.00 DaLJE aNDERSENOV DaN, DRUŽENJE S KNJIGO IN BRaNJE, Za VRTCE OBEH OBČIN KNJIŽNICa LITIJa IN KNJIŽNICa 

ŠMaRTNO
18.30 NaSTOP UČENCEV GŠ LITIJa - ŠMaRTNO DVORaNa GLaSBENE ŠOLE
18.00 IZOBRaŽEVaNJE Za MIR MC LITIJa

SOB 4. 4. 16.00 BaRVaMO JaJCa IN PODSTaVKE MC LITIJa
TOR 7. 4. 18.00 LaHKIH NOG, S KNJIGO NaOKROG, USTVaRJaLNICa Z DaRINKO KOBaL KNJIŽNICa LITIJa

ČET 9. 4.

18.00 URa PRaVLJIC KNJIŽNICa ŠMaRTNO
17.00 DIY: ŠaBLONE Za GRaFITE MC LITIJa

18.00 – 19.30 IZOBRaŽEVaNJE Za MIR MC LITIJa
18.00 VaRNOST V PROMETU, POGOVOR S POLICISTI MC LITIJa

PET 10. 4. 17.00 LIKOVNE DELaVNICE Z BaRBI IN TINO MC LITIJa
19.00 KOMEDIJa ŠEST OSEB IŠČE aVTORJa, GLEDaLIŠKa SKUPINa GIMNaZIJE LITIJa KD ŠMaRTNO

SOB 11. 4. 19.00 LETNI KONCERT TaMBURaŠKEGa ORKESTRa, 
KULTURNO DRUŠTVO TaMBURaŠKI ORKESTER ŠMaRTNO

KULTURNI DOM 
ŠMaRTNO PRI LITIJI

PON 13. 4.
16.00 CINEFORUM, IZKUSTVENa DELaVNICa MC LITIJa

19.00 130-LETNICa USTaNOVITVE CIRIL METODOVE DRUŽBE - ZaČETKI BRaLNEGa DRUŠTVa,  
PD LIPa IN GaSILCEV, SLOVESNOST, GOVORNIK DR. STaNE GRaNDa KULTURNI CENTER LITIJa

SRE 15. 4. 18.00 MLaDINSKO DELO KOT PRILOŽNOST Za VEČJO ZaPOSLJIVOST MC LITIJa
ČET 16. 4. 14.00 – 16.00 BREZPLaČNO aRHITEKTURNO SVETOVaNJE MC LITIJa

PET 17. 4. 19.00 BaSKOVSKI VEČER MC LITIJa
18.00 PLESNI BaZaR KULTURNI CENTER LITIJa

SOB 18. 4.
10.00 OTROŠKa MaTINEJa: METULJČEK CEKINČEK – LG VELENJE KULTURNI CENTER LITIJa

17.00 POZDRaV POMLaDI - KUD JEVNICa DVORaNa ZaDRUŽNEGa DOMa 
V JEVNICI

PON 20. 4. 19.00 PRIBLIŽEVaNJa: BERNaRDa JEKLIN KULTURNI CENTER LITIJa

TOR 21. 4. 18.00 URa PRaVLJIC KNJIŽNICa LITIJa
19.00 UŽITNE DIVJE RaSTLINE, PREDaVa DR. NEJC JOGaN KNJIŽNICa LITIJa

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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NOVO  NOVO  NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
•  poseben popust za redne  

stranke!

PUST V DOMU TISJE
Letošnji pust je prišel zgodaj. ampak v Domu 
Tisje nas ni presenetil, nestrpno smo ga priča-
kovali in ga bogato obeležili. Najprej so nas na 
pustno soboto obiskali Kurenti s Ptujskega Po-
lja. V okviru Litijskega pustnega karnevala jih 
je na obisk pripeljalo Turistično društvo Litija. 

Dobro so pretresli svoje zvonce in nabrali kar lepo število robčkov… 
Na koncu so se okrepčali še z veliko porcijo vampov, ter si tako 
povrnili moči za nadaljnje rajanje.
Pustni torek smo začeli s preobla-
čenjem in maskiranjem. V okviru 
delovne terapije smo letos izdela-
li klasično pustno masko – naše-
mili smo se v klovne. Nadeli smo 
si rdeče noske, napihnili balone 
ter se odpravili malo »razgrajat« po hiši… srečali smo tudi stano-
valke iz enote Spominčice, ki so se prav tako simpatično našemile. 
Dopoldne so na sprehod do Doma Tisje prišli učenci in učiteljice 
prve triade OŠ Šmartno, kar 130 maškar! Na čelu pustne povor-

ke sta bila zagnana mlada 
harmonikaša, spremljal pa 
jih je tudi kurent – oče ene 
od učenk… Naši prostori so 
bili nekaj ur pisani in glasni, 
stanovalcem so se na obra-
ze risali iskreni nasmeški. 

Povorka je obiskala vse enote doma in v vsaki zapela nekaj pustno 
obarvanih pesmic… stanovalci pa so jim s pomočjo gospodinj in 
družabnic spekli dišeče miške. Otroci so se pred odhodom v dom-
ski jedilnici okrepčali še s krofi in sokom.

Naše kuharice se sicer niso našemile, ampak so vseeno pošteno 
obeležile pusta… Za vse stanovalce in zaposlene so spekle slastne 
krofe. Pogled na kuhinjo – polno krofov - je bil čudovit, prijetne 
arome so se širile po vsem domu…
Letošnje pustovanje smo zaključili na pepelnično sredo. Obiskali so 
nas Pogrebniki Jablaniške Doline. Pripravili so pravi šov! Pusta so 
na parah nosili po domu, sle-
dil jim je duhovnik, ministran-
ta, obupana vdova in skupina 
žalovalcev… Stanovalci so 
se pošteno nasmejali. Tudi 
Pogrebniki so svoj obisk za-
ključili v jedilnici, kjer smo 
jim postregli z enolončnico, 
odličnim skutinim štrukljem in kompotom.
Zahvaljujemo se: Turističnemu društvu Litija, Kurentom s Ptujskega 
Polja, Osnovni šoli Šmartno pri Litiji, Pogrebnikom Jablaniške Do-
line in ostalim prostovoljcem… resnično ste nam popestrili pustni 
teden in vsi upamo, da nas prihodnje leto spet obiščete!
Torej – potrudili smo se, da preženemo zimo! In že komaj čakamo 
prve tople pomladanske žarke…

Simon Jenko: Pomlad.
I srce, ti se ne zbudíš!  
I jezik, ti ne govoríš! 
Zdaj klije tebi dvojni cvet, 
pomladi cvet, čas mladih let.

Poglej, obrni se okrog, 
zelena gora, živ je log; 
povsodi pomladanjski cvet 
vesoljni v svate vabi svet.

Pripravili: RENaTa OZIMEK - delovna terapevtka 
in KaJa MLaKaR aGREŽ - družabništvo in spremljanje  

(program javnih del)

PRIČETEK ŠPORTNIH AKTIVNOSTI
Po zimskem premoru se v mesecu aprilu prič-
nejo športna tekmovanja v ZPZDU. V zimskem 
obdobju je zelo aktivno delovala šahovska sku-
pina, katera je v lanskem letu pridobila večje 
število novih članov. Med njimi so člani, ki so 
v preteklih letih tekmovali tudi na državnih tek-

movanjih in nas bodo dostojno zastopali v Zasavski ligi. Računajo 
na uvrstitev na državno prvenstvo ZDUS. V letošnjem letu bomo 
kandidirali za organizacijo turnirja v zasavski ligi in za državne špor-
tne igre Slovenije. Vse ljubitelje šaha vabimo, da se priključijo naši 
šahovski skupini. Srečanja potekajo vsak ponedeljek od 14. do 17. 
ure v prostorih DU Litija. Dušan JOVaNOVIČ

POHOD PO JURČIČEVI POTI - 7.3.2015
Prvo soboto v mesecu marcu, vsako leto organizira PD POLŽ po-
hod po Jurčičevi poti. Zamisel za ta pohod je nastala ob 150 letnici 
rojstva prvega slovenskega romanopisca Josipa Jurčiča. Letošnji 
pohod je bil že 22. Pohoda, ki je bil dne 7.3.2015,smo se udeležili 
tudi člani Planinske sekcije DU Litija. Med nami sta bila tudi dva 
pohodnika, ki sta se udeležila vseh 22 pohodov. To sta bila almira 
Jelnikar in Viki Čebela.
V zgodnjem jutru smo se odpeljali z avtobusom do Višnje gore, 
kjer je bil start poti. Pot poteka po označeni trasi med prijaznimi 
vasicami. To je približna pot po kateri je hodil Jurčič iz Muljave v 
šolo v Višnjo goro. Pot je dolga 3 – 4 ure. Med potjo smo opazovali 
čudovito naravo kot tudi bogato kulturno dediščino. Spremljala so 
nas Jurčičeva prizorišča iz njegovih literarnih del. Pot poteka tudi 
mimo vasi Male Vrhe, 517 m visoko, od koder se nudi razgled po 
dolenskih dolinah. V lepem vremenu pa v daljavi lahko vidimo tudi 
Julijce, Karavanke, Snežnik, Kum in Trdinov vrh. To soboto so bili ti 
vrhovi malo v megli.
Na Jurčičevi domačiji je bila ob 11.30 uri proslava, katere smo se 
udeležili.
V gostilni Obrščak smo se nato odpočili in okrepčali. Po počitku 
smo se vkrcali v avtobus,ki nas je čakal. Srečni in dobre volje smo 
se vrnili vsak na svoj dom.  Nuša ROZMaN

PRAZNOVANJE DNEVA žENA IN 40 MUČENIKOV
Letošnje praznovanje namenjeno dnevu žena je bilo nekaj poseb-
nega, saj smo praznovali kar dva pomembna praznika. Naključje je 
hotelo, da smo se zbrali v gostišču Valvazor v Litiji ravno v torek 10. 
marca na dan 40 mučenikov. 
Za začetek je vse prisotne v imenu izletniške sekcije DU Litija poz-
dravila Nevenka Jovanovič, jim čestitala od prazniku ter zaželela 
prijetno praznovanje. Vsem zbranim je čestital tudi predsednik Du-
šan Jovanovič in jim podaril rože. 
Po zaključenem programu je delovna ekipa gostišča Valvazor po-
skrbela za dobro kosilo in sladico. Za zabavo in dobro razpoloženje 
je skrbel Jernej Pikel , vsi skupaj pa za dobro počutje. 
V prijetnem vzdušju in veselih ritmih smo veliko plesali, se do solz 
nasmejali, ob spremljavi harmonike pa tudi zapeli.
Prav prijetno druženje je bilo!
Ker pa je v mesecu marcu še en praznik Društvo upokojencev Litija 
vsem svojim članicam želi vse najlepše ob materinskem dnevu.

Nevenka JOVaNOVIČ
NAPOVEDNIK 

Sobota, 28.3.2015, JaBLaNIŠKI POHOD
Ponedeljek, 6.4.2015, POHOD OKOLI SLIVNE
Sobota, 18.4.2015, ČRNI POTOK – JaVORJE – FELIČ VRH 
Izlet NEZNaNa KOČEVSKa Z ZaPRTIM OBMOČJEM GOTENICa v 
prvi polovici aprila

Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA  
IN HOLESTEROLA,

V društveni pisarni  v sredo 1.4.2015 od 8.00 do 
10.00 ure.

                 TELOVADBA 
Poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.00 uri v športni dvorani  
Litija.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO 
Skupaj z MDI organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka 
vsako sredo med 16.00. in 17.00. uro.

USTVARJALNE DELAVNICE: 
Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17.00 uri.

POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. 
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!

