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SLOVENEC LETA

Prireditev Slovenec Leta 2011, ki je v litijski športni dvorani
potekala prvo soboto v mesecu februarju, je bila prava retrospektiva časa, petdestih let, kolikor že izhaja Nedeljski
dnevnik. Na velikem platnu so obiskovalci lahko podoživljali
vse pomembnejše dogodke tega časa.
Prestižni naslov so bralci Nedeljskega dnevnika podelili
Jožetu Colariču, predsedniku uprave Krke, ki ponazarja
zgodbo o uspehu podjetja, ki daje kruh praktično polovici Dolenjske ter še
marsikateremu Belokranjcu.
Naslov častnih Slovencev leta 2011 so tokrat prejeli štirje možje, ki so znali zbrati pogum in znanje za pomoč
sočloveku v stiski: Jano Gradišek, Ivan Kodrin, Tomaž
Kržičnik in Mitja Sluga.
To so delavci podjetja Lek Ljubljana, ki so konec oktobra Urošu Merčunu rešili življenje z uporabo avtomatskega defibrilatorja, potem ko se mu je ustavilo srce.
Trofejo Jureta Robiča za leto 2011 je prejel ultramaratonec Miro Kregar.

PUSTOVANJE V LITIJI
Občina Litija je poznana po dolgoletni tradiciji pustnega
karnevala, katerega korenine segajo v daljno leto 1847.
Litijski pustni karneval je tradicionalno zrcalo trenutnega
političnega dogajanja, tako v svetu kot tudi doma. Lahko
rečemo, da trenutno dogajanje na naši politični sceni zagotavlja dovolj snovi za šaljivo karnevalsko predstavitev. Letos smo se z veliko vnemo in zanosom lotili priprav na pustno dogajanje,
ker vemo, da je litijski karneval bil vedno prepoznaven in je skozi dolgoletno tradicijo dokazal,
da predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine.
Poljan, drugo mesto je pripadlo Marinki Kolednik
prav tako iz Štangarskih Poljan, tretje mesto pa je
osvojila litijanka Vika Janežič.
Istočasno so se najmlajši lahko zabavali v PUST
NEM ŽIVŽAVU, ki so ga organizirali sodelavci Mladinskega centra Litija. Celotno sobotno dogajanje
smo zaključili z zabavo ob živi glasbi ansambla POP
DESIGN in KOLOVRAT.

Prevzem občinske oblasti s strani VLADE NARODNE ENOTNOSTI v četrtek, 16.02.2012 v starem mestnem jedru.

Pustno dogajanje se je v letošnjem letu razširilo na
prireditve, ki so potekale vse od debelega četrtka,
ko so nas obiskale tradicionalne slovenske skupine: kurenti, pokači, orači, pa do pepelnične srede,
ko je sledil pokop pusta. Dogajanje v starem mestnem jedru so popestrile pustne dobrote, maske
ter okraski na stojnicah, oblikovala pa se je tudi
»pustna vlada narodne enotnosti«, kateri je predsedoval »Pust« in je prevzela oblast v občini, za čas
od debelega četrtka do pepelnične srede. Karnevalsko dogajanje se je letos prestavilo na sobotno
popoldne, s povorko v kateri je sodelovalo kar 27
skupin. Nagrado za najboljšo skupino so dobili
»LITIJSKI OLIMPIJCI« iz Sp. Loga, drugo mesto je
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3. mesto je osvojila skupina »ZAKLJUČNA DELA V ZDRAVSTVU«.

Da smo letošnje pustno dogajanje lahko uspešno
izvedli so pripomogli naslednji sponzorji: Eles d.o.o
Ljubljana; Holding slovenske elektrarne d.o.o.;
PINO d.o.o. projektiranje; Sedo d.o.o. gradbeništvo;
Geoplan geodetske storitve; ZAVAROVALNICA
MARIBOR; MATETOVA DRUŽBA; CEROZ d.o.o.;
Telekom Slovenije d.d.; KRKA d.d. farmacevtska
družba; Mehanizacija Iztok MAJORANC s.p.; Kmetijsko gozdarska zadruga Litija; Trgograd Litija;
Mercator supermarket v Litiji; Trgovina Spar Litija;
EVJ ELEKTROPROM; Mestne lekarne; Šuštar trans
gradbeništvo; KGL kovinska galanterija; TRGOVINA
AGROLIT; ZAVAROVALNICA TRIGLAV; Petrol d.d.;
Predilnica Litija; LIDL LITIJA.
Posebna zahvala sponzorju ŠOTORI PETRE.

1. mesto je osvojila skupina »LITIJSKI OLIMPIJCI«.

2. mesto je osvojila skupina MARŽORITKE.

ZA P O S LI

Monterja na terenu,
s poskusno dobo.

Kontakt: 041/754-468
E-mail: bbajec@siol.net

PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA
KULTURNEGA PRAZNIKA

Občanke in občani Litije smo slovenski kulturni praznik počastili z dvema prireditvama.
Že tradicionalno je potekala prireditev v nedeljo, tik pred kulturnim praznikom, pred
pomnikom GEOSS v Sp. Slivni, na kateri je bil slavnostni
govornik dramatik, gledališki
igralec in režiser Boris Kobal.
Ob tej priložnosti so se vsi prisotni z minuto molka spomnili
tudi na lani umrlega očeta GEOSS-a Petra Svetika.
Osrednja občinska prireditev
je potekala na predvečer slovenskega kulturnega praznika
s pomenljivim naslovom Kultura smo ljudje. Slavnostni govornik je bil Tone Peršak, kulturnik z dušo in telesom,
pisatelj, publicist, in član upravnega odbora Društva slovenskih pisateljev ter župan
občine Trzin. Program so z žlahtno slovensko pesmijo popestrili pevke in pevci zbora Sv. Nikolaja ter
pevka in pianistka Daša Gradišek, ki si pogumno utira samostojno umetniško pot na slovenski glasbeni
sceni. Skozi celotno prireditev smo prisluhnili verzom
preminulega pesnika Toneta Pavčka, ki je Slovencem
vedno znal pokazati pot do srčne kulture, predvsem
pa njegove pesmi izkazujejo veliko ljubezen do domovine. Vsem obiskovalcem jih je predstavil dramski
igralec Jože Mraz.

Odprto od 6.30 do 19.00 ure,
v soboto od 7.00 do 13.00 ure
Foto: Sašo J.

Otroški ŽIVŽAV pod šotorom.

ISKRENA ZAHVALA vsem, ki so pripomogli pri
organizaciji: Prostovoljnemu gasilskemu društvu Litija; Mestni skupnosti Litija; JP KSP Litija; Turističnemu društvu LITIJA; Klubu Litijskih in šmarskih študentov; Mladinskemu centru Litija; Osnovni šoli Gradec;
Osnovni šoli Litija; Javnemu zavodu za kulturo; Kmetijski svetovalni službi v Litiji z društvi Podeželskih
žena Polšnik, Podeželskih žena in deklet Gabrovka,
Podeželskih žena in deklet Dole in Društva kmetic
Litija in Šmartno; Center za razvoj Litija; Jarina z.o.o.
Foto: Sašo J.

Besedilo in režija: Marko Djukić
Igrajo: Matic Konjar, Jan Lajovic,
Branka Hočevar, Neža Verdonik,
Tanja Les, Zoran Štepic, Metka Škrabec
Šešok, Jan Merčon in Aja Kobe.
Premiera: 25. 2. ob 19.30 v Kulturnem
centru Litija
Abonmajska predstava: 1.3. ob 19.30 v
Kulturnem centru Litija
Vstopnina: 5€
Vstopnice za premiero lahko rezervirate
pri članih Izrednega teatra. Predprodaja:
Dnevni bar Lap

08.03.2012

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

Ljubljanska cesta 15, Litija
Tel.: 01/8987-472, 051/628-246
e-mail: jernej.konjar@siol.net

Foto: Sašo J.

pripadlo skupini »LITIJSKE MARŽORITKE« iz Litije in
tretje mesto je osvojila skupina »ZAKLJUČNA DELA
V ZDRAVSTVU, ki je zastopala Jablaniško dolino.
Že v dopoldanskem času smo izvedli tekmovanje
za »NAJ KROF PUSTNE LITIJE« in prvo mesto »naj
krof« je prejela Janka MENEGALIJA iz Štangarskih

ŠKUD Tombas vabi na novo predstavo Izrednega teatra, Mamo ste pa
kar živo pokopali?

Ukinitev samostojnega ministrstva za kulturo je v zadnjem mesecu razburila in razdvojila javnost, med drugim tudi pisce mnenj, ki
jih objavljamo v Občanu. Koliko bo to razbremenilo proračun in kakšne bodo dolgoročne
posledice, ne ve nihče. Nekaj pa je jasno že
zdaj: tisti, ki krčijo proračun za kulturo, posledic najbrž ne bodo občutili. Tako kot ne
občutijo posledic krčenja pravic na področju sociale, zdravstva in izobraževanja.
			
Marko Djukić

Več fotografij karnevalskega dogajanja pa v naslednji
številki Občana!

 Vse za gradnjo in prenovo
vašega doma
 Razstavni salon, stalne
akcije, otvoritveni akcijski
popust, hitra dostava
 Konkurenčne cene
 Akcije Topdom
Zaposlimo osebo za delo v bifeju!

Licitacija skladiščnih šotorov, plinskega viličarja, garderobnih omar in pisarniškega
pohištva v Šmartnem pri Litiji, dne 6.3. ob 16.00 uri. Ostale informacije dobite v trgovini.
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Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 20. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Litija za programsko obdobje
2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11), objavlja
naslednji

JAVNI RAZPIS ZA POKRIVANJE
OPERATIVNIH STROŠKOV TOVORNEGA
TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV
V LETU 2012
1. RAZPISANA SREDSTVA
V proračunu Občine Litija za leto 2012, so v okviru postavke
»1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 27.000 EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de
minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči v
enkratnem znesku za obdobje 01.01.2012 do 31.12.2012.
3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju občine Litija.
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke - naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke,
imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo
območij (kraji), kjer bo opravljal oziroma že opravlja storitve
transporta in višino mesečnih stroškov tovornega transporta.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
- odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra,
- dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
- seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilometrih
in številom prevozov letno,
- izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
5. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim subjektom transporta bo Občina Litija
sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati
dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za
pridobitev proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo
s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. NAČIN IN ROK ZA DOSTAVO VLOG
Rok za dostavo vlog je do 30.04.2012. Prijavitelji lahko vlogo
oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 - soba 44 (II. nadstropje)
ali pa vloge pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah,
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in
na prednji strani ovojnice z označbo »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV V LETU 2012«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo dostavljene na
način in v roku iz 6. točke tega razpisa, se ne bodo obravnavale
in se bodo s sklepom zavrgle.

VPIS V VRTEC MALA CVETKA
Od oktobra 2011 v občini Litija, natančneje v pritličnih prostorih župnišča v Kresnicah, deluje zasebni katoliški vrtec Mala cvetka, ki je sofinanciran tudi s strani občine Litija
in drugih občin, iz katerih prihajajo
otroci, ki so vključeni v vrtec. V vrtcu sta dva oddelka otrok, v šolskem
letu 2011-2012 imamo še nekaj prostih mest.
Vpis v vrtec za šolsko leto 20122013 bo potekal od 26. marca do 31.
maja, vsak dan od 9.00 do 10.00 in
od 12.30 do 13.30. Vpisnica je na voljo v vrtcu in na spletni strani:
http://zupnije.rkc.si/kresnice/?id=56&fmod=0
Starše, ki bi si s svojimi otroki želeli vrtec ogledati, vabimo na dan
odprtih vrat, ki bo v soboto, 14. 4., s pričetkom ob 9.00. Če nas na
navedeni datum ne morete obiskati, pa bi vseeno želeli z nami
preživeti nekaj prijetnih uric, vas
prosimo, da nam to sporočite
na tel. 031 271 920 in skušali se
bomo prilagoditi vašim željam.
Dodatne informacije na: vrtec.
malacvetka@gmail.com in tel.
št. 031 271 920. Lepo vabljeni,
da nas obiščete!