2.4. Mrzlica - aVTOBUS 7.00 Ivan Lamovšek
9.4. Dolsko - Sveta Trojica Lojze Hauptman

16.4. Preska - Laze pri Gobniku Božo Čertalič
23.4. Javorje - Obolno Ivan Lamovšek
30.4. Primorska ali Cerknica - aVTOBUS 7.00 Lojze Hauptman

KOPANJE V KRKINIH BAZENIH
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart  po ceni 9 eur. Karte 
lahko koristite preko celega leta 2015, tudi ob vikendih in praznikih.

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, ka-
teremu 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 pro-
gramsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lah-
ko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.

 Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že 
poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

URADNE URE
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure 
v TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR.

Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa POGaČaR

Nudi v svojem obratu  
Breg pri Litiji 53  

(na lokaciji bivše Lesne Litije) 

naslednje proizvode 
in storitve:
•  Prodaja lepljenih nosilcev
•  Prodaja žaganega lesa
•  Sušenje lesa
•  Usluga razreza hlodovine
•  Odkup smrekove hlodovine

Kontakt:  Marko Anžur 041 672 732 
Franci Kremžar 041 681 914

Podaj mi ljubica rokó, 
pod milo pojdeva nebó, 
kjer njiva zopet zelení, 
nad njo skrjanec žvrgolí.

Al spet si tukaj, znanec moj? 
Le dvigni se, na glas zapoj; 
ljubezni glas, veselja klic 
naznanja príhod naj cvetíc!
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ZVONAŠI SO ZNOVA ZAPELI
Kultura ne pozna meja! To poznamo vsi tisti Litijani, 
ki prihajamo v Šmartno na prireditve. Zgodi pa se 
tudi obratno, kar je lepo in prav. 

Tako sem bila v soboto, 21. februarja, na letnem koncertu mešanega 
pevskega zbora Zvon, kjer prav tako prepeva kar nekaj Litijanov, tudi 
mojih prijateljev. Pričakovala sem dober nastop in niso me razočarali. 
Na odru se je pojavilo veliko število pevcev in nekatere sem videla pr-
vič, morda tudi zato, ker sem kakšen prejšnji nastop zbora izpustila. 
Vseeno pa je izredno prijetno videti pevce z dolgoletnim stažem, ob 
njih pa mlade, zagnane pevce, s svežimi glasovi, ki jih je bilo čutiti ne 
le ob solo petju, temveč so gotovo pripomogli k lepšemu sozvočju. 
Pri samem repertoarju je bilo zaznati, da poskuša zbor s tako ime-
novano dodano vrednostjo, kar je gotovo zasluga zborovodkinje, ki 
izbira pesmi in priredbe, ki to omogočajo. 

VSE NAJBOLJŠE ČASTITLJIVEMU JUBILEJU  
80 - TIH LET!

V iztekajočemu letu 2014 med največjimi slavji, nazdravljanju k pri-
hajajočemu Novemu letu 2015 se je vmes zableščala tudi častitlji-
va življenjska obletnica 80 -tih let pri pesnici Ivani Godec iz Jevnice.
Pesnico Ivanko Godec poznamo vsi krajani, še bolj znanci in prija-
telji najbolj sorodniki in seveda najbolj njeni bližnji, da ima ponižno, 
čutečo, skrbno, poslušno, postrežljivo in predvsem humano dušo.
Večji del svojega življenja Ivanka živi v Jevnici, že v zgodnjih letih v 
rojstnem kraju Mala Štanga je izgubila oba starša in zato ni imela 
pogojev za nadaljnje šolanje na nižji Gimnaziji v Ljubljani.
Mlada je stopila v zakon in ob težkem kmečkem delu in izgradnji 
svojega doma je kmalu izgubila sina in za njim še moža, ob vseh 
bremenih kateri so jo pestili pa je našla upanje v pisanju pesmi.
Veliko poetov se sprašuje, kaj se sploh zgodi, ko človek ponudi 
pesem v branje drugemu oziroma kako jo le ta sprejme. Pesem 
povezuje poeta z naravo, z njenimi prvinskimi elementi pa tudi s 
svojo davno preteklostjo in sedanjostjo vse skupaj pa Ivanka to 
prenaša v prihodnost. Ivanko razumem, da je pesem odsev oseb-
nega zadovoljstva, da se vse oplaja in dopolnjuje po podobi, glede 
na občutija, izkušnje in znanja.
Pesem je preblisk ustvarjanja iz krhkih osebnih spoznanj iz drob-
nega vsakdajnega privida iz srčno zaželene idile iz sončnih in senč-
natih spoznanj iz vsega tistega ki vznemiri dušo in kar že kar samo
mora priti na dan ne glede na čas. Ob tem se lahko doda, da se 
lahko vsak poet najbolj preproste narave izrazi najbolj prvinsko.
Težko je razložiti, kaj se dogaja v človeku, ki napiše pesem, ki po-
daja napoj drugemu človeku. Verjetno je to del tiste lepote, ki bi jo 
Ivanka dala drugim. Morda pa je to tista dlan, s katero rada Ivanka
poboža svojega bližnjega. Ivanka pravi, da človek mora ustvarjati 
enako nujno kot moraš dihati, piti in jesti. Brez ustvarjanja človek 
ne bi bil vreden svoje drugačnosti in smeje doda: "Kdor spozna 
sebe si v življenju spoznal največ!"
Ivankina pesem je kot piš vetra, kot šelestenje krošenj, kot petje 
ptic, kot godenje čričkov, kot šumenje rek in morja, kot del narave, 
ki ga občuti vsak človek nekoliko drugače, nekoliko po svoje, več-
krat nekoliko zadržano, še večkrat pa zaneseno.
Ivanka Godec je za svoje pisanje prejela dve spominski listini v za-
hvalo v KS Jevnica in KUD Velika Štanga. Izdala je dve pesniški 
zbirki:" Ko čustva privro iz srca in Rojstvo pod Kamplovim hribom."
Danes v svoji jeseni je njen vsak dan kljubovanje z raznimi bolezni-
mi, ki jo pestijo že velikšn del njenega življenja v utrinkih pa rada 
prestopi k pesmi k spominom, ki ji prikličejo solze.
Ivanka ob tvojem osebnem jubileju naj te spremlja le zdravje, za 
vse kar si pa iz svojega srca prelila na papir prihodnosti pa iskrena 
hvala. Jože OSTREŽ

OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU SMO SE NA POLŠNIKU 
SPOMNILI NA IVANA GLOBELNIKA

Sooblikovanje prireditve ob kulturnem prazniku je na 
Polšniku že dolgoletna tradicija. Sodelovanje vseh 

generacij daje dogodku še večjo vrednost, kot jo ima v samem po-
menu besede. Brez kulture ne človek, ne narod ne more prežive-
ti. In letos na Polšniku obeležujemo posebno obletnico. Prvi, ki je 
pričel z opismenjevanjem Polšničanov je bil župnik Ivan Globelnik, 
ki se je rodil pred 150 leti, 
na Polšniku pa je deloval 
od 1895-1910. Ob obletni-
ci njegovega rojstva smo 
se ob kulturnem prazniku 
spomnili njegovih začet-
kov, saj ni bil le duhovnik 
ampak tudi učitelj, saj se 
je posvečal vsestranski 
prosvetni dejavnosti. Nje-
gov brat je bil kmetijski 
strokovnjak in je zasadil sadno drevje, preuredil in preoral vse žu-
pnijske njive ter izkopal grmičevje iz opustošenih travnikov. Ljudje 
iz okolice so pozneje dobili cepiče sadnih vrst, tako da je imela 
vsa okolica plemenito sadje. Kot že nekaj let za scenarij prireditve 
poskrbijo učiteljice PŠ Darinke Ribič Polšnik, program pa prispeva 
tudi Kulturno društvo Pavle Voje Polšnik. Zapeli so otroci iz vrtca, 
Polhki in Polžki s svojimi vzgojiteljicami in kot zopet, s svojo pri-
srčnostjo razveseljevali naša srca. Učenci prve triade so zaplesali, 
učenci druge triade pa so se predstavili s kratko gledališko igro 
Žogica Nogica in izvrstno opravili svoje delo. Hvala vsem mentori-
cam. Kulturni praznik brez Moškega pevskega zbora ne bi bil pravi 
praznik. Za zaključek pa so ljudsko pesem Spominčice zapele Ljud-
ske pevke in kdor je prisluhnil besedilu, se je lahko tudi kaj naučil. 
Seveda ob koncu niso manjkali godci s harmoniko, ki je upravičeno 
dobila naziv, slovensko narodno glasbilo. Tokrat se je kot voditeljica 
večera predstavila Darinka Čebela, učiteljica OPB-ja, ki je naše pri-
dne učence naučila tudi poseben ples v čudnem, neznanem jeziku. 
Ja in to se lahko zgodi vsem nam, če ne bomo znali spoštovati dedi-
ščine in ohranjati našega lepega slovenskega jezika.

SEVŠKOVA DOLINA 2015 - MNOžICA 
UžIVALA OB SMUČARSKEM DOGODKU

Sevškova dolina v dolini reke Sopote je že veliko let (če je dovolj 
snega) prizorišče zanimivih smučarskih tekmovanj. In letos so sne-
žne razmere dopuščale, da je Športno društvo Polšnik lahko izpelja-
lo tekmovanje. Priprave so potekale že cel teden, saj je bilo potreb-
no progo utrditi, da je zdržala veliko število tekmovalcev. V nedeljo, 
15.2. je sijalo sonce, pokazalo se je modro nebo in zbralo se je 
okrog 90 smučarskih navdušencev, nastopilo pa je 35 smučarjev 
in smučark. Pa da ne boste mislili, da je pri nas v hribih to kar tako 
po domače. Opa! Imeli smo pravo merilno napravo, vse računalni-
ško vodeno, povezavo med startom in ciljno areno, tako da so bili 
rezultati do stotinke natančni. Številni navijači so glasno navijali 

za svoje favorite, vi-
deli smo tudi nekaj 
padcev, ampak nič 
hujšega. Na startu 
je bilo kar 15 smu-
čarjev in smučark 
v otroški kategoriji, 
kar je zelo vzpod-
budno in pohvalno. 
Najbolj so prese-
netili tisti iz vrtca, 
ki so se po strmini 

spustili na vso moč in progo uspešno prevozili med vsemi količki. 
Zelo pogumno. Prostor za zimske radosti pa je našlo tudi nekaj 
sankačev, ki so sanke tokrat zamenjali za vrečo polno sena ter se 
spuščali po strmini in navdušenje je bilo veliko. Hvala Športnemu 
društvu Polšnik za organizacijo in vsem, ki ste poskrbeli za tehnič-
no izvedbo ter okrepčila, predvsem pa hvala Pekarni Friškovec za 
100 doniranih krofov. Veselje je bilo biti del tega lepega dogodka, 
ki je zimskim dogodivščinam dal novo vrednost in s tem doživetje. 
Upam, da zima naslednje leto spet naseje dovolj snega, da se zopet 
snidemo v Sevškovi dolini (hvala tudi Mirku Kotarju).
Podrobnosti in fotografije si lahko ogledate na www.polsnik.si.

Mateja SLaDIČ-Vozelj

NEKAJ O KULTURI NA DOLAH
Verjetno ste že slišali, da smo na Dolah precej aktivni? Skozi celo 
leto se odvijajo raznovrstne aktivnosti, v bolj hladnih mesecih pa 
do izraza prideta smučišče in kulturno dogajanje. 
V novembru se je začelo s potopisom Ksenije Pavlin, sledil je božič-
ni koncert zbora Zarja z gosti, nadaljevalo se je z nekaj gostovanji 
dramskih predstav in stopnjevalo do komedije Butalci, ki smo jo 
v društvu pripravili skupaj 
s šolo. 
Na zadnji januarski dan so 
torej učenci POŠ Dole pod 
mentorstvom Vesne Kores 
in Marka Plantana premi-
erno nastopili na Dolah  
s celovečerno predstavo 
BUTaLCI. Sledila je pono-
vitev na Dolah, gostovanja 
pa še kar trajajo. 
Kot se za kulturnike spodobi, smo 7. februarja recitirali slovenske 
pesmi, 8. februar pa obeležili s kulturno proslavo.
Vrhunec pa se je zgodil 28. februarja s premiero komedije MaMa 
JE UMRLa DVaKRaT v izvedbi Teatra 13, ki jo režira Marko Plantan. 
O predstavi boste gotovo še kaj slišali, verjetno pa pridemo na go-
stovanje tudi v vaš kraj. Se vidimo!