O DELU OB Č INSK EGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E / AK TUALN O
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZA MLADE
V OBČINI LITIJA V LETU 2012
Obveščamo vas, da je bil dne 10.2.2012 v Uradnem listu
RS, št. 10/12 objavljen javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektnih aktivnosti za mlade v Občini
Litija v letu 2012.
Razpisna dokumentacija in obrazci prijav so na voljo na
spletni strani Občine Litija, www.litija.si. Dobiti jih je možno tudi na Občini Litija, soba 50 ali 52. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon: (01)8963-438 (Občina
Litija, Karmen Merela).
Rok za oddajo prijav je do vključno 11.3.2012, če oddajate priporočeno po pošti, ali do 9.00 ure dne 12.03.2012
osebno v tajništvu Občine Litija, soba 44.
Vabljeni k oddaji prijav.

OBČINA LITIJA
Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Litija za programsko obdobje
2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11), objavlja
naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA
KMETIJSTVA V LETU 2012
1. RAZPISANA SREDSTVA
V proračunu Občine Litija za leto 2012, so v okviru postavke
»1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena sredstva v višini 9.000 EUR.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2012.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene
v letu 2012.
3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
- sedež na območju občine Litija,
- sedež izven občine Litija, če je več kot polovica registriranih
članov društva iz območja občine Litija,
- sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na
območje občine Litija in je v interesu Občine Litija.
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga
na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z
datumom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
- Dokazilo o registraciji društva,
- Seznam članov društva iz občine Litija,
- Poročilo o delu v preteklem letu,
- Letni finančno ovrednoten program dela,
- Izjava o točnosti navedenih podatkov,
- Izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.
5. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o
višini odobrenih sredstev.
6. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
ZA DODELITEV SREDSTEV
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 30.04.2012.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja
in na prednji strani ovojnice z označbo »NE ODPIRAJ – JAVNI
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2012«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270
Litija.
7. ROK O OBVESTITVI IZIDA JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni
od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku
30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino
in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa dvignejo na Občini Litija, Jerebova 14, soba 39, kontaktna oseba: Peter
Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani: www.
litija.si

Informacija o državnem prostorskem
načrtu za HE na srednji Savi
V okviru nacionalnega projekta izgradnje verige hidroelektrarn na Savi
na območju srednje Save se začenjajo postopki načrtovanja, umeščanja v prostor v okviru postopka priprave državnega prostorskega načrta, v nadaljevanju pa tudi gradnje prvih treh hidroelektrarn na srednji
Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke), ki segajo v območje Občin
Laško, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija.
Predstavniki vseh petih občin so pripravljeni medsebojno sodelovati
in zastopati lokalne interese pri tem projektu, v ta namen je imenovan
tudi Odbor za razvoj energetike v Zasavju.
V Občini Litija je s sklepom župana imenovan tudi Odbor za spremljanje
izgradnje HE na srednji Savi, katerega ključne naloge so spremljanje
aktivnosti in oblikovanje predlogov v zvezi z gradnjo HE ter zastopanje
interesov lokalne skupnosti.
HE Renke in akumulacijski bazen za HE Renke bosta locirana pretežno
na območju Občine Litija. HE Renke je prva od štirih HE, ki so zadnjih
30 let načrtovane na območju Občine Litija. Naslednja HE v območju
Občine Litija po Savi navzgor bi bila zgrajena v Ponovičah (akumulacija
za to HE je načrtovana v Hotiču, voda bi po tunelu skozi Svibno bila
speljana do HE Ponoviče), naslednja HE bi bila zgrajena v Kresnicah,
načrtovana HE Jevnica pa bi bila zgrajena že v območju Občine Dol
pri Ljubljani, njeno vplivno območje bi segalo delno tudi v območje
Občine Litija.
HE Renke je načrtovana kot pretočno-akumulacijski tip elektrarne, jezovna zgradba bi bila locirana pred tuneli na glavni cesti Litija-Zagorje,
strojnica z dvema turbinama pa na desnem bregu Save. Akumulacija za
HE Renke bi segala gorvodno do Ponovič.
V začetku januarja 2012 je Občina Litija od Ministrstva za okolje in
prostor prejela pisno obvestilo o začetku postopka priprave DPN za HE
na srednji Savi in povabilo k oddaji smernic za ta DPN.
Občina Litija je pisno povabila k sodelovanju in podaji smernic tudi
predstavnike lokalne skupnosti, različnih društev, združenj in skupnosti
s ciljem čimbolj zgodnje seznanitve širše zainteresirane javnosti s tem
projektom in aktivnega sodelovanja.
Občinska uprava Občine Litija je v sodelovanju s predstavniki investitorja HSE Invest organizirala tudi javno predstavitev načrtovanja teh
treh hidroelektrarn s poudarkom na HE Renke in povabila vse člane
Občinskega sveta ter različne predstavnike lokalne skupnosti, ki so se
predstavitve udeležili v velikem številu.
Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki investitorja HSE, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ki so tudi v razpravi aktivno
sodelovali in odgovarjali na vprašanja v zvezi z načrtovano gradnjo HE
na srednji Savi.
Občinska uprava Občine Litija skupaj z vsemi povabljenimi k sodelovanju je v določenem roku podala smernice za DPN za HE na srednji Savi
v katerih smo predvsem predlagali in zahtevali naslednje:
- da se za gradnjo HE na srednji Savi, ki pomenijo projekt nacionalnega
pomena, sprejme poseben zakon, ki bi zagotovil sistemsko in pravočasno financiranje gradnje,
- da se v meje območja DPN za predmetne HE vključijo tudi naselja
Sava, Spodnji Log, Ponoviče in Renke ter vse zaledne vode,
- da se prikažejo in tudi izvedejo celovite protipoplavne zaščite teh naselij ter ustrezno uredi odvodnjavanje zalednih voda ob upoštevanju
kote stoletnih voda,
- da se z gradnjo ne smejo poslabšati bivalne razmere v tem območju,
- da se vsa državna in lokalna infrastruktura ob bodočih HE sanira ali
po potrebi zgradi na novo (celovita sanacija glavne ceste G2 108 ter
lokalnih cest v območju gradnje HE, gradnja novega mostu do Save
zaradi dotrajanosti starega mostu)
- opozorili smo na dejstvo, da v območju naselij ob Savi zaradi rezervacije prostora za načrtovano gradnjo verige HE na srednji Savi, v
zadnjih 30-tih letih ni bilo možno načrtovati niti graditi infrastrukturnih objektov in zahtevali, da se v DPN določi obveznost investitorja,
da v naseljih Spodnji Log, Sava, Ponoviče in Renke poleg gradnje HE
Renke financira tudi projektiranje in gradnje kanalizacije in čistilnih
naprav,
- zahtevali smo tudi, da se zagotovi plovnost Save za turistične in športno rekreacijske namene, da se uredijo kolesarske poti ob celi trasi
HE na srednji Savi,
- glede kmetijskih površin smo zahtevali, da se pri gradnji HE ohranja
čimveč obstoječih kmetijskih površin, za trajno izgubljene kmetijske
površine pa da se zagotovi nadomestna kmetijska zemljišča za nadaljevanje kmetijske pridelave,
Pri tem pomembnem projektu se mora Občina Litija vključiti pravočasno in skozi celoten postopek umeščanja in gradnje HE na srednji
Savi zagovarjati interese lokalne skupnosti, predvsem pa zahtevati, da
se ob izgradnji vseh načrtovanih HE v območju Občine Litija za vsa
naselja ob Savi izvede učinkovita protipoplavna zaščita na nivoju kote
stoletnih voda ter sanira obstoječa ali zgradi nova vzporedna lokalna
in državna infrastruktura, da bodo zgrajene HE dejansko prinesle novo,
boljšo kvaliteto bivanja v teh naseljih ob Savi.

JAVNI RAZPIS
Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih
najemnih stanovanj - sproščenih ali na novo
pridobljenih v letih 2012-2013.
Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem in
vse druge informacije ter obrazec prijave dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.litija.si. in KSP Litija d.o.o.
www.ksp-litija.si in na KSP Litija d.o.o., vsak delovni dan od
objave tega razpisa in sicer med 8. in 15. uro, razen v sredo
med 8. in 17. uro ter v petek med 8. do 13.uro. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 89 00 016.
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami do četrtka,
15.03. 2012, na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta
15, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »Občina Litija;
razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 20122013«.
OBČINA LITIJA
Župan: Franci Rokavec

O DE LU O B Č INS K E GA SVE TA I N OB Č I NSKE U PR AVE / AK T UAL NO
OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE
vpisuje predšolske otroke v Vrtec Čebelica
za šolsko leto 2012/2013.
Vpišete lahko otroke, ki bodo do 1. 9. 2012 dopolnili 1 leto
starosti, izjemoma tudi, ko je dopolnil starost najmanj enajst
mesecev pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z
dela.
Vloge za sprejem otroka v Vrtec Čebelica, enoto v Gabrovki
in na Dolah pri Litiji lahko dvignete v vseh oddelkih vrtca in v
tajništvu šole, vsak delovni dan, med 6.00 in 15.00 uro. Vlogo lahko dobite tudi na spletni strani šole OŠ Gabrova-Dole
(http://www.os-gabrovka-dole.si/cms/).
Vlogi je obvezno potrebno predložiti potrdilo o statusu staršev otroka (potrdilo o zaposlitvi, brezposelnosti, šolanju,
itd).
Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec starši oddajo
v tajništvo šole na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, v
času od 23. 02. 2012 do 08. 03. 2012, vsak delovni dan,
med 6.00 in 15.00 uro ali po pošti na naslov OŠ GabrovkaDole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva
datum poštnega žiga.

DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA
OBČINE LITIJA

V avli občine Litija je Javni zavod za kulturo pripravil slikovito razstavo o zgodovini litijskih karnevalov. Namen razstave je predvsem
obuditi tradicijo litijskih karnevalov, ki so v zlatih časih, v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, privabili v Litijo tudi
do 20 000 obiskovalcev. Poleg tega smo z razstavo želeli napovedati dogodke, ki so se zvrstili v okviru pustovanja v Litiji v letošnjem
letu in ustvariti med občani veselo in sproščeno vzdušje.
Direktorica Javnega zavoda za kulturo je na otvoritveni prireditvi
poudarila, da je bilo zbranega ogromno slikovnega in drugega gradiva, ki ga bo moč uporabiti pri razstavah v prihodnjih letih ali pri
pripravi samostojne zbirke o zgodovini litijskih karnevalov. Ob tej
priliki se zahvaljujemo vsem občankam in občanom, ki so prispevali
gradivo za navedeno razstavo in dokazali, da se zavedajo, da je litijski pustni karneval prepoznaven in pomemben del naše kulturne
dediščine. Za konec pa naj napišem nekaj misli ene od obiskovalk
te razstave, ki jih je zapisala v knjigo vtisov; naj občinska avla
ostane tako ozalšana vse do božiča, kajti prostor je sedaj mnogo bolj prijazen, poln pozitivne energije in predvsem poln nostalgije za lepimi starimi časi, ko smo se znali in zmogli veseliti
in smejati. FOTO: arhiv JZK