Jože aJDIŠEK, KUD Venčeslav Taufer Dole 

Navajeni smo že, da znate v Šmartnem stopiti skupaj, ko je to po-
trebno, vsaj na kulturnem področju. Tako so pogosto na podobne 
koncerte povabljeni še domači instrumentalisti, plesalci in tudi solo 
pevci. Tudi tokrat so mladi glasbeniki in seveda gospa Urška Vidic, 
kot glasbena strokovnjakinja, prispevali k celovitejšemu in bogatej-
šemu zvoku in moram priznati, da sem prav ob pesmih s spremlja-
vo še posebej uživala.
Žal pa moram pri pomniti, da z izbiro pevskih gostov niste imeli 
najbolj srečne roke, kar pa je že druga zgodba.
Ker je bila celotna prireditev namenjena tudi 125 letnici, veljajo 
zborovodkinji in vsem pevcem, ki se trudijo obdržati tradicijo in 
kvaliteto Zvona, vse čestitke z željo, da jim ne zmanjka dobre volje 
in še boljšega glasu, da bo tudi naslednji nastop v zadovoljstvo njim 
in seveda nam, poslušalcem.  Iva SLaBE

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.7 CDTI Cosmo, letnik 2008, črna barva, diesel, cena 
5.580 eur; Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Cosmo, letnik 2011, bela barva, diesel, 
cena 10.950 eur; Opel Meriva 1.6 16V Enjoy, bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW  
(101 KM), črna barva, cena 2.990 eur; Peugeot 207 SW Active 1.6 HDi, diesel motor, 
1560 ccm, 68 kW (93 KM), srebrna kovinska barva, cena 6.650 eur; Opel Corsa Enjoy 
1.2 16V, 1229 ccm, 63 kW, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI Start Stop 
Letnik: 2011, prev. 67678 km, teh. pr: 05/ 2015, 
srebrna kovinska barva, diesel motor, 1248 
ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

7.520,00 EUR

Renault Clio 1.2
Letnik: 2001, tehnični pr: 09/2015, prev. 171540 
km, temno modra kovinska barva, bencinski mo
tor, 1149 ccm, 43 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

1.220,00 EUR
Opel Astra 1.4 Turbo Enjoy   Letnik: 2010, 
tehnični pregled: 07/2016, prev. 47177 km, svet
lo modra kovinska barva, bencinski mo tor,  
1364 ccm, 103 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

8.900,00 EUR

Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy
Letnik: 2011, prev. 130887 km, teh. pr: 05/2015, 
temno siva kovinska barva, diesel motor, 1686 
ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

8.990,00 EUR

PEUGEOT 308 1.6 HDI ACTIvE 
Letnik: 2011, tehnični pr: 06/2015, prevoženo 
99362 km, bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 
68 kw, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

6.850,00 EUR
Seat Ibiza Fresc 1.4 16v   SAMO 64.638 km
Letnik: 2006, prev. 64638 km, srebrna kovinska 
barva, bencinski motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.) KLIMA

3.990,00 EUR

VABILO NA
12. PohoD Po  

jablanišKi Poti
28. marec 2015

Društvo za razvoj podeželja 
LAZ vabi na 12. tradicionalni 
pohod po Jablaniški poti, ki 
je letos izjemoma teden dni 
prej, saj je prva sobota v apri-
lu velikonočna. 
Pot je označena in vodi po 
obronkih Jablaniške doline, 
dolžina je 15 km. 

Prijava in pogostitev pohodnikov je med 7.00 in 10.00 pri 
gasilskem domu v Zgornji Jablanici (290 mnv). Na polovici 
poti v zaselku Dolgo Brdo (753 mnv) je kontrolna točka. Skupen 
zaključek pohoda v vasi Gradišče pri Litiji je s kulturnim progra-
mom ob 13:30 uri, druženje je do večera. 

V Domačiji spominov v Gradišču pri Litiji bo na ogled nova  
10. tematska razstava iz bogate Samčeve dediščine.

IZ LITIJE BO ORGANIZIRAN AVTOBUSNI PREVOZ 
IZPRED ŽELEZNIŠKE POSTaJE ob 7.55 uri.

aVTOBUSNa POSTaJa PRI ŠPaRU ob 8.00 uri.
Cena enosmerne karte je 1 €. 

Povratek iz Gradišča ob 15.00 uri. 

Vljudno vabljeni.

ZA VEČ INFORMACIJ SI OGLEJTE: www.laz.si
TELEFON: 051 312 739, 070 303 321 

(Nadaljevanje s 1. strani)
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USPEŠEN ZAČETEK 
LETA 2015

Glasbena šola Litija – Šmart-
no je šolsko leto 2014/2015 

začela v novih prostorih, ki so končno, prvič po 60 letih obstoja 
šole, namenjeni le delu mladih glasbenikov in njihovih učiteljev.
Vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa tako uživamo v 
zelo dobrih delovnih pogojih, ki nam omogočajo tudi večjo odprtost 
šole za različna sodelovanja na krajevnem in regijskem področju. 
Vsako leto so v mesecu februarju izbirna regijska tekmovanja mla-
dih glasbenikov, kjer se predstavijo najboljši učenci glasbenih šol 
iz posameznih slovenskih regij. Tekmovalci, ki dosežejo več kot 90 
točk in zlato priznanje, se uvrstijo na državno tekmovanje.
V letošnjem februarju so učenci tekmovali v disciplinah: violina, 
violončelo, kontrabas, kitara, orgle, citre in komorne skupine s pi-
hali. Regijska tekmovanja so potekala v sedmih slovenskih regijah, 
učenci Glasbene šole Litija – Šmartno so v okviru 18. regijske-
ga tekmovanja okolice Ljubljane in Zasavja tekmovali s svojimi 
vrstniki iz glasbenih šol 
Cerknica, Domžale, Gro-
suplje, Hrastnik, Kamnik, 
Logatec, Trbovlje, Vrhni-
ka in Zagorje. Tekmova-
nja pa se je udeležilo 58 
mladih glasbenikov, med 
njimi tudi štirje naši na-
darjeni mladi instrumen-
talisti. Violinistka EVa 
OSTaNEK je 9. februarja 
tekmovala v Domžalah, v 1. c kategoriji je prejela srebrno prizna-
nje, njena učiteljica je Špela Lavrenčič, na klavirju pa jo je spremljal 
Tilen Bajec.
2. februarja je v Trbovljah nastopil naš instrumentalni trio, ki ga se-
stavljajo flavtistki METa TRDIN in JaNJa KONČaR ter kitarist IVaN 
NIKONOV. V 1. b kategoriji discipline komorne skupine s pihali so 
osvojili zlato priznanje in se bodo tako v marcu udeležili 44. tek-
movanja mladih glasbenikov Republike Slovenije v Tolminu, njihova 
mentorja sta Mira Kranjec in Rado Černe.
Za našo glasbeno šolo zelo pomemben dogodek v okviru regijske-
ga tekmovanja mladih glasbenikov je bila prav gotovo organizacija 
Zaključnega koncerta tekmovanja, na njem so nastopili najbolj 
uspešni tekmovalci, vsem udeležencem tekmovanja pa smo podeli-
li priznanja. Na koncertu, ki je bil v naši lepi in akustični dvorani 13. 

februarja, se je skupaj z ostalimi »zla-
timi« tekmovalci prestavil tudi naš 
trio. Koncert, ki ga je obiskalo veliko 
učencev, njihovih staršev, mentorjev 
in ravnateljev glasbenih šol iz celotne 
»tekmovalne« regije, je prav gotovo 
ponesel dober glas o našem delu in 
seveda novi šoli tudi v druge sloven-
ske kraje.
K promociji glasbene šole izven meja 
občin ustanoviteljic pa so pripomogli 
tudi drugi dogodki, ki jih je bilo na za-
četku leta 2015 kar nekaj. Tako je v 
Begunjah potekalo 9. mednarodno 
tekmovanje za nagrado Avsenik, 

udeležila sta se ga dva naša učenca harmonike, LOVRO PERME je 
prejel zlato priznanje, PRIMOŽ aDaMLJE pa srebrno priznanje; njun 
mentor je Dušan Drobnič.
V januarju smo organizirali orgelski koncert, v lepem okolju na gra-
du Bogenšperk so nastopili naši učenci orgel, koncertni program pa 
so sooblikovali učenci orgelskega oddelka Glasbene šole Skladate-
ljev Ipavcev iz Šentjurja.
V začetku leta 2015 smo izpeljali tudi prvi Klavirski večer učen-
cev zasavskih glasbenih šol. Pobudnica za srečanje je bila prav 
naša šola, nastopili so učenci vseh šol, ki sestavljajo aktiv zasa-
vskih glasbenih šol. Z veseljem smo gostili mlade pianiste iz glas-
benih šol Hrastnik, Laško – Radeče. Trbovlje in Zagorje, zaigrali pa 
so seveda tudi naši najboljši učenci klavirskega oddelka. Upamo in 
načrtujemo, da tovrstno srečanje v prihodnjih letih postane tradici-
onalna stalnica dogodkov na naši glasbeni šoli.
Tradicionalen pa je prav gotovo postal Družinski nastop, saj ga na 
šoli pripravljamo že nekaj let, na njem so tudi letos skupaj zaigrali 
naši učenci, njihovi starši in drugi sorodniki, koncert je ponovno 
poglobil sodelovanje med zaposlenimi, učenci in starši.
Vsi našteti dogodki in uspehi, na katere smo zelo ponosni, ponovno 
pričajo o kvalitetnem in visoko profesionalnem delu, ki Glasbeno 
šolo Litija - Šmartno povsem enakopravno postavlja ob bok dru-
gim slovenskim glasbenim šolam. Ob tem naj se ponovno zahvalim 
vsem učiteljem, ki pri svojem delu z učenci ne štejejo dodatnih ur za 
vaje, saj je velik uspeh naše šole rezultat predanega dela in velikega 
sodelovanja.  Ravnateljica Janja GaLIČIČ, univ. dipl. muzik.

KRAJEVNI PRAZNIK V JEVNICI!
V soboto, 31.1.2015 je v dvorani Zadružnega doma v Jevnici, že tra-
dicionalno potekala prireditev ob Krajevnem prazniku, ki ga kraj pra-
znuje 28. januarja . Prireditev so povezovali učenci PŠ Jevnica, poleg 
njih pa so nastopali še plesalci plesne skupine Rondo, krajevni zbor 
MePZ Miha Vahn, MePZ Kud Jevnica in anja Vrtačnik. Krajane, in 
ostale prisotne, sta nagovorila predsednik KS g.Tomaž Pokorn in 
župan Občine Litija g.Franci Rokavec, ki pa sta tudi imela nalogo 
podeliti krajevna priznanja letošnjim nagrajencem. Naziv častnega 
krajana je pripadel g. Jožetu Godcu st., za pomembne zasluge in 
trajni prispevek pri razvoju KS. Spominsko listino je dobila ga. Eva 
Kovič, za enkraten prispevek k delovanju kraja in za njeno tride-
setletno delovanje v knjižnici v Jevnici. Krajevna skupnost pa je po-
delila tudi tri zahvale za enkraten prispevek k razvoju kraja in širše, 
in sicer so bili dobitniki KGZ Litija- TRGOVINa JEVNICa, Mesarstvo 
JURIJ GODEC ter Cvetličarna GRIČaR JOŽE. Po prireditvi pa je sledila 
še kratka pogostitev. KS Jevnica se zahvaljuje vsem nastopajočim 
za odlične nastope, šoli Jevnica za pripravo programa, Mladinske-
mu društvu za tehnično pomoč in strežbo, Mesarstvu Jurij Godec za 
odlične klobase, Cvetličarni Gričar za izvirne cvetlične aranžmaje in 
vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k pripravi prireditve. 

Za Svet KS Jevnica
Tea ROZINa 

KAJ DELAMO V KS GABROVKA 
V Krajevni skupnosti Gabrovka smo bili po lanskoletnih volitvah iz-
voljeni v svet krajevne skupnosti »sami novinci«, kot nam znajo do-
mačini reči, ko se srečamo na cesti, v trgovini ali kjerkoli, kjer teče 
kakšna beseda o problemih našega kraja. Po takšnih pogovorih se 
porodijo različne ideje, predlogi, pohvale in tudi kakšna kritika se 
najde. Kot »novince v krajevni politiki« nas nekateri gledajo skeptič-
no …. ali bomo zmogli, ali bomo kaj naredili na bolje ….nekateri pa 
nas radi že po dobrih 4-h mesecih delovanja tudi pohvalijo. Recimo 
za »nikoli do sedaj« očiščene cestne jaške in propuste, na novo zo-
pet posute ceste, za ves vloženi trud pri oskrbi s pitno vodo v vasi 
Gabrovka, za vloženi trud v skupnem sodelovanju z OŠ Gabrovka in 
g. ravnateljem pri skupnem iskanju optimalne rešitve za pridobitev 
novih prostorov vrtca za vse naše najmlajše predšolske otroke. 
Ker smo od naših sokrajanov že večkrat slišali, da se v Gabrovki 
»čisto nič ne dogaja« ali »da se premalo dogaja«, smo se v KS odlo-
čili, da tudi na tem področju kaj postorimo. Pospešeno podpiramo 
vse aktivnosti, predvsem izvajanje različnih dogodkov za širšo jav-
nost vseh naših društev v Gabrovki. Tudi sami člani sveta KS smo 
pristopili k organizaciji različnih dogodkov v sodelovanju z našimi 
lokalnimi društvi. Tako smo v zadnjih 4-h mesecih izpeljali že dva 
dogodka za naše najmlajše. Prvi je bil v mesecu decembru in sicer 
prihod dedka Mraza z obdarovanjem otrok od 1. do 7. leta starosti. 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo donatorjem PaaN-PaaN 
d.o.o., SaNDI TOURS s.p., ZVONKO RESNIK s.p. in FRaNC ZaVRL 
s.p. za vso finančno pomoč pri organizaciji tega dogodka. Dogodek 
je bil s strani otrok in staršev zelo lepo sprejet, deležni smo bili 
res lepih pohval J in to nam je dalo voljo in zagon za delo takšnega 
tipa naprej. Tako smo se odločili, da v mesecu februarju pripravimo 
v Gabrovki pustno rajanje, katerega smo izpeljali v sodelovanju z 
lokalnim DRUŠTVOM PODEŽELSKIH ŽENa GaBROVKa in zunanjem 
izvajalcem Družinskim gledališčem KOLENC iz Vač. Letošnji pust 

v Gabrovki je bil namenjen 
pretežno otrokom, na sa-
mem dogodku pa je iz strani 
obiskovalcev prišla pobuda 
po organizaciji pustnega ra-
janja tudi za mladostnike in 
odrasle. Ideja za naslednje 
leto. Iskrena hvala vsem 
staršem - donatorjem na 
sami prireditvi in zunanjemu 
donatorju podjetju KOVIT 

d.o.o.. Z vsemi donacijami, katere smo prejeli, smo v celoti uspeli 
pokriti vse stroške organizacije dogodka. Iskrena hvala Kaji, Klari, 
Brini, Evi in Simoni za pomoč pri organizaciji, hvala Marinki in Vidi 
za čiščenje prostorov in hvala g. ravnatelju OŠ Gabrovka, ki nam 
vedno priskoči na pomoč s 
šolsko dvorano, saj kulturnega 
doma z večnamensko dvorano 
v Gabrovki nimamo (….še ne….
mogoče pa enkrat tudi to J)
V dobi nove tehnologije je 
potrebno v korak s časom, 
zato imamo tudi novo spletno 
stran, katero sicer še urejamo 
in dopolnjujemo. Ta še ni v fazi, da bi se z njo hvalili, a vendar jo 
imamo in na njej si že lahko ogledate fotografije iz našega pustnega 
rajanja. Kdor si želi bolj resnega branja, si lahko tudi prebere že 
vse zapisnike iz naših sej. Naslov spletne strani je: www.gabrovka.

si . Zelo bomo veseli 
tudi kakršnihkoli ko-
mentarjev in idej za 
naše bodoče delo. 
Zato nam pišite na 
naslov svet.ks@ga-
brovka.si, sprejema-
mo tudi konstruktiv-
no kritiko. 

Za KS GaBROVKa 
napisala Mateja 

Blažič

PUSTOVANJE V JEVNICI
Kot vsako leto, je tudi to leto, po Jevnici odmevalo 
pustno rajanje. Pod okriljem Mladinskega društva 
Jevnica, so se na tradiconalno pustno soboto zbra-
le ter veselile maškare z različnnih krajev, dežel in 

svetov. Zaradi slabega vremena se je pustna zabava odvijala v dvo-
rani. Na zabavi ni manjkalo smeha, plesa, pustnih igric, petja ter 

„IZLET NA AVSTRIJSKO 
ŠTAJERSKO”

Vse člane Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenije Litija-Šmartno obveščamo, da bo v soboto, 

23. maja 2015 organiziran izlet na avstrijsko Štajersko.
Obiskali bomo grad Herbenstein in se po ogledu le-tega sprehodili 
skozi grajski park in znameniti živalski vrt. V tem živi več kot 600 
živali in 100 različnih vrst ptic iz petih celin.
Pot bomo nadaljevali ob jezeru po znani in privlačni štajerski „ cesti 
cvetja” do rezbarja, kjer si bomo ogledali pravi mali „mini mundus” 
avstrijske Štajerske. Več o tem v posebnem obvestilu.

Karlo LEMUT

REDNI LETNI ZBOR 
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-
-Šmartno so se v soboto, 28. februarja 2015 zbrali na rednem let-
nem zboru v dvorani gostišča „Krznar” v Črnem potoku, Šmartno 
pri Litiji. Poročilo o delu območnega združenja za leto 2014 in fi-
nančno poročilo je podal predsednik g. Ivan Lovše in poudaril, da 
so bile razen treh vse načrtovane naloge v celoti izvedene. V mese-
cu decembru so se naši člani udeležili tudi spominske slovesnosti 
na Tisju s polaganjem venca k spomeniku padlih l.1941 (skupaj z 
veterani odbora SEVER Litija in Območnega združenja slovenskih 
častnikov Litija-Šmartno).
Na vseh proslavah, spominskih srečanjih, pogrebih članov našega 
združenja in komemoracijah je bil prisoten tudi naš praporščak s 
praporom našega združenja.
Skozi vse leto smo pomagali našim veteranom in drugim udeležen-
cem vojne za Slovenijo (1990-91) za ureditev statusa veterana. 
Kljub manjšim finančnim sredstvom smo ob skrbnem gospodarjen-
ju pozitivno končali leto 2014.
V zakljućku svojega izvajanja je g. Ivan Lovše poudaril, da je v vseh 
aktivnostih, ki so potekale skozi vse leto 2014 sodelovalo več kot 
80 % naših članov.
Udeleženci zbora so brez pripomb in dodatnih predlogov sprejeli 
poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2014 ter poročilo nad-
zornega odbora in program dela ter finančni načrt za leto 2015.

Zbora se je udeleži-
lo 75 članov našega 
združenja in 6 gostov; 
predsednik Zveze ve-
teranov vojne za Slo-
venije Ladislav Lipič, 
predsednik Pokrajni-
skega odbora vetera-
nov vojne za Slovenijo 
Ljubljana – okolica 
Janez Gregorič, župan 

občine Šmartno Rajko Meserko, podžupanja občine Litija Lijana 
Lovše, predsednik Občnega združenja borcev za vrednote NOB Li-
tija Mirko Kaplja in Olga Mali.
Gostje so v svojem pozdravnem govoru pohvalili delo in vlogo tega 
združenja pri ohrnjanju spomina na dogodke leta 1990 in zgodovi-
no naše domovine. 
Ob zaključku rednega zbora sta predsednika g. Ladislav Lipič in 
g. Ivan Lovše za dolgoletno in prizadevno delo podelila priznanja 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo članom našega združenja in to:
- spominsko plaketo : Olga MaLI
- znak praporščaka: Martin LINDIČ
-  bronasto plaketo: Jože KOS, Drago KOVIČ, Janez ŠKRaBaNJa, 

Zdravko OBRaZa, Martin MaROLT, Tomaž KOKaLJ in Drago 
VOZELJ

-  srebrno plaketo: Ivan LOVŠE, Radovan PETJE, Karlo LEMUT,  
Peter OBLaK in 

- zlato plaketo: Franci MaLI, Boris ŽUŽEK, Franc STOPaR.
Po končanem rednem letnem zboru članov Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno in podelitvi priznanj se 
je predsednik našega združenja vsem prisotnim zahvalil za sodelo-
vanje.  Karo LEMUT

ZELO AKTIVNI žE NA ZAČETKU LETA
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-
-Šmartno vsako leto v večjem številu sodelulejo pri uresničevanju 
nalog iz letnega programa združenja. Predsedstvo združenja pa na 
svojih sejah izvede vse potrebne priprave.
Internega tekmovanja v streljanju z malokalibersko puško pri lovski 
koči na Polšniku se je udeležilo 34 veteranov „lovcev”. Tekmovanje 
je bilo izvedeno 11.1.2015. Prva tri mesta so dosegli: Janez NO-
GRaŠEK, Jože ERJaVEC in Jože DRaGaR.
Dne 14.2.2015 je bilo izvedeno tekmovanje v vleslalomu na Dolah 
pri Litiji na smučišču „HLaČE”. Prva tri mesta pa so dosegli andrej 
BaJC, Janko KLOPČIČ in Rado POGLaJEN.
11. odprtega ve-
teranskega prven-
stva v veleslalomu 
v Cerknem se je 
udeležilo 6 članov 
našega združenja. 
Sodelovalo je 136 
veteranov iz cele 
Slovenije.
Naši člani pa so v 
kategoriji „moški 
rojeni 1952-1961” 
med 58 nastopa-
jočimi dosegli 25, 29 in 53 mesto, v kategoriji „moški rojeni 1962 
in mlajši pa med 47 tekmovalci 42, 43 in 44 mesto.
Dne 1.2.2015 so člani našega združenja sodelovali na proslavi za 
slovenski kulturni praznik na GEOSS-u. Štirje člani našega združenja 
pa so se udeležili tudi Prešernovega pohoda od Radovljice do Vrbe.
V soboto 28.2.2015 pa je bil redni letni zbor članov Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno, ki se ga je 
udeležilo 75 članov in 6 gostov.
Predsedstvo našega združenja je imelo v tem letu 2 seji (14.1. in 
11.2.2015) na katerih je sprejelo zadolžitve za izvajanje nalog iz 
letnega programa in izvedlo vse priprave za redni letni zbor članov 
našega združenja.  Karlo LEMUT 

veselja. Maškare smo se brez slabe vesti sladkale s krofi, bomboni 
ter drugimi sladkimi dobrotami. Dvorano so krasili baloni ter ostali 
pustni rekviziti. Zbrale so se miške, polžki, vitezi, vojaki, čarovnice, 
hudički, čebelice, princeske, klovni, Pike Nogavičke, žabice, me-
tuljči in še mnogi drugi. Ob zaključku smo se podali še na tradi-
cionalno pustno povorko ter tako v našo prelepo deželo, uspešno 
priklicali ter privabili čudovito pomlad.