Zakon o lokalni samoupravi in Statut občine določata, da je nadzorni
odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzira razpolaganje
s premoženjem, nadzoruje namenskost in smotrnost uporabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje vseh uporabnikov teh
sredstev.
Občinski svet je na predlog županove koalicije izvolil Jožeta Vidmarja (za
predsednika), Avgusta Cvetežarja, Jožeta Grošlja, Janeza Bejo, Marka Zajca in na predlog opozicije mag. Vinka Logaja ter spodaj podpisanega.
V tej sestavi NO deluje od novembra 2010 in glede na pristojnosti, ki jih
ima, je to popolnoma neučinkovit organ. V enem letu ni opravil niti enega
samega nadzora in ni ugotavljal gospodarnosti ter učinkovitosti porabe
proračunskih sredstev, ni preverjal smotrnosti ravnanja z občinskim premoženjem in tudi vseh ostalih nalog, ki jih zahteva zakonodaja. Ko nekdo
prevzame tako odgovorno funkcijo, nato pa je ne opravlja, je skrajno
neodgovorno in etično sprevrženo dejanje.
NO se je v tem času ukvarjal z nekaterimi gradivi za redne seje občinskega sveta, kot da gre za nek nepomemben odbor. Vse to je razvidno iz
dostopnih zapisnikov na spletni strani občine.
Večkrat se vprašam, ali imajo kolegi v NO sploh kakšno voljo in znanje,
da v skladu z zakonodajo in statutom opravljajo to zahtevno funkcijo? V
letu dni brez nadzora nismo bili sposobni pripraviti niti obveznega poročila občinskemu svetu, kot to zahteva pravilnik. Večkrat slišim ugovore, da
župan vsako leto naroča finančno revizijo poslovanja privatni instituciji,
ki jo občina plača ter da so ugotovitve le-te zadovoljive, računovodski
izkazi pa v skladu s predpisi. Seveda pa ta revizija ni preiskovalna, kar pomeni, da ne ugotavlja vzrokov eventualnih skritih nepravilnosti, zato niso
odveč opozorila Protikorupcijske komisije in Računskega sodišča, da se
lahko vrsta nepravilnosti dogaja na trgu javnih naročil, raznih razpisov,
posebno še tam, kjer nastopa en izvajalec za celo vrsto projektov.
Postavlja se vprašanje, kje so vzroki za tako stanje? Najprej, županova
koalicija ne bi smela imeti absolutne večine v NO, ampak bi večino morali tvoriti člani predlagani s strani opozicije. Vsi člani NO bi morali biti
neodvisni, imeti znanja, voljo in čas za opravljanje zakonsko predpisanih
nalog. Za svoje odločitve bi morali nositi moralno in kazensko odgovornost in nikakor ne samo politične.
Šele na podlagi takih znanj in volje, bi lahko nepristransko nadzirali porabo javnega denarja ter gospodarjenja s premoženjem v smeri ekonomske učinkovitosti.
Nihče ne pričakuje, da bodo člani NO pregledali vsak dokument ali odločitev, bi pa z vzorčnimi pregledi posameznih zadev, kjer bi lahko obstajali sumi nepravilnosti, ustrezno reagirali z opozorili, v primeru večjih
nezakonitosti in negospodarnosti pa podali prijavo ustreznim organom
pregona.
Star pregovor pravi, da je pomembno zaupanje, a boljši je ustrezen nadzor! 
Nace Šteferl

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
V VRTEC LITIJA
Vpis v enote Vrtca Litija za šolsko leto 2012–2013
bo potekal od 1. do 31. marca 2012.
 Vrtec Najdihojca – CKS 8, Litija
četrtek, 1. marec od 9. do 17. ure
 Vrtec Jurček – Jevnica
petek, 2. marec od 10. do 15. ure
 Vrtec Kresnička – Kresnice
ponedeljek, 5. marec od 10. do 15. ure

Na otvoritvi razstave smo si ogledali kratek film litijskih karne
valov avtorja g.Branka Bizjaka, prisotna sta bila tudi žena in
sin g.Špata, ki je bil idejni vodja mnogih litijskih karnevalov. Za
prijetno pustno vzdušnje je poskrbela skupina PERKAKŠNS.

Fran Milčinski bi imel danes nedvomno dovolj
gradiva, da bi spisal še kakšno obsežno
nadaljevanje o Butalcih.

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko starši
oddajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnovne šole Litija
ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot
datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.

V zadnjih dneh kot navaden slovenski državljan poslušam glasen vik in
krik z desne in leve - jasno saj imam eno uho na levi in eno na desni: O
preživetju kulture, naroda, natančneje o ukinitvi Ministrstva za kulturo.
Ob novici, da je aktualna vlada - kot se iz vsega strelnega orožja sliši iz
medijev in tudi drugih tako ali drugače kulturnih mnenjskih voditeljev ukinila samostojno Ministrstvo za kulturo, postanem bolj pozoren. Kajti
svojega mnenja in končne odločitve nisem apriori vezal na politični veter.
Želel sem jasno in korektno informacijo, zakaj se ukinja in zakaj se ga ne
bi smelo.
Sedim v Kulturnem centru ob občinskem praznovanju kulture in poslušam
letošnjega slavnostnega govornika Toneta Peršaka. Glede na to, da se je
g. Peršak kot državni svetnik ostro zavzel za veto Državnega sveta glede
zakona, ki je posledično ukinil samostojno kulturno ministrstvo, sem nekako pričakoval nagovor, ki bo šel po tej poti v bran in proti ukinitvi.
Gospod slavnostni govornik je v svojem pol ure dolgem nastopu prebral
nešteta imena slovenske kulturne in državotvorne zgodovine, od Trubarja,
Vodnika, Prešerna naprej, do tega, da je kultura aktivno prispevala k samostojnosti slovenskega naroda, do kulture vsega možnega ustvarjanja v
slovenskem prostoru. Ukinitev samostojnega ministrstva pa sedaj ogroža
slovensko kulturo in njeno prihodnost.
Gledam po dvorani, ljudje kimajo, zamišljeno zrejo v slavnostnega govorca in bogve, kaj se jim plete po glavi, če sploh kaj. Na koncu govora
ploskanje in nekakšna potrditev naštetim ugotovitvam. Gre mi rahlo na
smeh. V pol ure pridiganja v resnici nisem slišal niti enega neposrednega,
objektivnega argumenta, ki bi resnično branil samostojnost Ministrstva
za kulturo.
Vse našteto v tem govoru se je v resnici zgodilo brez kakršne koli veze
z Ministrstvom za kulturo. Namreč, ves »stati inu obstati« slovenskega
naroda, vsa srž slovenske kulture in ustvarjanja je bila od vekomaj in vekomaj bo. Vsa slovenska kultura raste in je zrasla iz navadnih ljudi, iz
preizkušenj, iz »matrnge« in krvavega potu študentov, upokojencev, učiteljev, otrok, tovarnarjev in kmetov, ki jim zato, da so nekoč iz vsega tega
postali France Prešeren, Ivan Cankar, Primož Trubar nobeno Ministrstvo
za kulturo ni pogrnilo rdečega tepiha.
Pred leti, ko je uspešen zbor v slovenskem in mednarodnem merilu prosil
Ministrstvo za kulturo za pomoč, da bi lahko uresničili večji kulturni projekt, je dobil odgovor, da ne sodimo v njihov program, da naj se obrnemo
na področje ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja in sponzorje.
Mar ni ironično, da so vsi največji kulturni ustvarjalci v slovenski zgodovini
ustvarjali ali pa začeli ustvarjati kot ljubitelji kulture? Torej kaj je v resnici
potem poslanstvo Ministrstva za kulturo? Da je enakopraven sogovornik v
vladi? Kakšne kulturne »izbrance« predstavlja minister za kulturo?
Ne, ne strinjam se, da se ukine Ministrstvo za kulturo, da ne bo pomote. A
ta trenutek, ko vsi žugamo državi, naj najprej pri sebi zateguje pas in naj
bo zgled vsem ostalim, naj svoja administrativna področja (ministrstva
in javno upravo) racionalizira in zniža stroške, je država naredila prvi korak - v pravo smer. Sedaj pa spet tulimo, da se s tem ne strinjamo, halo?
Ministrstvo za kulturo je do danes nič drugega, kot objekt, v katerem sedi
birokracija, administracija, in je povsem vseeno, ali vse to sedi od jutri
naprej v stavbi, na kateri piše Ministrstvo za obrambo in kulturo ali pa
Ministrstvo za čaranje in kulturo.
Slovenska kultura bo živela in absolutno preživela prej, kot marsikatero
drugo (resorno) področje. Pa ne zaradi ministrstva in suhoparnih uradnikov, ampak zaradi nas navadnih ljudi, ki »v srcu dobro mislimo«.
Matej Zupančič

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 01/89 83 147.
Ravnatelj: Peter Strle, prof.

PS: hecno, edini argument, ki pa res prepriča, da bi Ministrstvo za kulturo
vendarle moralo ostati samostojno in veliko bolj strateško opravljati svoje
delo, sem našel v nekulturni, nestrpni, arogantni, netolerantni, zavajajoči
in privoščljivi komunikaciji nekaterih kulturnih »dostojanstvenikov«.

 Vrtec Kekec – Sava
sreda, 7. marec od 10. do 14. ure
 Vrtec Taček – Hotič
četrtek, 8. marec od 10. do 14. ure
 Vrtec Sonček – Vače
petek, 9. marec od 10. do 14. ure
 Vrtec Medvedek – Bevkova 1, Litija
ponedeljek, 12. marec od 9. do 16. ure
torek, 13. marec od 9. do 15. ure
V ostalih dneh vpis v Vrtec Litija (za vse enote) poteka
na upravi vrtca od 9. do 14. ure.
V MESECU VPISA BODO V ENOTAH VRTCA
TUDI DNEVI ODPRTIH VRAT.
Vabljeni!

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

(Cesta komandanta Staneta 2, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik
za šolsko leto 2012/2013
Vpišete lahko otroke, ki bodo do 1. 9. 2012 dopolnili 1 leto
starosti, izjemoma tudi, ko je dopolnil starost najmanj enajst
mesecev pod pogojem, da je staršem že potekel dopust za
nego in varstvo otroka (Zakon o vrtcih - 20. člen).
Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2012/2013 bo potekal od 12. do 16. marca 2012.
Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2012/2013 bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 12. 3. 2012, od
12. do 15. ure.
Od 13. 3. 2012 do 16. 3. 2012 bo vpis potekal na sedežu
Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) od 8. do
14. ure.
Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete v Vrtcu
Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija vsak delovni
dan, med 7.00 in 15.00 uro. Vlogo lahko dobite tudi na spletni
strani šole.
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RAZSTAVA O ZGODOVINI LITIJSKIH
KARNEVALOV

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na
telefon 01/89 71 042.

Vabimo vas na osebni vpis v enote:

Februar 2012

UREDITEV NE- SEMAFORIZIRANIH
PREHODOV ZA PEŠČE NA ZASAVSKI CESTI
CI je dne 17.10.2011 županu in Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu posredovala pisno pobudo za
ureditev treh ne-semaforiziranih prehodov za pešce na
Zasavski cesti od mostu proti Merkurju.
Dne 28.1.2012 smo s strani Občine Litija prejeli pisni
odgovor, skupaj z odgovorom Direkcije RS za ceste, ki je
na terenskem ogledu 15.11.2011 ugotovila sledeče in potrdila predlagane
spremembe podane s strani CI:
- dva prehoda za pešce na območju križišča Jerebove ulice sta osvetljena
samo z leve strani, zato predlagajo dodatno osvetlitev še z desne strani
in izvedbo klančine za invalide,
- predlagajo tudi ureditev novega prehoda za pešce pri Agromarketu KGZ
in nato ukinitev ne-semaforiziranega prehoda za pešce pri športni dvorani.
V skladu s 47. členom Zakona o
cestah je za financiranje ureditve prehodov za pešce znotraj
naselij zadolžena pristojna občina, ki pa mora pred ureditvijo
pridobiti projektno dokumentacijo in ustrezna soglasja.
V odgovoru občine so še zapisali, da bo novi prehod pri Agromarketu KGZ skupaj s pločnikom od Brodarske do Zasavske
ceste občina poskušala urediti
sočasno z gradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Litiji.
Za ureditev dodatne osvetlitve prehodov v križišču Jerebove pa mora občina najprej zagotoviti sredstva v proračunu, pridobiti projektno dokumentacijo in ustrezna soglasja.
Upajmo, da se bo to v najkrajšem možnem času tudi uredilo in se bo tako
zagotovila boljša prometna varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu na tej cesti.
CIVILNA INICIATIVA LITIJA- ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO
www.civilna-iniciativa-litija.si
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MLADI

Februar 2012

MLADINSKI CENTER
LITIJA
ZIMSKE POČITNICE
v MC-ju bodo mešanica športa, družabnih iger, multimedijske ustvarjalnosti, kuhanja, sprehodov, potopisov in seveda
pustovanja s peko flancatov. Vsak dan v povprečju dve prireditvi. Žal
tokrat brez velikega športnega turnirja, saj nismo uspeli dobiti proste
dvorane ob ustreznem terminu.
Koledarček za počitnikarje je takle:
pon
pon, sre
in čet
tor
sre
čet
pet
pet
sob

12.00 Pustno - počitniški bowling turnir
18.00 Maya (3D oblikovanje), multimedijska delavnica
18.00
11.00
7.15
10.00
17.00
20.00

Kuha Jurija: flancati
Tisk na majice, ustvarjalna delavnica
Kopalni izlet »Atlantis«
Voden sprehod po Gozdni učni poti
Družabne igre
Grčija, potopis z Mojco Mikac

Bowling turnir bo na Bob Bowlingu, zbor za kopalni izlet je na železniški
postaji, za sprehod po GUP Svibno pa v MC Litija. Veliko več o programih na www.mc-litija.si.
Med počitnicami bo dnevni center odprt od 14.00 do 20.00. Čaka vas
skupina informatorjev, veliko družabnih iger in projekcij na velikem
platnu.