Hvala vsem MDJ-evcem, staršem ter maškaram za udeležbo na tra-
dicionalni Jevniški pustni paradi.

Saša ŠEGa, MDJ
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UTRINEK IZ žELEZNE 
DOBE VAČ: ČELADA 

Z NAPISOM V 
VENETSKI PISAVI 

V nedeljo, 22. marca, bomo 
na Vačah spet zavrteli čas nazaj v obdobje starejše železne dobe. 
Tu bo potekal že 6. pohod iz ciklusa »Po poti velikega kneza z Vač« v 
organizaciji Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a, organizacijska 
enota Strokovni center GEOSS. Na naših pohodih obiskovalce se-
znanjamo z bogato arheološko in drugo dediščino Vač. Tema vsako-
kratnega pohoda je ena izmed arheoloških najdb, ki so bile odkrite 
na Vačah pri izkopavanjih ob koncu 19. in na začetku 20. stol. 
Tokrat se bomo posvetili čeladi z napisom v venetski pisavi, ki se 
bere IERISNa. Izkopal jo je Janez Grilc l. 1886 na Ravnih njivah v 
bližini Mačkovca pri Vačah, kasneje jo je odkupil dunajski Naravo-
slovni muzej, kjer jo hranijo še danes. 
Čelada je bila odkrita v bojevniškem grobu. Datirati jo je mogoče v 
zaključno obdobje halštatske kulture, v čas poznega 5. in 1. polovi-
ce 4. stol. pr.n.š. Napis IERISNa je edini napis v venetski pisavi na 
prostoru dolenjske kulturne skupine, zato je bila čelada gotovo že v 
času uporabe nekaj posebnega. Sklepamo lahko, da je bil njen la-
stnik predstavnik halštatske knežje elite, ki je načelovala gradišču na 
Vačah. Napis IERISNa je znan z več votivnih predmetov iz Poadižja 
in je verjetno ime božanstva, ki se mu je lastnik priporočil za zaščito. 
Strokovno razlago bo na pohodu spremljala gledališka igra, posta-
vljena v čas železne dobe. Spoznali bomo kneza z Vač in njegovega 
zvijačnega soseda, kneza z Rovišča. V dogajanje pa bo odločilno 
posegla boginja IERISNa. 
Strokovni del pohoda bomo vodili arheologinja dr. Vojka Cestnik, 
geolog Blaž Zarnik, in etnologinja anka Kolenc. Gledališko igro bo 
uprizorilo Družinsko gledališče Kolenc. 
Dogodek se bo pričel v Domu Petra Svetika na Vačah ob 10. uri 
z ogledom društvenih zbirk. Okrog 11. ure bomo krenili na pot. Tra-
sa pohoda je dolga približno 6 km in je srednje zahtevna. Večinoma 
poteka po gozdu, zato priporočamo pohodno obutev. 
Pohod se bo predvidoma zaključil ob 15. uri z okusno knežjo mali-
co, ki je skuhana in spečena iz železnodobnih prvin.
Vsi obiskovalci, ki boste zbrali šest žigov z naših pohodov, prejmete 
uporabno darilo. Ostale vabimo, da še naprej zbirate žige, saj bomo 
zaradi pozitivnega odziva z našimi pohodi nadaljevali tudi v bodoče. 
Štartnina znaša 10 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka, 
vodstva, pogostitev ob sprejemu in knežja malica. Za otroke do 10 
let je obisk brezplačen.

Več informacij na: www.dru-
stvo-geoss.si ali na telefon: 
(01) 897 66 80 (Družinsko 
gledališče Kolenc). 

dr. Vojka CESTNIK, univ. 
dipl. arheologinja, strokovna 

sodelavka Društva GEOSS

Napis na čeladi se bere z desne proti levi. 
(J. Istenič: Zapisi v venetski pisavi na Koroškem in v Sloveniji, Zgodo-
vinski časopis 39, 1985, Sl. 3.)

38. TRADICIONALNI  
MEDNARODNI S.K.I.F. KARATE 
TURNIR - POKAL »RUŠE 2015«

V nedeljo, 15.2.2015, se je izbrana vrsta SZTK 
udeležila 38. tradicionalnega mednarodnega 

karate pokalnega turnirja »Ruše 2015«, ki je potekal pod okriljem 
karate zveze SKIF Slovenija. Tudi letošnji turnir je bil organiziran v 
spomin na 72-obletnico padlemu legendarnemu Pohorskemu bata-
ljonu med NOB in krajevnemu prazniku Ruš, svečan pridih turnir-
ju pa je dodalo tudi praznovanje spoštovanja vredne 40-obletnice 
(1975-2015) delovanja glavnega organizatorja prireditve Shotokan 
karate-do kluba Š.D.-Ruše. Specialni gost turnirja je bil Shihan 
Masaru MIURa, 9. DaN-
-HaNSHI.
Mednarodnega turnirja 
se je udeležilo okoli 400 
tekmovalcev in tekmo-
valk iz 19 ekip (klubi, zve-
ze), ki so prihajali iz 6 dr-
žav (Slovenija, Hrvaška, 
Srbija, Madžarska, Italija 
in Romunija). Na tekmo-
vanju je kot gostujoči 
sodnik sodil tudi naš tre-
ner Gorazd Praprotnik.  
V ostri mednarodni kon-
kurenci so naši tekmo-
valci pokazali vrhunski 
karate in dostojno zastopali SZTK. V izbrani vrsti SZTK so nastopili 
tudi tekmovalci iz kluba KK: Gian Povše, Nina Požun, Tristan Zore 
in Toni Povše. Skoraj vsi naši tekmovalci so kljub hudi konkurenci 
dosegli izjemne rezultate in prejeli visoka odličja: Tristan Zore, 2. 
mesto kata malčki; Gian Povše, 3. mesto kata starejši dečki; Toni 
Povše, 1. mesto kata veterani
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate.

KK Kensei

KOMEDIJA, KI 
NAZADNJE TO NI

Dole pri Litiji, 28. 2. 2015
V soboto je bila farna dvorana 
na Dolah prepolna gledaliških 

navdušencev, ki so prišli pogledat črno komedijo v dveh delih Vin-
ka Möderndorferja Mama je umrla 2X. Je to res naključje, da si 
je gledališka skupina KUD-a »Venčeslav Taufer« že drugič izbrala 
omenjenega avtorja? Ta je nekoč v intervjuju dejal: »Morda se sliši 
predrzno, a včasih se mi res zazdi, da sem blizu neki resnici. Gre za 

osebno občutje, vprašanje, 
če je za drugega enako.«
Črna komedija, v kateri se 
znajdejo najbolj nizkotne 
človeške lastnosti, kot so 
pohlep po denarju, sovra-
štvo do najožjih družinskih 
članov, ljubosumje, pre-

vare, negativen odnos neveste do tašče, sprenevedanje in še in 
še. Režijo je ponovno prevzel Marko Plantan in iz učečih igralcev 
TEATRA 13 ustvaril izvrstno predstavo, s katero člani gostujejo po 
okoliških krajih litijske in sosednih občin, saj povabila kar dežujejo. 
Začne s temačnim prizorom ob krsti, kjer se zbere vsa družina 
Dreksler, razkrivajo pa 
se njihovi pravi obra-
zi. Sin Ingo, ki ga je 
izjemno odigral Luka 
Bregar, skupaj z ženo 
Marijano, ki jo je upo-
dobila Nina Kotar, tvo-
rijo eno skupino. Druga 
je amalijina hčerka Ro-
zalija, ki jo je upodobila 
Petra Petročnik, njen mož Peter, priseljenec z juga, ki ga igra Da-
mjan Prnaver in priseljenko Uto, igra jo Nika Terlep. Potem je še 
setra Klara, ki jo je upodobila Tatjana Obolnar.
V drugem prizoru krsto nadomesti žara. Sledi mesebojno obraču-
navanje zaradi oporoke, ker pokojnica amalija, igra jo Marinka 
željko, v oporoki zahteva nenavadno dejanje. Vmes poseže še Vili, 
ki ga igra Domen Vrtačnik in njegov pomočnik Štefan, ki ga igra 
Miha Likar. Za koregrafijo je poskrbel Luka Bregar, sceno Marjan 
Cerovšek, kostume je oblikovala Petra Petročnik. Za odrom je 
šepetala Sabina Kotar. 
Zaključi se sicer s plesom, ki pa je nekoliko neobičajen, kot je ne-
običajna sama komedija. Vsega vam ne smem razodeti, zato vam 
predlagam ogled omenjene črne komedije, ki bo gotovo gostovala 
tudi v vašem kraju. Ne boste obžalovali.  Jožica VRTaČNIK

TOREK, 7.4.2015, ob 16.uri

SIMBOLI SLOVENSTVA NA GEOSS-u
SLOVENCI LJUBIMO SVOJO DOMOVINO. GEOSS je srce, ki živi in 
širi to ljubezen. Zato na GEOSS-u potekajo programi za osnovne 
in srednje šole na to temo – kar poglejte v letošnji katalog, ko bo 
izšel. Naš jezik in kultura sta osnova, da lahko izražamo sebe. Zato 
je življenje v tujini največkrat nekaj, kar duši našo sproščenost in 
povzroča bolestno domotožje. Podobno velja za vsak narod. Zato 

naj žive vsi narodi, ki hrepene 
dočakat dan,…
Ne ni prav nič čudno, da se to 
dogaja ravno tu – pri nas. Tu 
je središče našega srca in na 
GEOSS-u so postavljeni simboli 
naše države in slovenstva: lipa, 
grb, zastave, himna, … Lani pa 
se je ob Dnevu zastave (sl.1), po 
zaslugi prizadevnega predsedni-

ka društva Heraldica Slovenica - Jožeta Lajevca in kiparja Zlatka 
Rudolfa, pridružil še knežji kamen.
Knežji kamen je simbol starodavne slovenske identitete, predvsem 
pa državnosti in predstavlja središče slovenskega demokratičnega 
obreda, ki je v sve tovnem 
me rilu brez primere. 
Na podlagi slovenskega 
ustoličevanja (sl.2) se je 
utrdila in razvila pogod-
bena teorija o prenosu 
pravice vladanja z ljudstva 
na vladarja. In več kot ti-
soč let pozneje je tudi 
na podlagi poznavanja 
karantanskega ustoliče-
va nja na stala ame riška 
ustava, ki jo ima ves svet za izredno napredno in demokratično 
glede na takratne čase. Slovenci smo že najmanj tisoč let pred njo 
ne samo poznali teorijo o prenosu oblasti z ljudstva na vladarja, 
temveč smo jo dosledno tudi izvajali. Zato ta simbol pomeni 
utrjevanje slovenskega nacionalnega ponosa in dvig narodove 
identitete.
Zato je knežji kamen na kovancu za 20 centov, zato je ta kamen v 
grbu in zastavi koroških Slovencev in ne bom našteval. Obstaja pa 
več srednjeveških zapisov, ki vsi potrjujejo, da je obred ustoličeva-
nja potekal v slovenskem jeziku.
Rad nas imam in srečen sem, ker smo – Slovenci! Zvonček Norček 
Če ni prepozno:
-   Vas vabim na 6. arheološki pohod – Po poti velikega kneza z Vač, 

ki bo v nedeljo, 22. marca, ob 10. uri, na Vačah. Štartnina je 10 € 
in za otroke do 10 let je pohod brezplačen. Več si lahko ogledate 
na internetu.

-   Dan zastave bo pa v nedeljo, 12. aprila, ob 13.00 – več na internetu

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

NOVICE IZ ČD LITIJA
Toplo spomladansko vreme je spodbudilo naše 
čebele, da so začele v okolici naših čebelnjakov 
iskati prve spomladanske cvetlice in v panje pri-
našati prvo sladko medičino za svoj novi zarod. 

Čebelarji v teh dneh vse pogosteje oprezamo okoli čebelnjakov in 
opazujemo, kako so naše ljubljenke prestale težko zimsko obdobje. 
Razveselimo se vsake čebelje družine, ki v svoj panj prinaša spo-
mladanski cvetni prah, saj je to znamenje, da je družina uspešno 
preživela zimo in da se v panju rojeva novi rod mladih čebel, ki bodo 
v toplih spomladanskih dneh oprašile naše sadno drevje in nam 
čebelarjem prinesle nekaj sladkega medu. 
Tudi čebelarji ČD Litija, z novim pomlajenim vodstvom, smo leto 
2015 začeli zelo aktivno. Upravni odbor društva zaseda vsak prvi 
ponedeljek v mesecu, poleg tega pa vsako sredo med 18. in 19. 
uro dežura eden od članov UO za debate in morebitne informacije, 
ki jih potrebujejo člani društva. V februarju smo organizirali dvoje 
predavanj. Prvo je bilo 20. 2. 2015 o možnostih izkoristka gozdnih 
paš. Predaval je g. Franc Podrižnik iz Nazarij. Prikazal je, kako na 
gozdnem drevju nastane mana, katere vrste ušic in kaparjev jo 
povzročajo ter prikazal možnosti napovedovanja gozdnega mede-
nja. Drugo predavanje je bilo 27. 2. 2015 o novih pogledih vzreje 
in pridelave medu v čebelarstvu. Predaval je naš občan g. Pavle 
Zdešar, priznani čebelarski strokovnjak in dolgoletni vodja opazo-
valno- napovedovalne službe pri ČZS. Istočasno je bilo prikazano 
več tipov sodobnejših panjev, s katerimi je možno doseči večje 
donose medu, kljub vse bolj neugodnim klimatskim razmeram za 
čebelarje. Po predavanju je bila okrogla miza o predavateljevi temi. 
Predvsem mladi čebelarji so dobili koristne nasvete glede izbire 
panja in načina čebelarjenja.
V naslednji mesecih bo organizirana debata o zdravljenju čebel 
proti varozi in nabava sladkorja. Vse mlade čebelarje pa vabimo da 
kontaktirajo z izkušenimi čebelarji, ki jim lahko pomagajo z nasveti, 
kako uspešno čebelariti v naših dveh občinah. 
Naj medi!  alojz Kavčič, ČD Litija 
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NOVICE IZ NK KRESNICE
Kljub spomladanskim dnevom in tekmovalnemu 
premoru so kresniški nogometaši dejavni.
CICIBaNI redno dvakrat tedensko trenirajo v dvo-
rani, ob lepem vremenu pa bodo pričeli trenirati na 

vadbeni površini. V letošnji zimi so se udeležili dveh turnirjev. Oba-
krat so nastopali uspešno. V tekmovanju kise bo začelo v začetku 
aprila jim želimo čim več uspeha.
ČLaNI so pričeli s treningi v začetku februarja. Trenirajo v dvorani 
in na prostem. Odigrali so več prijateljskih tekem z ekipami : NK 
Mengo, NK Bitnje (Gorenjski jesenski prvak-odlično moštvo), NK 
Ihan, NK Grosuplje. Tekme so bile odigrane na igriščih umetne tra-
ve. Vse tekme so bile odigrane kvalitetno in ekipa je dobro pripra-
vljena za tekmovanje v pomladanskem delu sezone. Prve tekme se 
pričnejo zadnji vikend marca. Ekipa Kresnic gostuje v Litiji.
Pred pričetkom prvenstva pa moštvo NK Kresnic na domačem igri-
šču igra Pokalno tekmo s ekipo tretje ligaša NK Radomlje in to v 
sredo 25. marca.
Članska ekipa odhaja na skupne priprave v drugem vikendu mese-
ca marca v Umag, kjer bodo odigrali dve prijateljske tekme. Pripra-
ve si bodo igralci plačali sami.
Vsem ekipam v tekmovanju želimo čim več športnih uspehov.

BOSNA OPEN 2015
Konec januarja se je slovenska taekwondo reprezen-
tanca v Sarajevu udeležila prvega letošnjega G1 turnir-
ja. V Bosno sta se odpravila tudi Domen ter Tadej Pirc. 

Za oba je bila to debitantska tekma, saj je tokrat Domen prvič na-
stopil za člansko 
reprezentanco, 
Tadej pa prvič  
v mladinskih vr-
stah. Naša čla-
na sta bila do-
bro pripravljena, 
saj sta opravila 
kar nekaj repre-
zentančnih tre-
ningov, vključno 
z bazičnimi pri-
pravami v Srbiji. 
Tako Domnu kot tudi Tadeju se tokrat ni uspelo prebiti v naslednji 
krog, saj sta oba prvo borbo s tesnim rezultatom izgubila. 

M-2 TURNIR 2015
Na soboto, 14. februarja je v Vrbovcu potekal 
že tradicionalni M-2 turnir. Na turnirju je sode-
lovalo okoli 500 tekmovalcev iz kar 58 klubov. 
Domači klub sta tokrat zastopala Domen in 
Tadej Pirc. Domen je po dveh zmagah, v tre-
tjem krogu za zlato piko izgubil ter ostal brez 
medalje, Tadej pa je po dveh borbah osvojil 
tretje mesto, kar je njegova prva kolajna v 
mladinski konkurenci. To tekmovanje je bilo 
obema dober trening za nadaljnja tekmovanja.

1. ORIENT CUP
Taekwondo klub Šmartno – Litija se je v soboto, 21. februarja, 
udeležil tekmovanja v Ljubljani, katerega je prvič organiziral TKD 
klub Orient. Tekmovanje je bilo namenjeno predvsem začetnikom. 
Domači klub je zastopalo 5 tekmovalcev. Tudi tokrat se je dobro 
borila kadetinja Pia Smrekar, ter osvojila prvo mesto. V družbi zma-
govalcev pa se ji je pridružila tudi mladinka Sara Rozina. Srebrno 
odličje sta si priborila aleksandra Rozina ter Tadej Pirc, ki je po 
napeti borbi z reprezentančnim kolegom, izgubil po sodniški odlo-
čitvi. Brez kolajne pa ni ostal niti Luka Bajc, saj se je domov vrnil z 
bronasto medaljo. 
Vse naše tekmovalce čaka domača tekma v Šmartnem, ki bo pote-
kala 8. marca. Na ogled ste seveda vsi vljudno vabljeni.

PRVI NASTOP NOVE GENERACIJE 
LITIJSKIH TENISAČEV

Prvi vikend v mesecu marcu je bil za Tenis klub aS 
Litija prav poseben. Svoj prvi uradni teniški nastop na turnirju te-
niške zveze Slovenije je zabeležilo kar 10 novih tekmovalcev Tenis 
kluba aS Litija, ki so nastopili v kategoriji MINI TENIS. Turnir je bil 
organiziran v domačem Tenis klubu aS Litija, v štirih kategorijah je 
nastopilo preko 70 mladih igralcev iz cele Slovenije. Tekmovalci Te-
nis kluba aS Litija 
so svoj prvi nastop 
pogumno opravili 
in zanj vsi prejeli 
diplomo. In kdo so 
ti novi AS-i ?
To so deklice Juvan 
Taja, Koprivnikar 
Eva, Vodišek Ma-
ruša, Kristan Lej-
la, Grošelj Iza in 
dečki Mohar Mark, Mešič Borišek Tilen, Vrhovec Maks, Uštar 
Jure, Cizerle Tian. Čestitke vsem za prvi nastop v kategoriji 
MINI TENIS !
Nastopali so tudi nekoliko starejši in sicer v tenisu do 10 let in te-
nisu do 11 let. Najuspešnejši je bil Bor Artnak, ki je v tenisu do 11 
let osvojil 2. mesto, pokala pa se je razveselil tudi Jaka Tomažin, ki 
je bil v kategoriji do 10 let na 3. mestu. 
Za nove točke so se borili tudi starejši. Najbolj uspešna je bila Lara 
Kralj, ki se je uvrstila v finale in osvojila 2.mesto na članskem turnir-
ju v Mariboru. Tina Godec je bila na tem turnirju na 3. mestu, obe 
pa je premagal mariborčanka Lara Prosenjak. Znova je bil odličen na 
turnirju do 16 let v Rogaški Tom Ašič, ki se je uvrstil v polfinale in 
tam tesno izgubil s Podlipnik Maticem iz Maribora s 76 64. Nekoliko 
smole pri žrebu je imel na tem turnirju Mark Mesarič, ki je v 2. kolu 
moral priznati premoč 2. nosilcu turnirja Miklavčič Luki iz Idrije, ki 
je zmagal s 61 64. Konec meseca marca bo Mark Mesarič nastopil 
tudi na mednarodnem turnirju za evropsko teniško lestvico do 16 
let, ki se bo odvijal na Hrvaškem in kjer je že uvrščen v glavni turnir. 
Na profesionalnih mednarodnih turnirjih tokrat ni bilo preveč sre-
če za naše tekmovalce. Nastja Kolar je na močnem turnirju z na-
gradnim skladom 25.000$ v Nemčiji že v 1. krogu naletelna na 
1. nosilko nemko Caroline Witthoeft, ki je samo še potrdila svojo 
trenutno odlično formo, ki jo je kazala že na Grand Slam turnirju v 
avstraliji, kjer se je uvrstila v 3. krog in ugnala Nastjo s 61 63. Na 
drugem turnirju v Italiji je Nastji kazalo bolje, še posebej po zmagi 
nad lanskoletno zmagovalko tega turnirja Grymalsko. a težka tek-
ma in zmaga s 63 46 76(6) sta Nastji pobrala preveč moči, da bi 
uspela ugnati še neugodno hrvatico Njirič Silvijo in tako se je poslo-
vila po 2. krogu. Njiričeva je bila boljša s 46 63 62.
Nik Razboršek se je udeležil FUTURES turnirjev na Hrvaškem. V 
Umagi je zabeležil 4 zmage v kvalifikacijah in nato še eno v glav-
nem turnirju ter osvojil novo aTP točko. Na drugem turnirju v Po-
reču mu preboj v glavni turnir ni uspel. Tudi Pia Čuk se ni vrnila 
najbolj zadovoljna iz Mallorce, kjer je nastopila na treh turnirjih z 
nagradnim skladom 10.000$. Uspešna je bila samo enkrat, ko se 
je uspela prebiti v 2. kolo glavnega turnirja in osvojiti WTa točko, 
dvakrat pa je zaključila svoje nastope že v kvalifikacijah. 