DODATNI PROSTORI ZA DELOVANJE MC LITIJA
Po selitvi Centra za socialno delo na novo lokacijo je Občina Litija za
delovanje MC-ja namenila prostore v pritličju stavbe na Ponoviški 12.
Po novem letu smo se lotili preureditve in obnove prostorov: nove sanitarije, belež, brušenje in lakiranje parketa, prenovljene elektro, internetne in telefonske inštalacije, tehnično varovanje, kuhinjska niša,
klimatizacija… skratka veliko novosti.
Prenovljeni prostori pritličja so svetli, suhi, imajo visoke strope in velika okna. Uporabnikom - obiskovalcem in sodelavcem - nudijo pogoje,
ki smo si jih skupaj želeli od ustanovitve dalje.
Po novem se bomo lahko družili in ustvarjali v:
- MC Klubu v kletnih prostorih; tu bo vadnica za glasbenike, skupine in
prostor za glasbene dogodke,
- galeriji in dnevnem centru v pritličju stavbe.
V pritličju bosta še dve pisarni. Prostor smo našli tudi za stalno postavitev menjalnice rabljenih oblačil, obutve in igrač, znano kot »stojnica
vse zastonj«. V mansardnih prostorih bo še naprej potekala učna pomoč in svetovalna dejavnost. Ti prostori so v prvi vrsti namenjeni za
delovanje Društva prijateljev mladine Litija, Mladinskega sveta občine
Litija in Art Cluba Litija.
Skratka poleg boljših pogojev pomenijo novi/dodatni prostori tudi širitev ponudbe MC Litija. Vse možnosti novih prostorov bomo skupaj raziskali v naslednjih mesecih. Najprej pa prisrčno vabljeni na otvoritev!

VRTNARSKI KOTIČEK
Franc Grošelj

NAŠ VRT
Zima je krepko pokazala zobe, ne toliko zaradi snega kot zaradi izredno nizkih nočnih
temperatur in vetra, ki se je dogajal »ironija« ob koncu zime, ko smo že mislili, da je
glavno mimo. No februar je znan po tem,
da je zelo muhav in, da se pogosto ne da.
Mnoge je toplo januarsko sonce zvabilo
na plan v sadovnjak, vinograd ali okrasni
vrt. Obrezovali so
sadno drevje, vinsko trto, vrtnice in
drugo. Tu so verjetno naredili mnogi
napake v obrezovanju in obrezali
dokončno. Pustili
so 2 do 3 očesa. S
tem so dali problemom prosto pot.
Zaradi nizkih temperatur so štrclji
obrezanega drevja
in očesa, ki naj bi ob pomladni toploti odgnali pomrznili, to pa pomeni, da ne bo
poganjkov in cvetov. Rastlina je na najboljši poti, da propade, izgubili pa bomo
tudi pridelek.
Kaj storiti:
V kolikor smo opazili pozebo in, da je ta
napredovala do zadnjega očesanega nastavka pri deblu moramo takoj po »odmeki« ukrepati. Okoli sadik napravimo luknje
do globine koreninskega sistema, podobno kot smo opisovali v januarski številki
s to razliko, da sedaj zaradi premočne
zimske rezi in pozebe nimamo več zdravih
očes. Vsa so pomrznila, cvetov in listov ne

DAN ODPRTIH VRAT UKMARJEVE VILE
Župan občine Litija gospod Franci Rokavec bo na otvoritveni slovesnosti v petek, 9. marca 2012 ob 12.00, uradno predal v uporabo prostore
Mladinskemu centru Litija, Geoss – Stičišču NVO osrednje Slovenije in
Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Litija.
Po prireditvi bo možen ogled prostorov, predvsem pa seznanitev z
dejavnostmi naštetih in ostalih organizacij, ki tudi uporabljajo prostore Ukmarjeve vile na Ponoviški 12 v Litiji. To so: Rafting klub Vidra,
Društvo prijateljev mladine Litija, Art Club Litija, Mladinski svet občine
Litija, Frizerski salon Nevenka, Planinsko društvo Litija in Čebelarsko
društvo Litija.
Vabljeni na otvoritev stavbe v kateri delujejo številna društva in organizacije, ki podpirajo in spodbujajo njihovo dejavnost.

OTVORITEV PRENOVLJENIH PROSTOROV
MLADINSKEGA CENTRA LITIJA
MC Litija bo 9.3. začel uporabljati večji del prostorov v Ukmarjevi
vili na Ponoviški 12.
Za MC Litija in njegove uporabnike je to največji dogodek od začetka delovanja centra. Zato ga bomo proslavili še na ločenem dogodku,
pravzaprav zloženki številnih dogodkov.
Zgodili se bodo v petek, 9. marca od 18. ure dalje. V novi galeriji bo
postavljena razstava Sare Jakopič, v novih prostorih dnevnega centra
razstava o MC-ju od ustanovitve do danes (foto in video), na literarno
glasbenem dogodku bodo nastopili ustanovitelji Klubske scene, delovala bo stojnica vse zastonj. Nastopili bodo tudi udeleženci in udeleženke jazz delavnice, MC Klub pa bo namenjen predvsem domačim
DJ-jem in ljubiteljem elektronske glasbe.
In to še ni vse. Zanimivo bo tudi v soboto. Anže Kristan – Kiki bo vodil
glasbeno delavnico izdelovanja inštrumentov iz recikliranih materialov.
Kot član skupine StrojMachine (http://www.strojmachine.com/) perfektno obvlada to obrt. Glasbeniki ali ne, pridružite se nam na ustvarjalnici – uradno prvi v novem dnevnem centru.
Vabljeni zlasti vsi, ki ste v preteklih petih letih in pol soustvarjali obstoj in delovanje MC-ja in vsi ostali Litijani, Litijanke. Poveselite se s
sedanjimi najpogostejšimi »stanovalci« centra in spoznajte njihovo
ustvarjanje.

predstavitvi projekta »MAASAI ADVENTURE SCHOOL« (http://www.
maasai-adventure-school.org/) v sredo, 14.3. ob 18.00.
Vsi dogodki bodo v novem dnevnem centru MC Litija v pritličju Ukmarjeve vile, Ponoviška 12.
Za veliki finale EKO marca pa vse skupaj vabimo, da se pridružite akciji
OČISTIMO SLOVENIJO, v soboto, 24. marca. Bodimo del čistilne akcije
celotnega planeta!

Kliše v februarju
Februar, mesec našega največjega pesnika, Franceta
Prešerna, so se aktivisti Kliše-ja odločili proslaviti s
posebno kulturno noto. V podporo slovenski kulturni
dediščini, ki je bogata z umetniškimi deli, ter hkrati
tudi v protest slovenski vladi, ki se je odločila kulturno
aktivnost v Sloveniji preložiti na stranski tir, so se aktivisti Kliše-ja v
sredo, osmega februarja, zbrali v prostorih kluba, kjer so ob prebiranju Prešernove poezije kultivirano preživeli praznični večer. Sicer pa so
aktivisti Kliše-ja v tem mesecu posvetili veliko pozornosti tradicionalnemu in ponovno oživljenemu pustnemu karnevalu v Litiji. Glede na to,
da se v lanskem letu karneval ni izvedel, so Kliše-jevci letos odločno
nastopili v organizaciji in izpeljavi celotnega projekta. Vse klubske delovne skupine so združile svoje moči in prispevale svoj delež pri celotni
skupinski maski. Izdelava kostumov, programska vsebina in organizacija ter ostale zadolžitve so aktivisti izpeljali natančno in preudarno. Po
njihovem mnenju je pomembno predstaviti svoj klub v družbi ostalih
pustnih skupin in izkoristiti priložnost za samopromocijo, v komični
obliki in z zabavnim programom - v študentskem stilu torej. 22. februarja se bo na Kliše-ju od 17. do 20. ure odvijal Lan party. Igrale se
bodo različne strelske ali strateške igre. Za udeležence obvezen lasten
računalnik. Število prostih mest je omejeno.
Za zagotavljanje boljšega učnega procesa so se aktivisti odločili, da
bodo inštrukcije z novim letom po naročilu. To pomeni, da se z inštruktorjem zmenita za ustrezen termin. Inštrukcije so še vedno BREZPLAČNE in potekajo na Kliše-ju. Telefonske številke: Angleščina – Jure Urekar: 041 902 562; Matematika – Nejc Intihar: 031 828 608; Kemija
– Urša Brenčič: 041 866 891; Fizika – Jure Gorše: 031 545 522.
Tjaša Cvetkovič

EKO MAREC V MC-JU
MC Litija se bo v marcu pridružil kampanji Evropske unije »Teden trajnostne energije 2012«. V torek, 6. marca ob 18.00, bomo na svetovni
dan varčevanja z energijo pogledali simpatične izdelke kampanje. Gre
za več risank, ki naslavljajo družine in opozarjajo na točke v gospodinjstvih, kjer lahko s tem, da organiziramo svoj energijski dan veliko
storimo za varčevanje.
V petek, 23. marca je svetovni dan meteorologije, povezan tudi s temo
trajnostne energije. O svetovnih (ne)spremembah se bomo pogovarjali na okrogli mizi ob 18. uri. Naslov debate opozarja na dilemo ali
so podnebne spremembe res tako usodno povezane s segrevanjem
ozračja in ostalimi temami o katerih se veliko govori, ali gre za čisto
druge vsebine.
Bistvo teh tem je vsekakor sožitje človeka z naravo. Za zgled so nam
lahko Masaji. Kako in zakaj bomo spoznali na razstavi, pogovoru in

bo. Luknje naredimo vse od debla do oboda krošnje, kjer so najgostejše, saj se tam
nahaja najmočnejši in
najvitalnejši koreninski
sistem, razen pri vinski
trti in kiviju, ki ima koreninski sistem neprimerno bolj razvejan.
Pripravimo raztopino
briket znanega gnojila Bioorganik, ki mu
dodamo Medicoplant
ali Regenerin. Lahko
pa oba. Dodajamo po
navodilih proizvajalca.
S tako pripravljeno
raztopino močno zalijemo vse sadike-drevesa. Postopek trikrat ponovimo na vsakih 5 dni. V kolikor
bo sadika imela dovolj moči bodo iz lubja
pogledali v mesecu in pol novi
poganjki. Rastlina bo ozelenela. V tolažbo naj
zapišemo, da se
to izplača storiti,
vsaj tako kažejo
naše izkušnje. V
nekem kakijevem
nasadu smo tako
rešili 38 na novo
posajenih sadik
od 50, kar lahko
štejemo za velik
uspeh. Znani pa
so še drugi primeri. Poizkuse delamo še naprej in letos bo za to še veliko
prilike. Vredno se je potruditi. Želel pa bi
opozoriti, da ne uporabljajmo drugih briketiranih gnojil, ker zaradi njihove sestave
ne dosežete učinka. Seveda pa je vsakomur dana prosta pot.