BLAž ROZMAN ŠE VEDNO OSTAJA 
NEPORAžEN V 1. LIGI

V rekreativni ligi aS še vedno ostaja neporažen v 1. ligi Blaž Roz-
man, ki je leto resnično izjemen in je več kot očitno, da napada 
sam vrh letošnje lige. Da bo zaključek res več kot zanimiv je po-
skrbel derbi med Ašič Alojzem in Novak Primožem. Slavil je Ašič 
Alojz, ki je zmagal v podaljšani igri (tie-breaku). Vedno bolje igra 
tudi Đukić Saša. Ena njegovih zadnjih žrtev je bil vedno neugodni 
Končar Marjan, katerega je Đukić Saša ugnal z 9:5. Le nekaj kol 
pred koncem je praktično še vse odprto, zato vabljeni na oglede 
tekem, ki so vsako soboto in nedeljo. 
 Tenis aS

2. IN 4. TURNIR KOŠARKARIC 
KK LITIJA V KATEGORIJI U 11

Drugi turnir se je odigral v Grosuplju. Prvo tek-
mo so Litijanke odigrale proti ŽKK Grosuplje in 
zabeležile neodločen rezultat.
žKK Grosuplje B : KK Litija 17 : 17 (12 : 15)

Kljub neodločenemu rezultatu, z igro Litijank ne moremo biti za-
dovoljni. Litijanke so tekmo odigrale nervozno, z veliko tehničnimi 
napakami in zgrešenimi sto odstotnimi  priložnostmi. Prva tekma, 
ki so jo odigrale v gosteh, je močno vplivala na igralke. Žoga jim 
je uhajala iz rok in trema je bila očitna. Popravni izpit jih je čakal 
štirinajst dni kasneje v Domžalah. ŽKK Domžale  :  ŽKK Ježica 10 : 80 
KK Litija :  žKK Ježica  9 : 74 (7 : 51) Tudi tekma proti Ljubljančan-
kam ni pustila dobrega vtisa. Favorizirane igralke ŽKK Ježica so z 
lahkoto polnile koš Litijank in zasluženo zmagale z veliko prednostjo.
V nedeljo, 8.2.2015, so se mlade košarkarice v kategoriji U 11 od-
pravile v Domžale, kjer so odigrale dve tekmi. V prvi tekmi so se 
pomerile s sovrstnicami iz Domžal, v drugi tekmi pa jim je nasproti 
stala ekipa iz Grosuplja.
KK Litija : žKK Domžale 23: 52 (13 : 28) Domžalčanke so na 
tekmi nastopile le z osmimi igralkami. Litijska klop je bila polna 
in vse Litijanke so bile dobro motivirane. Kljub temu da je zmaga 
pripadla domačinkam, so vse litijske igralke dob ro izkoristile svoje 
minute na igrišču.
KK Litija : žKK Grosuplje  38 : 22 (23 : 14) V tekmo so litijske 
košarkarice vstopile samozavestno in zagnano. V obrambi so odi-
grale odlično in popolnoma zaustavile nasprotnice, ki se v agresivni 
obrambi niso dobro znašle. Padec koncentracije v igri Litijank je 
bil najbolj opazen v drugi četrtini. Drugi polčas pa je bil zopet v 
prevladi mladih Litijank, ki so na koncu zasluženo slavile. Naslednji 
turnir jih čaka v marcu. 
žKK Domžale : žKK Grosuplje 55 : 14  

Košarkarski klub Litija

V NK LITIJA PONOVNO PESTRO
Vse bližje je začetek prvenstva, saj bo prvo spomla-
dansko kolo zadnji vikend v marcu, 28.3. Vse ekipe 
se pripravljajo so svojih zmožnostih glede na pogo-
je. Kot smo že zapisali, nam je uspelo v prestopnem 
roku okrepiti člansko moštvo s 4 domačimi igralci. 

In sicer povratnikom Timom Kasalovićem, ki se vrača iz avstrije, Li-
tijanom Damirjem Čehićem, prav tako pred tem v avstriji, Markom 
Barukčićem, ki je okreval po poškodbi in Domnom Mičanovićem, 
ki je nazadnje igral za Bravo. V sosednje Kresnice sta odšla Rok 
Simončič in Luka Planinšek. Za predstave v NK Litija se obema 
iskreno zahvaljujemo. Naj zapišemo, da bo prav prvi krog najbolj 
zanimiv, saj v Litijo prihajajo sosednje Kresnice, kar bo na tekmo 
zvabilo precej več gledalcev kot običajno.

LOČENE PRIPRAVE MLADINSKEGA POGONA  
IN ČLANSKE EKIPE

Od 5-8 marca smo se v okviru mladinskega pogona udeležili orga-
niziranih priprav v Banjolah pri Puli na Hrvaškem. Na priprave je od-

šlo kar 42 otrok, 
kar je rekord, lepa 
popotnica za na-
prej in odraz do-
brega dela. S tre-
nerji in tehničnim 
osebjem pa nas 
je bilo vseh skupaj 
51. Vreme je bilo 
precej suho, malo 

vetrovno, kar je omogočilo odlične pogoje za delo na treningih in 
tekmah. Treningi so se izvajali za selekcije U11, U13, U15 in U17. 
Selekcije so opravile 6 ali 5 treningov in vsaka po eno tekmo. U11 
združeno s U13 s Hrvaško ekipo Veliki Vrh, U15 z ekipo Istra in U17 
s člani slovenske Skorbe pri Ptuju. Priprave so služile za še boljše 
predstave v spomladanskem delu in na navajanje na skupno delo 
in delovne navade v tem timskem športu. Verjamemo, da nas bo 
drugo leto šlo še več.
Od 11-14 marca pa so se člani udeležili priprav v Lovranu pri Opati-
ju. Člani so odigrali 2 tekmi s tamkajšnjima ekipama in sicer Lovran 
ter Močeniška draga 
ter opravili 3 treninge. 
V NK Litija se zave-
damo, da je članska 
ekipa vrh opravlje-
nega dela v mladin-
skem pogonu, zato 
je tudi prav, da člani 
opravljajo kvalitetne 
treninge in odigrajo 
čim več prijateljskih 
tekem. V sklopu pri-
pravljalnega dela so 
odigrali tudi prijateljske tekme z Ivančno Gorico, sosednjimi Trbo-
vljami in mladinci Interblocka ter Radomelj. Nekaj članov tarejo po-
škodbe, vendar z optimizmom zremo v prve tekme, saj računamo, 
da se bodo le te do prvenstva sanirale.

TRENAžNI PROCES
Z mesecem marcem smo zaključili s treningi v dvoranah in se vse 
aktivnosti odvijajo na igrišču NK Litija, zato zdaj vabimo še pose-
bej najmlajše, da se pridružijo svojim vrstnikom in se poskusijo v 
igranju nogometa in osvajanju tega najmnožičnejšega in najpopu-
larnejšega športa na svetu.

DELOVNA AKCIJA
V soboto, 14.3. se je v NK Litija odvila tudi delovna akcija. Organizi-
ral jo je UO je s pomočjo staršev, prostovoljcev, otrok in ostalih. V 

sklopu delovne ak-
cije se je pospravilo 
podstrešje objekta, 
ostala krama iz pre-
teklih let, ki se je 
nabirala ob objek-
tu, temeljito sta se 
pobrusila in pre-
barvala oba gola 
na glavnem igrišču, 

prebarval jurček, ki služi za peko ob aktivnostih NK Litija, zunanje 
lesene mize, notranji beli podboji, opravila so se popravila oz. vzdr-
ževalna dela na vratih, pometanje, grabljenje, pobiranje smeti... 
Delovna akcija pa se ne bi mogla izvesti brez pomoči družbe Ostreš-
je d.o.o., ki je priskrbelo mehanizacijo in osebje ter glavnega 
sponzorja družbe MONT –VAR d.o.o. iz Save, ki se ukvarja s ko-
vinskimi izdelki 
in opremo ter 
vsemi, ki ste se 
akcije udeležili 
ter s svojimi 
pridnimi roka-
mi poskrbeli za 
lepšo NK Litija.
Izvedla se je 
tudi postavitev 
zaščitnih mrež za obema goloma, kar gre za investicijsko pridobitev 
NK Litija in je bila v načrtih že jeseni. Pred tem so se postavili tudi 
pocinkani stebri in ustrezna priprava za postavitev mrež. 

SPONZORJI IN DONATORJI
Naj tokrat predstavimo sponzorja JUB d.o.o., ki se ukvarja s proi-
zvodnjo barv in lakov in nam pri vsakokratnem vzdrževanju objekta 
pomaga s svojimi izdelki. Na takšen način se veselimo tudi drugih 
sponzorjev in donatorjev, ne nazadnje je na takšen način finančno 
podprl omenjeno delovno akcijo podjetje MONT – VaR d.o.o., ki se 
prav tako pridružuje ostalim sponzorjem in donatorjem.
Redni donatorji in sponzorji: Projektiranje, svetovanje Ivan Mati-
jević, studio IM s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje d.o.o., 
Predilnica Litija d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija, Mollier d.o.o. 
Celje, JUB d.o.o., MONT – VaR d.o.o.

UO NK Litija
Gregor ZaVRL, predsednik

Ekipe se iz dvoran selijo na travnata igrišče šport-
nega parka, kje se pripravljajo na začetek po-
mladanskega dela prvenstva. V sklopu priprav 
potekajo tudi trening tekme, kjer trenerji iščejo 
začetne enajsterice za tekmovalni del. Malo težav 
je bilo v začetku meseca saj igrišča po lanskih po-

plavah še niso pripravljena za igranje tekem. 
V članskem delu ekipe je prišlo do nekaj sprememb v igralskem ka-
dru, saj je nekaj igralcev zapustilo Jevnico v želji za večjo minutažo 
igranje in odšli v nižji rang tekmovanja. Igralci, ki pa so se izkazali 
z dobro igro pa so odšli na višji nivo, kjer bodo tudi boj nagrajeni. 
Vsem želimo uspešno nastopanje za svoje ekipe. Prišlo pa je tudi 
nekaj novih, ki se želijo dokazati in si izboriti čimboljši status v 
ekipi. Prve pripravljalne tekme so že pokazale napredek ekipe, ki 
resno računa na uvrstitev v prvi del prvenstvene lestvice.
Ženska ekipa ostaja na nivoju iz jesenskega dela, kjer bodo mlajše 
igralke nabirale tekmovalne izkušnje.
Še najmanj težav je v mlajših selekcijah, kjer naši trenerji zelo do-
bro nadzorujejo pripravljenost igralcev, jih vodijo v procesu trenin-
ga in z njimi že dosegli vidne rezultate v zimskih turnirjih in ligah..
NK Jevnica je tudi letos izvedel samoplačniške mini priprave v Umagu. 
Zadnji vikend v mesecu Februarju so se člani, članice, veterani, se-
lekciji dečkov U-10 in U-12 pod vodstvom trenerjev odpravili v Umag, 
kjer so izvedli nekaj kvalitetnih treningov in odigrali nekaj trening te-
kem. Nastanili smo se v depandansah hotele Sol Garden, kjer smo 
imeli tudi vso oskrbo vključno z igrišči. Ker smo imeli zelo lepo vreme 
smo izvedli vse načrtovane dejavnosti. Še najbolj veseli so bili otroci, 
ki so pod strokovnim vodstvom naših dveh neumornih trenerjev g. 
Križaj Lovra in g. Medved aleša res uživali v zanje kar napornih pripra-
vah. Domov smo se vrnili brez poškodb in z mislijo, da naslednje leto 
izvedemo priprave za še več selekcij. Trenerji hvala vam.
Ker se že začnejo prvenstvene tekme vas vabimo na ogled tekem v 
ŠPORTNI PaRK JEVNICa. Vabila za ogled tekem bodo na oglaševal-
nih deskah okoliških krajev.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo



Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselila si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja.
Izpila grenki kelih si do dna,
življenja svojega.
Odkar utihnil je tvoj glas,
žalost, bolečina domujeta pri nas.

V SPOMIN

DAMJANI GROZNIK
17.11.1980 – 2.3.2013

iz Vrat

Dve leti je minilo, odkar je tvoje srce zadnjič bilo
in nas v globoko žalost zavilo.
Še vedno te zelo pogrešamo

in se z ljubeznijo, skupnih trenutkov spominjamo.
Pogrešamo te!

Tvoja mami, ati in brat Andrej

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njenem grobu,
ji prižgete svečko in se spomnite nanjo.

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi mož, oče, dedek, pradedek

BOGOMIR ANŽUR
19.9.1939 - 10.2.2015

Iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, znancem, Predilnici Litija, KGZ Litija, Vrtec Litija enota 
Medvedek, Dvig Vrhnika, Trgograd, za darovano cvetje, sveče, izre-
čena sožalja in spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo 
izrekamo osebju Doma Tisje za spoštljiv in prijazen odnos. Hvaležni 
smo  g. župniku, ministrantom, pevcem in trobentaču za lep obred.

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje,
zapolnjevalo tvoje je življenje,
nato pošle so ti moči
in zaprla trudni si oči.
Sedaj spokojno spiš,
a z nami še živiš!

V SPOMIN
3. marca 2015 je minilo 10 žalostnih let odkar nas je zapustila  

naša draga mami, babica, prababica, sestra in teta

LJUDMILA KOTAR
iz Velike Preske

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njenem grobu  

in prižigate svečke.