PRAVILNO SAJENJE DREVJA IN
SADIK:
O sajenju najdemo veliko zapisanega zato
tokrat o tem ne bomo pisali temveč se
bomo poglobili v dve najpogostejši osnovni napaki, ki jih delamo pri tem.
Preplitvo sajenje: Sadiko postavimo
tako, da koreninski sistem gleda iz zemlje. Cepljeno mesto pa je krepko višje
nad tlemi.

ca nastaja nov koreninski sistem nad cepljenim mestom, iz njega poganjajo »divji« poganjki, ki jemljejo energijo sadiki. V
kolikor tak poganjek pustimo, da odraste,
od njega ne moremo pričakovati normalen
rod ali pa sploh ne, prav tako je vprašljiva
tudi kvaliteta in okus eventuelnih plodov.
Te divje poganjke moramo obvezno odstranjevati, lahko pa posamično služi kot
osnova za precepljanje v kolikor je to potrebno. (objedeno in poškodovano deblo).

Takšno sajenje povzroča občutljivost na Velja osnovno načelo, da sadimo tako
sušo. Že kratka obdobja brez dežja, ve- globoko, kot je bila sadika posajena pred
trovno vreme in vročina prizadenejo sadi- tem ali pa za 5 cm globlje.
ke, ki pogosto propadejo.
Že naši predniki so vedeli,
da je potrebno mlade sadike okopavati, da posekajo
gornje koreninice. S tem
so prisilili sadike, da so
razvijale nov koreninski
sistem v globino. Na ta
način so reševali problem plitkih korenin zlasti v vinogradih, pa tudi
v sadovnjakih in drugih
sadnih vrstah je uporaben, če smo preplitvo
sadili. Seveda postopek
traja kar dve do tri leta.
V tem času sadike slabProizvodnja in trgovina d.o.o.
še ali kasneje rodijo. Pri
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
tem moramo paziti na
vreme. V vetrovnem vreTel.: 01/8980-181
menu se zemlja lahko
preveč osuši in sadike bi
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA
trpele žejo zato iz previdnosti raje večkrat zalijmo,
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE
če ni dežja.
IN KMETE.

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

Pregloboko sajenje: Cep
ljeno mesto se nahaja v
zemlji. Pri tem kot posledi-

www.agrolit.si
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Novi turistični programi za kolesarje
v Srcu Slovenije

V začetku februarja sta se na pobudo Centra za razvoj Litija na
temo razvoja kolesarskih turističnih poti in programov srečali
dve delovni skupini, in sicer turistični ponudniki, ki so zainteresirani za vključitev kolesarskih programov v svojo ponudbo ter
predstavniki občin, ki se bodo ukvarjali s pripravo strategije razvoja kolesarske infrastrukture.
Na sestanku kolesarskih turističnih ponudnikov so bile določene vodje
skupin za GPS trasiranje različnih tipov obstoječih kolesarskih poti,
od poti za cestne kolesarje, družinsko kolesarjenje ter za bolj zahtevne kolesarje izven
urejenih cestnih poti. Center za razvoj
bo trasiranim potem
dodal opis turističnih znamenitosti
območja in gostinsko nastavitvene
ponudbe. Nove kolesarske poti bodo predstavljene v
skupnih zemljevidih
in brošurah ter na
V okviru projekta Cyclo bo potekalo GPS trasiranje
različnih tipov kolesarskih poti in povezava ponud interaktivni spletni
strani.
nikov v mrežo izposojevalnic koles na območju.
Predstavniki občin,
ki so se v Kamniku sestali 1. februarja, se bodo aktivno vključili v Kolesarsko platformo Srca Slovenije in bodo v sodelovanju s strokovnjakom s področja spodbujanja uporabe kolesa za vsakodnevne migracije
pripravili načrt za razvoj podporne kolesarske infrastrukture. Delovna
skupina bo v načrtu predvidela enostavne ukrepe, ki finančno in prostorsko ne bodo veliko posegali v prostor, vendar na podlagi izkušenj iz
kolesarsko bolj razvitih mest predstavljajo velik napredek in dvignejo
odstotek uporabnikov koles.
Srečanji sta potekali v okviru mednarodnega projekta CYCLO – Kolesarska mesta: lokalne priložnosti za trajnostno mobilnost in razvoj turizma,
ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prenos znanja predstavnikom
makedonskih občin

V Srcu Slovenije smo v januarju in februarju gostili predstavnike makedonskih občin iz severovzhodne planske regije. Namen usposabljanja, ki so se ga udeležili predstavniki makedonskih občin Kumanovo,
Kratovo, Lipkovo, Staro Nagoričane in Kriva Palanka, je bilo pripraviti
konkretne projekte za prijavo na primerne evropske razpise.
Poudarek je bil na primerih dobrih praks izvedenih projektov, ki so
si jih udeleženci izobraževanja iz Makedonije ogledali na našem območju. Seznanili so se s teoretičnim in praktičnim znanjem na področju projektnega vodenja in koriščenja evropskih razvojnih sredstev.
Tekom usposabljanja so udeleženci razvili dve konkretni projektni

1.160,00 EUR

3.800,00 EUR

Seat Cordoba Signo 1.4

Opel Vectra Karavan Elegance 3.0
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: /, prev. CDTI Avt. Letnik: 2004, veljavnost nalep

Makedonce so na 4-tedenskem usposabljanju v Sloveniji navdušili primeri dobrih praks izvajanja razvojnih projektov
ideji, in sicer za prijavo na razpis Evropa za državljane in Intelligent
Energy Europe. Tema bo prenos izkušenj na področju kulinarike,
izgradnja bioplinarne in prednosti evropske integracije za ruralni razvoj. Marina Arsovska, udeleženka izobraževanja iz Občine
Kumanovo je povedala, da je pridobila »veliko informacij o prijavah na
transnacionalne razpise in o vodenju evropskih projektov«, zato bodo
poskušali v njihovem okolju v Makedoniji uporabiti čim več pridobljenih
znanj. Pri dogovorih o programih sodelovanja so aktivno sodelovali tudi
predstavniki občin Srca Slovenije: Rupert Gole, župan Občine Šentrupert, Gregor Zavrl, podžupan Občine Litija, in Bojan Herman, podžupan
Občine Dol pri Ljubljani.
Usposabljanje predstavnikov makedonskih občin je potekalo v okviru
projekta »Dvig kompetenc strokovnih ekip občin in regionalne institucije Severovzhodne regije v Makedoniji«, ki ga je Center za razvoj Litija
pridobil v okviru programa Mednarodne razvojne bilateralne pomoči
državam v razvoju, ki ga razpisuje Služba vlade za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj. Direktorico Centra za razvoj Litija je skupaj z gosti iz Makedonije sprejel tudi veleposlanik Republike Makedonije v
Ljubljani, Igor Popov. Seznanil se je s sodelovanjem s severovzhodno
plansko regijo in projektnimi idejami, ki jih je RCL razvil skupaj s predstavniki makedonskih občin.

Vse na enem mestu za podjetnike tudi
v letu 2012
Tudi v letu 2012 bo Center za razvoj Litija opravljal storitve točke VEM
(»Vse na enem mestu«), na kateri lahko podjetniki brezplačno registrirajo s.p., ustanovijo lastno podjetje ali naredijo spremembe dejavnosti
podjetja. Točka VEM je na sedežu Centra na Kidričevi 1 v Litiji.
Točke VEM v okviru Centra za razvoj Litija so v letih 2010 in 2011 uspešno delovale v Domžalah, Litiji in Grosupljem. V sklopu vseh treh točk
so naši sodelavci v lanskem letu registrirali 279 samostojnih podjetnikov in 43 družb z omejeno odgovornostjo, izvedli so 1190 svetovanj
potencialnim podjetnikom, podjetnikom začetnikom ali že delujočim
podjetjem. Izvedenih je bilo tudi 35 podjetniških delavnic, na katerih
smo zabeležili 575 udeležencev za osnovnošolce, dijake, potencialne
podjetnike in delujoče podjetnike.

200498 km, rdeča barva, bencinski mo ke: 11/2012, prev. 173800 km, siva barva
tor, 1391ccm, 44 kW, ročni menjalnik (kovinska), diesel motor, 2958 ccm, 130
(5 pr.)
kW, tiptronic, KLIMA

7.350,00 EUR
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI

Letnik: 2008, veljavnost nalepke: /, prev.
100460 km, bela barva, diesel motor,
1248 ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5
pr.), KLIMA

6.700,00 EUR
Opel Astra 1.6 16v N joy

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

3.200,00 EUR
Opel Astra Caravan Club 1.7 DTI

Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 02/
2012, prev. 251000 km, bela barva,
diesel motor, 1686 ccm, 55 kW, ročni
menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.950,00 EUR
Opel Corsa Cosmo 1.2 16V

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

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo, letnik 2011, cena 15.900,00
EUR; Opel Astra Karavan 1.4 16V Enjoy, letnik 2008, cena 7.990,00 EUR; Opel Corsa
Swing 1.4 i, letnik 1995, cena 1.200,00 EUR, Opel Insignia 1.6 Turbo Cosmo, letnik
2010, cena 18.500,00 EUR; Renault Megane Fairway 1.9 dCi, letnik 2002, cena
2.900,00 EUR; Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio, letnik 2004, cena 4.230,00 EUR.

P R E D S TAVLJA M O NO S ILCE LO K ALNE S A M OO S K R BE

ANITA MIKŠA,

organizatorka šolske prehrane
na OŠ Gradec
Zdrava prehrana je ključ do zdravega življenja, česar se zavedajo tudi
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer se pomembno oblikujejo
prehranjevalne navade mladih. Osnovna šola Gradec, ki vsakodnevno
pripravlja hrano za 620 svojih, poleg tega pa še 420 učencev Osnovne šole Litija, je vključena v program lokalne samooskrbe s hrano, ki
ga na območju izvaja zadruga Jarina. Ta kot koordinator samooskrbe
z zdravim domačim sadjem in zelenjavo na območju Srce Slovenije
oskrbuje nekatere javne institucije, predvsem šole in vrtce.
Anita Mikša, ki je na Osnovni šoli Gradec zadolžena za organizacijo
šolske prehrane, nam je odgovorila na nekaj vprašanj, povezanih z
oskrbovanjem njihove šole z lokalnimi pridelki.
Kje vidite glavne prednosti,
da se šola oskrbuje z lokalnimi pridelki in proizvodi okoliških kmetov?
Glavne prednosti oskrbovanja
z lokalnimi pridelki so predvsem v kakovosti hrane in bližini oskrbe. Želimo si namreč
čim krajšo pot od polja do krožnika. Poleg tega pa je na voljo
pester izbor integrirane in biološko pridelane hrane.
Kakšno je vaše mnenje o novem pristopu naročanja, ki omogoča
lokalnim dobaviteljem oskrbovati javne zavode z lokalno domačo
hrano?
Oskrba z lokalno pridelano hrano se je dejansko vrnila v šole, saj pred
desetletji ni bilo druge oskrbe. Vmes je posegla poplava novih dobaviteljev in trg se je zelo odprl, vendar pa s seboj prinesel tudi že vidne posledice na mladini, predvsem debelost in razne alergijske težave. Sedaj
pa se osveščenost ljudi vrača in lokalna oskrba ponovno pridobiva na
pomenu, kar je seveda prav. Tudi javna naročila so sedaj urejena tako,
da lahko lokalna oskrba konkurira večjim dobaviteljem.
Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem v mreži za lokalno samooskrbo s hrano?
Izkušnje s sodelovanjem v mreži lokalne oskrbe so različne, tako pozitivne, kot negativne. Večina lokalnih oskrbovalcev se zaveda, da morajo biti živila, ki jih ponujajo primerna, kar pomeni primerno očiščena,
embalirana in ustrezne kakovosti ter se tega tudi držijo. So pa posamezniki, ki želijo svoje pridelke in izdelke le prodati ki pa ne dosegajo

standardov kvalitetnega živila in so popolnoma neustrezni. Zgodilo se
je že večkrat, da smo določena živila zavrnili, prekinili sodelovanje ter
seveda o tem obvestili zadrugo.
Katere izdelke in pridelke šola odkupuje?
Šola odkupuje sezonsko sadje in zelenjavo, jeseni je to vsa zelenjava
za juhe, krompir, pozimi ozimnico, kot sta kisla repa in kislo zelje. Spomladi pa paradižnik, kumarice, papriko in vso ostalo zelenjavo, ki je v
določenem obdobju na voljo. Oskrbujejo nas tudi z sezonskim sadjem,
kot so jabolka, hruške, češnje, jagode, kivi, ribez ter suho sadje. Od
izdelkov se poslužujemo medu in za posebne priložnosti tudi drobnega
domačega peciva ter kruha.
Kolikokrat tedensko lahko otroci na vaši šoli jedo lokalno hrano?
Kaj imajo učenci najraje?
Ker smo že tretje leto v projektu Shema šolskega sadja, ki je podprt s
strani Evropske skupnosti, imajo otroci na jedilniku lokalno pridelano
hrano vsaj trikrat tedensko. Odvisno je od jedilnika kosil in malic, v
katerih je kombinacija lokalno pridelane hrane z ostalimi živili. Učenci
imajo zelo radi kislo repo in kislo zelje ter seveda ob začetku poletja
jagode, češnje in maline. Celo šolsko leto pa pridno jedo tudi jabolka.
Ali so učenci obveščeni o tem, da se prehranjujejo z lokalno hrano?
Pri katerih obrokih uporabljate domačo hrano?
Domačo hrano kombiniramo v celoten dnevni jedilnik, ki je pri nas
sestavljen iz štirih obrokov. Učenci dobro poznajo domača jabolka in
hruške, ki niso po videzu tako lepa, kot ostala vendar pa toliko bolj okusna, zato jih v sadnem kotičku v jedilnici vedno zmanjkuje. Učenci niso
vedno obveščeni o tem iz kje živila izvirajo, tudi na jedilniku ne piše
vedno biološko ali integrirano in ravno tako ne lokalno pridelano. Jih pa
ob začetku šolskega leta seznanimo, da jedo lokalno pridelano hrano
v kombinaciji z ostalimi živili. Prav tako nas ob zaključku projekta SŠS
obiščejo sodelavke iz zadruge Jarina in jih tako s postavitvijo stojnice
ter ponujenimi izdelki še enkrat opozorimo iz kje hrana prihaja.
Ali ste se srečevali s kakšnimi težavami pri uvajanju lokalno pridelane hrane v šoli?
Pri uvajanju lokalno pridelane hrane med učenci večjih težav ni bilo,
bile pa so, kot sem že zapisala težave s strani nekaterih pridelovalcev.
Kako starši sprejemajo uvedbo lokalne hrane v šolo?
Starši so o tem obveščeni na roditeljskih sestankih in na spletni strani
šole in njihovi odzivi so pozitivni. Sama šola pa tega ne obeša na velik
zvon, ker se nam zdi samoumevno, da učencem ponudimo najboljše
in zato vsako možnost, ki se pojavi za dobro otrok jo sprejmemo in
realiziramo.
Ali menite, da bi bil model lokalne samooskrbe, ki ga razvijamo na
območju, primeren za širši slovenski prostor?
Mislim, da se model lokalne samooskrbe vsako leto bolj širi v širše
območje Slovenije, saj smo organizatorji šolske prehrane v šolah in

vrtcih vedno v stiku in si med seboj izmenjujemo tako dobre kot slabe
izkušnje na tem področju. Z novo zakonodajo pa bo to uvajanje še
lažje.
Kje vidite nadaljnje izzive na tem področju? Na kakšen način bi
lahko po vašem mnenju iz lokalnega okolja zagotavljali še več
hrane?
Nadaljnji izzivi na tem področju so predvsem širitev različnih vrst živil,
kot so mleko, mlečni izdelki, meso, ribe, jajca in ostali pridelki ter izdelki, ki pa so bili sedaj omejeni z javnimi naročili. Pri šolah je seveda
potreben poostren nadzor nad higieno živil, ki pa jo lokalni pridelovalci
samo s certifikati ne morejo dokazovati. Prav tako je tukaj težava zagotavljanja trajno nizkih cen, ki si jih mali pridelovalci ne morejo privoščiti, saj kot vemo so cene živil iz lokalne oskrbe dražja mnogokrat tudi do
50%. Glede na to, da na naši šoli obratuje centralna kuhinja, ki dnevno
pripravi 800 malic in 520 kosil, pa so težave tudi s količinami. Mali
lokalni pridelovalci niso v stanju, da nam zagotovijo zadostne količine
določenih živil in celoletno oskrbo z njimi.
Pripravila: Ana Savšek, RCL

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega projekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov
namen je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.
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CIVILNA INICIATIVA LITIJA ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO
Konec januarja je minilo leto dni od ustanovitve
Civilne iniciative Litija - Združenja za boljšo Litijo.
Leto dni delovanja je čas, ko si postavimo vprašanje, kaj je bilo v tem času narejenega? Nekateri
bodo verjetno rekli, da nič ali premalo, vendar osebno menim, da smo
naredili toliko, kot so bile dane možnosti. Trudili smo se za vse tisto, za
kar smo se zbrali. Odgovorne oz. vse tiste, ki bi morali skrbeti za dobrobit občanov oz. meščanov in predvsem skrbeti za racionalno rabo
našega denarja, premoženja in prostora, smo opozarjali na pomanjkljivosti, nedoslednosti, napake, jim predlagali boljše ali optimalnejše
rešitve…   Žal pa smo bili z njihove strani za to največkrat označeni kot
zaviralci projektov in nasprotniki napredka Litije.
Idej in predlogov meščanov je veliko in s skupnimi močmi se bomo še
naprej trudili premakniti v Litiji stvari na bolje. Samo upamo lahko, da
se bodo tudi župan in drugi odgovorni na občini, pa tudi v MSL, odzivali
na naše predloge in tako prekinili to kronično pomanjkanje komunikacije v mestu. Pregovor pravi, upanje umre zadnje!
Zdi se, kot da smo v Litiji pod vplivom nekega političnega enoumja
in verjetno tudi interesov ali še česa drugega s strani vplivnih po
sameznikov. Z ustanovitvijo CI se je v Litiji tako verjetno prvič zgodilo,
da se je neka skupina ljudi javno postavila po robu lokalni oblasti in ji
predlagala tudi druge možnosti, kar je sicer naloga občinskega sveta.
Kljub počasnemu odzivanju ali bolje neodzivanju odgovornih ne bomo
odnehali in jih bomo z argumenti še naprej opozarjali. Osebno menim,
da so prišli časi, ko bo pač potrebno misliti in predvsem delati drugače!!!
Veliko težavo predstavlja tudi nezainteresiranost Litijanov, da bi se
vključili v dogajanje v mestu. Sicer vsi radi »šimfajo« čez to ali ono, ne
bi se pa želeli izpostaviti in kaj narediti za spremembe. Vsi skupaj se
moramo zavedati, da je Litija naš dom, kjer živimo, naši otroci obiskujejo šolo … Ne sme nam biti vseeno, v kakšnem okolju živimo in zato se
moramo vsi skupaj truditi izboljšati naš kraj.
Dragi Litijani in Litijanke, v CI smo trdno prepričani, da imate različna
znanja in izkušnje, imate dobre ideje in predloge, pa jih sami ne morete
ali si jih mogoče ne upate obelodaniti. Vabimo vas, posredujte nam jih
in skupaj jih bomo poskusili uresničiti ter tako Litiji in njenim prebivalcem prinesti korist in novo kvaliteto življenja v mestu, brez političnih
kupčij ali osebnih koristi, na transparenten in zakonit način. Pišete nam
lahko na e-mail ci.litija@gmail.com ali naslov Civilna iniciativa, Bobek
2, 1270 Litija.
Na koncu pa še iskrena zahvala vsem, ki ste do sedaj sodelovali s CI
in nam pomagali pri našem delu z informacijami, predlogi in svojim
znanjem. 
Predsednica: Mateja Šteferl

KULTURNI PRAZNIK - NEBODIGA TREBA ALI
PREVEČ ZAHTEVNA KULTURA ZA LITIJO?
Ta mesec smo praznovali kulturni praznik, hkrati pa spremljali boj kulturnikov za lastno ministrstvo. Resnici na ljubo, določene akcije niso
bile dostojne nivoju, ki bi ga od kulturnikov pričakovali, obenem sem
ob obisku osrednje občinske prireditve ob kulturnem prazniku spoznal,
da večini kultura »dol visi«, saj v dvorani ni bilo skoraj nobenega litijskega kulturnika. Razen župana, enega podžupana in podžupanje, obeh
ravnateljev litijskih osnovnih šol in direktorice knjižnice ni bilo videti
nikogar od litijskih učiteljev, Litijanov, ki so delali ali še delajo v kulturi
(nekateri zelo radi poudarjajo, kako že desetletja delajo za kulturo),
članov kulturnih društev, da ne govorim o občinskih svetnikih (z lahkoto so izglasovali zmanjšanje finančnih sredstev tako za kulturo kot
za programe športa) in občinskih uslužbencev, ki krojijo razvoj kulture
v naši občini. Domnevam, da je bila prireditev, ki so ji dali pomenljiv
naslov »Kultura smo ljudje«, namenjena vsem občankam in občanom
in ne tistim trem zaposlenim v JZK Litija. Glede na to, da je kulturni
praznik državni praznik in celo dela prost dan, bi človek pričakoval,
da bi večina vsaj zaradi spoštovanja praznika in tega kar predstavlja,
obiskala prireditev (ki je bila mimogrede odlična in govor slavnostnega
govornika Toneta Peršaka, čeprav kritičen do odnosa nove vlade do
kulture, vrhunski). Tako pa so občanke in občani samo dokazali, da
je kultura povsem zanemarljiv in nepomemben del naše družbe in kot
taka ne zasluži pozornosti. Torej, zakaj tak pomp ob ukinitvi samostojnega ministrstva? Morda pa se resnično razburja le večji del tistih, ki
so bili do sedaj deležni izdatnih državnih subvencij in jih je strah, da
bodo te privilegije izgubili. Mimogrede, trenutno je Sloveniji okrog 300
prejemnikov t.i. državnih pokojnin, ki so jih prejeli državljani, zaslužni
za razvoj kulture v državi in izven, prejemnikov tovrstnih državnih pokojnin za delo na področju športa pa le 11… Pa naj vsak bralec sam
zaključi o ustreznosti tega razmerja med kulturo in športom, predvsem
v smislu prepoznavnosti kulture oz. športa izven naših meja… Kulturne
institucije na lokalni ravni se že leta borijo za izboljšanje pogojev (ne za
lastne žepe!) in dvig kulturne ravni v svojih občinah, a jih na državnem
nivoju niti slučajno nihče ne opazi, kaj šele, da bi jih sprejeli v ozek krog
izbrancev, ki za svoje delovanje prejemajo državna sredstva. Pa delajo
naprej, s pičlimi sredstvi - brez ustrezne stimulacije in ustreznega odnosa lokalnega okolja včasih premikajo gore…. »Kultura smo ljudje,« so
rekli na osrednji občinski prireditvi ob kulturnem prazniku. In če v dvorani sedi cca. 1% prebivalcev Litije oz. cca. 0,5% prebivalcev občine, se
lahko vprašamo, ali profesionalno kulturo v Litiji sploh potrebujemo…..
V naši občini je bilo ob času kulturnega praznika v različnih sredinah
še najmanj 10 proslav. Obisk osrednjih občinskih prireditev ali ogled
lokalnega muzeja je za naše občane očitno višja matematika ter kot
taka nerazumljiva in nepotrebna. In če niti med »kulturniki« ni potrebne
solidarnosti in dolžnega medsebojnega spoštovanja, potem v Litiji ne
potrebujemo ne javnega zavoda, še manj pa samostojnega ministrstva
za kulturo. 
Dušan Hauptman