Vsi njeni

Samo en cvet,
en češnjev cvet,
bel, cvetoč,
utrgaj moja draga.
            (Kajuh)

V SPOMIN

Minilo je eno leto odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila  
naša draga žena, mami, mama, sestra, teta in tašča

ANA ZUPANČIČ
1942 – 2014

iz Gabrske gore, Gabrovka

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo,  
postojite ob njenem grobu, ji prinašate cvetje  

in prižigate svečke.

Vsi njeni

Kje si mama naša, 
kje je mili tvoj obraz,
kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas?
Ljubezen, ki si jo dajala,
za vedno v naših srcih bo ostala.
            (sin Janez, hčerke Marinka,
                 Vida, Majda in Zofija)

ZAHVALA
Po štirih tednih očetove smrti nas je zapustila tudi mama,  

babica in prababica

ANGELCA HIRŠELJ
rojena Leben
1936 -2015

iz Konjšice 34

Hvala sovaščanom, sorodnikom, prijateljem in znancem za pomoč, 
izrečena sožalja, cvetje in sveče. Zahvala bolnišnici Petra Držaja,  
bolnišnici Golnik, g. župniku Petru Bregarju za trenutke tolažbe, oprav-
ljen obred, Marjani Podrenik za poslovilni govor, KSP Litija, družini  
Breganski, družini Fele, Janezu Kotar, pevcem MPZ Polšnik, Darku  
Lamovšek za zaigrano žalostinko in vsem, ki ste nam stali ob strani.

Vsem iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 83. letu nas je zapustila sestra in teta

JOŽEFA TOMŠE
rojena Jakoš
1932 – 2015

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Zahva-
ljujemo se gospodu župniku Štefanu Pauliju za lepo opravljen obred, 
Anji Novak za poslovilne besede, pevcem, trobentaču, komunalnemu 
podjetju in Domu Tisje za oskrbo.

Vsi njeni sorodniki

Ni te več na vrtu, ne v hiši
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
20. februarja 2015 je minilo leto dni  

odkar nas je po hudi bolezni zapustila naša draga

ALOJZIJA SLADIČ
iz Brezovega pri Gabrovki

Hvala vsem, ki se jo spominjate, 
postojite pri njenem grobu  

in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama, babica, prababica,  

praprababica in teta

MARIJA CIRAR
10.11.1916 – 28.2.2015

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za darovano cvetje, sveče, izrečena sožalja in spremstvo na 
njeni zadnji poti. Posebna zahvala g. Mirku Kaplji za ganljiv poslovil-
ni govor, pevcem Lipe za zapete lepe pesmi, trobentaču, planincem,  
RK Litija, praporščakom in pogrebnikom KSP Litija. Zahvaljujemo 
se osebju Doma upokojencev Tabor v Ljubljani, kjer je naša mama  
preživela zadnja leta svojega življenja.

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njeni

Mama je ena sama,
svet se z njo začne
in obsije s srečo
vse svoje ljudi.
Sedaj ko Te več ni,
se Te spominjamo
in Te v srcu nosimo.

V SPOMIN

Mineva deseto leto odkar nas je zapustila

DRAGICA KOPRIVNIKAR
iz Litije

Zahvaljujemo se vsem, ki jo hranite v lepem spominu  
in ji prižigate sveče.

Mož Pavle, hčerki Maja in Alenka, sin Igor z družinami, vnuka David 
in Denis, vnukinji Anja in Tamara, pravnuka Rok in Jonas,  

pravnukinji Meri – Ana in Ivona ter ostalo sorodstvo.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
        (T. Pavček)

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila naša mama, stara mama in prababica

IVANA PLANINŠEK
21.6.1943 – 10.3.2015

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem za cvetje, sveče, besede tolažbe in darovane svete maše ter 
g.župniku iz hotiške fare za lepo opravljeno poslednje slovo. Hvala 
tudi ekipi nujne pomoči ZD Litija za nesebično pomoč.

Veliko srce naše mame Ivice ne bo pozabljeno, dokler bomo v vsakem 
delu hiše, njive in travnika na Konju videli del nje.

Iskrena hvala!

Sinovi: Janez, Franci in Marjan z družinami



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 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna aCO, Litija

Naklada 5400 izvodov.
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.

Izžrebanci križanke iz meseca FEBRUARJA 2015  
prejmejo kuharsko knjigo Doma Tisje v Tiskarni ACO  
v Litiji (Nagrado prispeva Dom Tisje).

1. Marija Jan, Sitarjevška 33, Litija
2. Tjaž Zidar, Gobnik 27, Gabrovka
3. Peter Rutar, Loška ul. 9, Litija

Težje besede:  ASGARD, HEIDENSTAM, MSTA, 
STONES, ARAv, SFORSA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.4.2015 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON 
za 2 pizzi. Nagrajenci bodo BON za nagrado prejeli v 
Tiskarni ACO, Litija. 

Nagrade prispeva GOSTILNA PRI MAčKU.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 172
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GRŠKI 
MITOLOŠKI 
LETALEC

FRANCOSKI 
FILMSKI 
IGRALEC 
(JEAN)

PODJETJE  
ZA  

TLAKOVANJE

NADALJE
VA NJE  
GESLA

BICIKEL

JUŽNO
AMERIŠKA 

ŽELVA

VEčJA 
TEKOčA 
VODA

REPUBLIKA 
SLOVENIJA

OFSAJD, 
PREHITEK

POLITIK 
ŠASTRI

PEVSKI  
ZBOR

OSMA  
čRKA 

ABECEDE

ŠVEDSKI 
PESNIK 

NOBELOVEC 
1916

RANOCEL 
 NIK
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KUPIM razne stare 
predmete, odlikovanja, 
medalje, značke, bajo-
nete, čelade, sablje, 
uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige 
in druge starejše drob-
narije, ki jih morda ne 
potrebujete več.

Tel.: 051/740 430

PODARITE odvečne knji-
ge, priročnike. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih od-
peljem in ohranim.

Tel.: 030/996 225

STAR MIZARSKI PONK, 
skrinje, omare, mize, vozi-
ček lojtrnik, cizo in ostale 
stare predmete kupim.

Tel.: 031/878 351

POLICIJA SVETUJE
Prvi pomladanski sončni žarki in lepo vreme marsikoga predrami 
iz zimske zaspanosti in ga lepo vreme zvabi na sprehod. Kljub 
temu, da se dnevi daljšajo pa je svetli del dneva še vedno dokaj 
kratek in se vidljivost na cesti lahko hitro poslabša. Tudi zaradi 
spremenljivega vremena (megla, noč, … ).
V tem obdobju je več padavin, na cestah so še ostanki peska 
od zimskega posipanja, na splošno je vidljivost slabša. Večino 
prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, povzročijo vozniki 
motornih vozil, se pa velikokrat zgodi, da se pešci sami spravijo v 
nevarnost zaradi lastnih napačnih ravnanj.

ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV, POLICISTI SVETUJEMO:
•  pešci, upoštevajte cestnoprometna pravila in uporabljajte pro-

metne površine, namenjene hoji pešcev,
•  v mraku, ponoči in ob slabši vidljivosti obvezno uporabljajte od-

sevna telesa za večjo vidnost oziroma svetilko, ki oddaja belo 
svetlobo,

•  vozniki, med vožnjo bodite posebej previdni na območju pre-
hodov za pešce in območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost 
pešcev

Vozniki, pazite na pešce! 
Bodi preVIDEN - nasveti pešcem za varnejšo  

udeležbo v prometu

Na območju PP Litija se je v preteklem tednu zgodila ena prome-
tna nesreča v kateri je bila poškodovana peška, ki je nepravilno 
prečkala vozišče izven prehoda za pešce, zato je odgovornost za 
varno udeležbo pešcev v cestnem prometu tudi na pešcih.
Voznike ponovno opozarjamo na previdnost in strpnost do 
pešcev, pešce pa naj uporabljajo prometne površine, ki so 
namenjene njihovi hoji, obenem pa naj uporabljajo odsevna in 
svetlobna telesa s katerimi bodo poskrbeli, da bodo v pro-
metu dobro vidni.
Prav tako se pričenja sezona kolesarjenja kjer so pravila udeležbe 
v cestnem prometu podobna kot za pešce. Kolesarji se v prometu 
gibljejo hitro, so tihi in dokaj slabo opazni zato je tudi za njih po-
membno, da so oblečeni v svetla oblačila, da v mraku in ponoči 
uporabljajo odsevna telesa in luči na kolesu ter, da se pravilno 
vozijo po desni strani ceste glede na smer vožnje.

Gorazd SINJUR

LITIJSKA LIPA ZA LITIJANE
Spoštovane občanke in občani!

Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden iz-
med prepoznavnih “atributov” mesta Litija. 
Prebivalci mesta ob Savi smo lahko pono-

sni na izredno glasbeno-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj 
aktivnih in vrhunsko kulturno in humanistično izobraženih  
posameznikov vsakdanje prinaša bližje v naša življenja. Glas-
ba je tako močna razsežnost v Človekovem bivanju, da se 
na poseben način, tako ali drugače, dotika vsakogar izmed 
nas. Vzbuja nešteto občutij, ki nam vsem ponujajo smisel v  
življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu 
zapisa nega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem so-
delovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, 
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spa-
da tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem 
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in 
živeti ta duh ... 

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Pevsko društvo Lipa Litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

Torek, 24.3.2015, ob 16. uri

nePReMičnine

PRODAM ZAZIDLJIVO PARCELO
v izmeri 1.500 m2 v Šmartnem pri Litiji  

(Možna delitev parcele).
Informacije: 031/794 473, 031/630 931.

KNJIGA ZGODBE IN RECEPTI  
NAŠIH BABIC

Skupaj s stanovalci smo v letu 2011 napisali in oblikova-
li knjigo »Zgodbe in recepti naših babic«. V knjigi, smo 
prisluhnili dragocenim zgodbam naših stanovalcev, ki so 
skušali čim bolj živo opisati življenje in način kuhanja ter 

prehranjevanja v 
starih časih. 
V knjigi so za pisani 
recepti za jedi, ki 
so jih stoletja pri-
pravljale naše ba-
bice. Predstav ljajo 
polnovredno hrano, 
ki jo lahko v celoti 

pripravimo iz živil iz domačega okolja in si z njimi zago-
tovimo popolno samooskrbo s hrano predvsem v kriznih 
časih. Recepti in zgodbe predstavljajo dragoceno ljudsko 
dediščino. Za ponatis so poskrbeli v Tiskarni aCO, Litija.
Knjigo Zgodbe in recepti naših babic lahko kupite v 
recepciji Doma Tisje, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri 
Litiji ali pa jo naročite po telefonu 01 890 01 99. Cena 
knjige je 15,00 EUR, v primeru pošiljanja na dom, 
dom zaračuna še poštnino.  

Vida LUKaČ
Direktorica Doma Tisje



ODLIČNE PIZZE, JEDI NA žARU, TESTENINE, SLADOLEDNI VRT,
VELIKO PARKIRIŠČE, UREJENO OTROŠKO IGRIŠČE, 

IGRALNI KOTIČEK V LOKALU, UREJEN DOSTOP ZA INVALIDE, 
DNEVNE AKCIJE IN PONUDBE, ŠTUDENTSKI BONI – VSE TO IN  

ŠE VEČ ČAKA NA VAS V PizzeRiji teniS centRa aS!

aKcija MeSeca aPRila – ob naRočilU tReh Pizz  
vaM PoDaRiMo KUPon za 1 URo iGRanja teniSa!

Pon, tor, čet, pet: 13.00-22.00 ure
Sre: 11.00-22.00 ure – ob sredah nudimo tudi malice od 11.00 dalje

Sobota:12.00-22.30 ure  -  Nedelja: 12.00-21.00 ure
Več o ponudbi in akcijah na www.as-litija.si