In memoriam
Franc Lesjak

V naravi duha je, da verjame, da hrabri zmagujejo, vedno, ...
Osebno in mnoge nas je pretresla resnica, da Franc ni dobil boja in
da Bog izbere najprej med tistimi, ki jih ima najrajši. Naj bo moje
pisanje v spomin na prijatelja, vizionarja, stratega in preprostega
človeka.
V praznem prostoru časa, ko se izgublja kažipot vrednot, ko velika večina ljudi ne prepozna več svojega »jaza« in sodobna morala
ustvarja voditelje, ki vodijo v še večje brezno praznine in v času, ko
večina gleda obliko in ne vidi vebine, je izguba veličine osebnosti,
kot je bil Franc, v okolju težko nadomestljiva.
Imeti vizijo, ki vodi v napredek, svobodo in boljši jutri za vse ljudi je
dar, ki ga imajo redki. Še manj je tistih, ki znajo, zmorejo in imajo
moč in voljo, da to vizijo prenesejo na svoje bližnje, sodelavce, prijatelje, okolico in jo udejanijo. Da ne govorim o zmagovalni energiji,
ki poveže ljudi z voljo, ki naredi sodelavca sodelavcu, prijatelja prijatelju, v zadovoljstvo ustvarjanja poštene vrednosti. Življenje z vrednotami in smislom, ustvarjanje dobrih odnosov so nujno potrebne
prvine družbe za njeno preživetje.
V današnjem galopu življenja je uravnotežena doslednost in tovarištvo nujna sestavina medsebojnih odnosov, v megli potovanja skozi
čas pa še kako rabimo vodje, ki so pripravljeni prevzeti breme odgovornosti.
In Franc je bil svetla izjema našega prostora.
Imeti sogovornika, ki razume bistvo družbe in pogubne posledice
negativnih idej, nevoščljivosti in moralnega uničevanja je privilegij !
Morda je prav slovo od Franca trenutek, da za trenutek ustavimo
korak in pogledamo vsak sam vase ter naredimo priložnost za boljši
jutri:
• Spremenimo poročanje in pogovore o negativizmu, razdruževanju in ubijanju v ideje o priložnostih, svetlih zgledih in razmišljanju za prijaznejši jutri.
• Zamenjajmo dvomljivo čtivo in pisce, ki služijo na nesreči drugih,
z izzivi ustvarjalnosti in priložnosti.
• Spremenimo neomejeno svobodo življenja in vzgoje v doslednost,
spoštovanje in skromnost.
• Pustimo »naša polja« še svojim vnukom, da bodo lahko spoznavali čar preprostega življenja kot so to srečo imeli naši očetje.
Verjamem, da je tudi pozitivna energija našega prijatelja pustila dovolj sledi, da postanemo okolje, ki bo iz družbe upravljalcev naredila
družbo ustvarjalcev.
Žal smo nekateri izgubili sogovornika z realnim dojemanjem prostora in časa!
Hvala, Franc!				
Rafko Voje

KULTURA Z MINISTRSTVOM ALI BREZ
Najpogostejši temi pogovorov (in medijskih komentarjev) v teh dneh
sta vreme (burja, sneg in mraz) in ukinitev Ministrstva za kulturo. Podobno je bilo tudi ob letošnjem kulturnem prazniku. V naši občini smo
imeli dve osrednji kulturni prireditvi, kar je nedvomno pohvalno. Žal
sta imela oba govornika, v enem delu, izrazito političen (populistično
obarvan) govor. Za enega izmed njiju bi lahko celo dejal, da je bil v
tistem delu, ki je bil objavljen v medijih, bolj nekulturen kot kulturen.
Slavnostni govornik v Spodnji Slivni je pozval h kulturnemu molku. Kar
se mene tiče, bi bilo zanj bolje, da bi molčal, kot da se vulgarno izraža.
Nisem zagovornik tega, da se pod krinko kulture in umetnosti lahko
vulgarno izražamo, še posebej to ne sodi na kulturno prireditev. Da
ne omenjam zelo nekulturnega obnašanja nekaterih »kulturnikov« pred
osrednjo državno prireditvijo v Cankarjevem domu. Verjetno je bila
tema tudi drugih prireditev v državi enaka: država je ukinila Ministrstvo
za kulturo in sedaj bo s kulturo konec.
Če se ne motim, so imele vse stranke v svojih volilnih programih, kot
eno izmed prioritet zapisano zmanjšanje javne porabe in racionalizacijo državne uprave. Eden izmed logičnih ukrepov nove vlade je torej
zmanjšanje število ministrstev. Če bi katerakoli vlada ukinila katerokoli
ministrstvo bi se nanjo usul plaz kritik z nasprotne strani. Prepričan
sem tudi, da če bi morebitna Jankovićeva vlada ukinila Ministrstvo za
kulturo, bi jo opozicija (sedanja pozicija) ostro kritizirala. Tovrstnim kritikam rečemo populizem, biti všečen ljudem.
Tudi kulturniki se moramo zavedati gospodarske krize. Denarja za kulturo bo toliko kolikor ga bo država, glede na zaostrene gospodarske
razmere zmogla nameniti zanjo. Če država ne bo zagotovila pogojev
za dvig gospodarske rasti, tudi podjetja ne bodo imela sredstev za donacije kulturi.
Obstoj kulturnega ministrstva, še ne pomeni zagotovila, da bo denarja
za kulturo dovolj. Ministrstvo posredno predstavlja razraščanje birokracije, zato je za kulturo morda celo bolje, da nima samostojnega
ministrstva. V vsakem primeru pa je to bolje kot slab minister ali ministrica (tudi taki so bili v preteklosti). Kulture, vsaj tiste v žlahtnem
pomenu besede, ne dela politika. Pravi umetnik vladnega resorja ne
potrebuje. Umetnik bo ustvarjal tudi brez kulturnega ministra. Povedano drugače, z razraščanjem državnega aparata (ministrstva), se porablja denar za vzdrževanje birokracije, ne pa za kulturno dejavnost in
kulturne projekte.
Bolj kot to, ali imamo ministra ali ne, je pomembno, da se zavedamo pomena kulture in kulturnega praznika. Vsi poznamo geslo: Kul
tur(ni)a smo ljudje (ne minister). Tistim, ki se s kulturo ukvarja(jo)mo,
več pomenijo obiskovalci prireditev kot pa politični govori. Obiskovalcev pa običajno ni veliko. Na prireditvah vedno znova pogrešamo tiste,
ki bi že po svoji vlogi v družbi morali biti na njih bolj prisotni (politiki,
nosilci javnega življenja, učitelji …).
Kultura bo živela in preživela z ministrstvom ali brez. Verjetno pa za
kulturo ni dobro, če na prireditvah ne bo obiskovalcev. Zato morajo biti
tisti, ki pozivajo k kulturnemu molku bolj previdni, da se ne bo zgodil
kakšen drugačen (kulturni) molk, recimo molk javnosti.  Albert Pavli

KRONIST
Je tisti, ki piše kroniko. Kronika pa je zapis o dogajanju v časovnem
zaporedju. (Kronos je grški bog časa.)
23. svečna pa bi praznoval svoj 80. rojstni dan vaški kronist - Vinko
Pestotnik, vendar je lani, 3. listopada, umrl.
V šoli pišejo šolsko kroniko. Ta je podrejena interesom šole in tistim,
ki so takrat na oblasti. Maček Muri piše kroniko o dogajanju v Mačjem
mestu. Peter Svetik je napisal kroniko o nastanku GEOSS-a: V srcu
Slovenije. V Visoški kroniki pa piše, kako je bilo na Visokem v času
čarovnic.
V Vinkovi kroniki je zapisano, kaj vse se je dogajalo na Vačah več kot
pol stoletja, od leta 1957 naprej, kakor je to on razumel in doživljal.
Poleg dogodkov (zgodovine) izvemo: o čem smo se takrat pogovarjali,
kaj smo delali, kakšne šege in navade smo imeli, kakšen način življenja… (to je etnologija). Vinkovo življenje je na vseh področjih utripalo z
Vačami in Vačani. V velikem lesenem kovčku, v katerega pa ni mogoče
stlačiti vseh zvezkov (slika), je za nas zbrano življenje nekaj desetletij,
da bi ga sprejeli in se iz njega učili. Če bi na Filozofski fakulteti na oddelku za Etnologijo našli absolventa, ki bi hotel raziskovati in diplomirati iz Vinkove kronike, bi to bil neprecenljiv doprinos k novejši zgodovini
in etnologiji Vač.
Morda bo takega diplomanta našel etnolog prof. dr. Vito Hazler, ki nam
je pomagal pri proučevanju naših kozolcev na lanskem Vaškem dnevu.
Obiskal je Vinka v njegovi delavnici in je bil navdušen nad njegovo kolarsko spretnostjo. Ob Vinkovi nenadni smrti je bil pretresen in hkrati
je bil v skrbeh za njegovo delavnico in orodje, ki je gotovo etnološko
pomembna materialna zapuščina za poznavanje obrti, ki je že skoraj
izumrla. Takrat je Vinko poudaril, da naj obiščemo še njegovega brata
Ivana, ki je izučen kolar in edini tod okoli pozna kolarska dela ter ima
tudi vso potrebno orodje.
Vinko je bil invalid in le težko je hodil s svojimi berglami. Naj povem,
da so v njegovi kroniki zapisani vsi otroci, ki so mu kdaj pomagali nesti
vrečko iz trgovine, skidali sneg pred njegovim pragom ali mu pomagali
na kak drugačen način. Za pomoč je bil zelo hvaležen!
Kako preprosto, dragi prijatelj Vinko! Vedno si delal tisto, kar si imel
rad: nekega davnega dne si začel pisati utrip svojega kraja in postal
zgodovina! Rad te imam! 
Zvonček Norček
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javni zavod za kulturo litija
Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo
zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.
(John Ruskin)

www.jzk.si

O OSREDNJI OBČINSKI PRIREDITVI OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

7. februarja je v Litiji tradicionalno že nekaj let osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku. Letošnji slavnostni govornik je bil g. Tone Peršak, publicist,
pisatelj, član upravnega odbora Slovenskih pisateljev, ki je v svojem
govoru opozoril na
trenutna dogajanja
v državi ter na neustrezen odnos do
kulture, ki je bila
že od nekdaj temelj
slovenske narodne
identitete.
Veličasten nastop
zbora Sv. Nikolaja
je prireditev obogatil s slovenskimi narodnimi in ljudskimi pesmimi, dramski igralec Jože Mraz pa nas je popeljal skozi domoljubne pesmi lani preminulega velikega slovenskega
pesnika Toneta Pavčka. Pevka in pianistka, domačinka Daša Gradišek,
je občinstvo navdušila z odlično interpretacijo slovenskih zimzelenih
popevk, predstavila pa se je tudi z lastno avtorsko skladbo Ne najdem
več besed.

UDAR PO MOŠKO V KC
Denis Avdić in Vid Valič sta navdušila litijsko občinstvo. Kar »dve dvorani« so razprodali člani društva Kliše. Društvu čestitamo
za odlično organizacijo!

PRIBLIŽEVANJA V FEBRUARJU IN MARCU
Pogovorna srečanja Približevanja, ki jih prirejamo v sodelovanju s Knjižnico Litija so se med Litijani že dobro ukoreninila. V mesecu januarju
je bila Modra soba KC Litija skoraj premajhna za vse, ki so prišli poslušat dr. Vesno Vuk Godina.
27. februarja prihaja v goste informacijska pooblaščenka Nataša Pirc
Musar, energična in iskriva sogovornica, ki je vsekakor ne kaže zamuditi.
15. marca pa napovedujemo eno največjih dam slovenskega gledališča
in vsestransko umetnico – gospo Polono Vetrih, igralko, svetovljanko,
v prostem času pa tudi odlično pianistko in še kaj…..

PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE ŠKUD TOMBAS
MAMO STE PA KAR ŽIVO POKOPALI?, ki jo bodo premierno izvedli 25.
marca. Za vse naše abonente bo predstava na sporedu v četrtek, 1.
marca ob 19.30. Vabila prejmete po pošti.

MARČEVSKI OTROŠKI MATINEJI – SOBOTA OB 10. URI
10. marca bomo gostili Gledališče BIČIKLETA s
predstavo DEČEK IZ DŽUNGLE, ki govori o salvadorskem dečku, ki zna videti notranjo lepoto
otrok. Vidijo pa ga lahko samo otroci.
31. marca si bomo ogledali predstavo OJOJ,
BOLI v izvedbi Lutkovnega gledališča TRI. Izvedeli bomo, kako prijazen je zobozdravnik, in da
se včasih lahko jedo tudi slaščice.

RAZSTAVA »Na pragu pomladi«
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija-Šmartno bo v sodelovanju
s Tretjo Univerzo Ivančna Gorica pripravila razstavo likovnih del svojih
članic Cvetke Jaklič in Mire Škufca. Otvoritev s krajšim kulturnim programom bo 16. marca, ob 18. uri, v avli Kulturnega centra Litija.

KONCERT TREH ZBOROV
25. marca se v Litiji obeta vrhunski glasbeni dogodek. Domači Zbor
Sv. Nikolaja bo v okviru priprav na državno tekmovanje Naša pesem
izvedel koncert s še dvema gostujočima zboroma.
Vabljeni v nedeljo, 25. marca ob 19. uri, v Kulturni center.

ODSTIRAMO TANČICE LITJSKE ZGODOVINE
V Občanu s tem mesecem pričenjamo novo rubriko, v kateri bomo objavljali stare fotografije, o katerih nimamo nobenih podatkov. Morda
se bo med bralci našel kdo, ki pozna koga na fotografiji ter letnico in
kraj posnetka. Vsak podatek bo dobrodošel in dragocen kamenček v
mozaiku litijske zgodovine, zato se že vnaprej zahvaljujemo vsem, ki se
nam boste oglasili. Podatke nam lahko sporočite:
- po elektronski pošti helena.hauptman@siol.net ali
- po telefonu 031/689-160 ali
- pisno na naslov JZK Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija
- še najbolj pa bomo veseli, če se boste osebno oglasili na sedežu
zavoda.
FOTOGRAFIJA MESECA FEBRUARJA prikazuje skupino litijskih
otrok z učiteljico ali
vzgojiteljico. Po vsej
verjetnosti je bila posneta pred 2. sv. vojno. Iščemo podatke
KDO je na fotografiji,
KJE in KDAJ je bila posneta.

VABI LO

Vabljeni na letno konferenco
ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LITIJA,
ki bo v ponedeljek,
12. marca 2012, ob 17. uri
v prostorih Kulturnega centra Litija.

PREDAVANJE DR. MOJCE DRČAR MURKO

knjižnica litija
Prostovoljci – vabljeni
v knjižnico!

V knjižnici vsak četrtek dopoldan poteka računalniško
opismenjevanje v točki vseživljenjskega učenja. Kandidatov za učenje je mnogo, tako da je morala mentorica
Danjela krčiti sezname prijavljenih oz. prerazporejati prijave na 14 dni.
Ker pa se sredstva krčijo, bodo organizirane učne ure z mentorico od
meseca marca dalje finančno podprte le še vsak drugi četrtek.
Glede na pozitivne izkušnje in vse želje ter potrebe udeležencev, želimo,
da se samostojno učenje nadaljuje, in sicer vsak četrtek dopoldan, kot
doslej. Če menite, da bi lahko tudi vi pomagali aktivnim upokojencem
pri samostojnem učenju oz. spoznavanju računalniškega sveta, se nam,
prosim, oglasite v knjižnici. Veseli bomo sodelovanja z vami!
Mentorica Danjela bo pripravila krajše usposabljanje za nove mentorje,
ki bi kot prostovoljci delovali v točki vseživljenjskega učenja. Računalniška pismenost postaja del vsakdana tudi za starejše. Želimo si, da se
nadaljujejo dobre prakse in koristna druženja za računalniškim ekranom.

Andreja Štuhec

Razstava ob 8. marcu, prazniku žena

Tradicija je že, da se ob dnevu žena z razstavo in krajšim kulturnim programom spomnimo na dan, ki je nekoč pomenil več kot danes. Ob tem
se zazremo v zgodovino, ko so se ženske borile za svoje pravice. Na
prelomu 19. in 20. stoletja ženske v večini evropskih držav niso imele
volilne pravice. Leta 1907 so v avstroogrski monarhiji volilno pravico dobili samo moški.
Dan, posvečen ženskam, se je sicer od začetka 20. stoletja praznoval
skoraj vsako leto, vendar ob različnih datumih; šele Generalna skupščina
OZN je z resolucijo decembra 1977 določila 8. marec kot mednarodni
dan žensk, z njim pa povode za zborovanja, ki zahtevajo pravice žensk in
njihovo sodelovanje v političnih in gospodarskih procesih.
Ženske v Sloveniji so volilno pravico dobile šele z ustavo Federativne
ljudske republike Jugoslavije leta 1946.
Nekateri menijo, da je dan žensk fosil iz obdobja delavskega gibanja, socializma in komunizma. Vendar se spomnimo, da sodi tradicija delavskega gibanja v pomembno politično tradicijo, ki je prispevala k stabilnosti
zahodnoevropskih demokracij po drugi svetovni vojni in k pridobitvi vrste
političnih in socialnih pravic.
Čeprav se danes te pravice zaradi moči in nadvlade kapitala vse bolj
zmanjšujejo. Zaradi tradicije in pomena tega praznika vas vabimo na odprtje razstave skupine »Akvarel«, Litijskega likovnega ateljeja, v četrtek,
8. marca 2012 ob 19. uri, ki smo jo posvetili prav mednarodnemu dnevu
žensk.

Predavanje o permisivni vzgoji

»Za permisivno vzgojo velja, da je ključna beseda 'DA', kar pomeni: vse je
dovoljeno in starši so sužnji otroka. Vse mu je dopuščeno, otrok prevzame vodenje, starši se ne vmešajo in mu popuščajo, ker tako ustvarjajo
na videz demokratično vzdušje. Otrok je brez omejitev, sam je za vse
'odgovoren', starši mu ne postavljajo nobenih zahtev. Zelo veliko je pojasnjevanja, argumentov in pregovarjanja. Otroka se sprašuje tudi stvari, ki
so jasne in niso v njihovi pristojnosti. Tovrstna vzgoja je tavanje v megli
brez opornih točk. Otroci so zahtevni, nimajo občutka za potrebe drugih, nezahtevni so do sebe, zahtevajo 'preveč' prostora znotraj družine.
Prepogosto rečejo 'ne' drugim in 'da' sebi. Taki otroci pogosto nimajo
občutka do meja drugih (posledica so agresija, kriminal in droga) in celo
do sebe (posledica je žal lahko tudi samomor).(vir: http://druzina.enaa.
com).«
Se tudi sami kdaj zazrete vase in ugotovite, da preveč popuščate? Ker ste
utrujeni, ker se vam ne ljubi »vzgajati«? Med izredno obiskana predavanja dr. Vesne Vuk Godine sodi tudi
predavanje o permisivni vzgoji. O
tem bo govorila v Knjižnici Litija,
DATUM
URA
v sredo, 21. marca ob 17. uri.
PON 20.2.
18.00

V sredo, 25. januarja 2012, smo v prostorih Knjižnice
Litija prisluhnili zanimivi gostji, publicistki, političarki,
Slovenki leta, poslanki v Evropskem parlamentu in naši
krajanki, dr. Mojci Drčar Murko.
Svojemu predavanju o problemih in škodljivih posledicah industrializacije na biotsko raznovrstnost in posledično na človeka,
je dodala številne podatke, pridobljene v njenem štiriletnem obdobju dela
v Bruslju. In prav to svoje delo je osvetlila tudi s svojimi lastnimi izkušnjami. Podrobneje je predstavila najbolj kritične točke v podnebnem
ravnotežju na Zemlji, nas opozorila na največje humanitarne katastrofe
po letu 2000, iz katerih pa se odgovorni in posamezniki nismo kaj dosti
naučili. Ostaja velik problem različnih razvojnih ciklov posameznih držav,
kar močno otežuje prepotrebno takojšnje ukrepanje za zaščito Zemlje in
vseh živih bitij na njej.
Še posebej nas je opozorila, da je za nas gotovo najbolj očitno onesnaževanje, ki ogroža ljudi, vendar je problem v vse manjši biotski raznovrstnosti, ki povzroča motnje v prehranjevalnih verigah živega sveta in
posledično močno vpliva na življenjsko okolje človeka.
Čeprav so nam bile določene stvari, o katerih je gospa Drčarjeva spregovorila, znane in jih tudi prebiramo, napravijo žive informacije mnogo močnejši vtis. Izredno zanimiva je njena izkušnja o delu v Evropskem parlamentu,
ki je na marsikaterem področju ostalo nedorečeno in ga sedaj nadaljujejo
drugi, kljub vsemu pa zanimiv in uspešen del njene poklice kariere.
Naj zaključim z njenim razmišljanje o dogajanju na našem planetu: »Naša
generacija ni prva, ki je ranila planet, a je prva, ki je razumela razsežnosti
problemov, in prva bo, ki bo prisiljena ukrepati.« Iva Slabe

TOKRAT O DRAMATIKI

Ljubitelji lepe besede so se ob slovenskem kulturnem prazniku zbrali v
Knjižnici Litija, letos že tretjič in malo pred praznikom, ter prisluhnili profesorici Miji Bernik, ki je govorila Tokrat o dramatiki.
Lirika, epika in dramatika – tri temeljne književne zvrsti se prepletajo v
besedni umetnosti od začetka pa vse do danes.
Lirika, ki izpoveduje, epika, ki pripoveduje in dramatika, ki vnaša v dogajanje potrebno napetost, dramatičnost, od tod tudi njeno ime.
O prvi in drugi zvrsti je bilo na naših srečanjih že kar nekaj povedanega.
O dramatiki manj, saj je tudi slovenskih dramatikov sorazmerno malo.
Pa vendar je ravno dramatika tisti čar, ki nikogar ne pusti neprizadetega.
Vse, kar je zaigrano, je bilo nekoč zapisano.
Kakšni so bili začetki dramatike v svetu, kako so izgledala prva gledališča
in igralci. Kaj raje gledamo: komedijo, tragedijo, dramo ali kaj drugega …
O vsem tem je tekla beseda na prijetnem srečanju ob letošnjem kulturnem prazniku.

ŽELIMO SE POVEZATI S KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI,
KRAJANI, DRUŠTVI

Novoustanovljeno Društvo U3 Litija in Šmartno želi predstaviti svoje delo
in se povezati ter sodelovati z različnimi društvi in posamezniki po krajevnih skupnostih. Prva predstavitev je bila v ponedeljek, 30. januarja 2012
od 12. do 15. ure, v knjižnici na Vačah.

NAPOVED DOGODKOV ZA FEBRUAR IN MAREC

Za februar in marec napovedujejo dve brezplačni delavnici na Vačah; v
sredo, 29. februarja 2012 ob 17. uri, v Knjižnici Vače kaligrafsko delavnico in v sredo, 14. marca 2012 ob 17. uri, v Knjižnici Vače velikonočno
ustvarjalnico.
Marca se bodo odvijale redne dejavnosti po ustaljenem urniku, člani študijskega krožka Kulturna dediščina bodo poslušali drugi del predavanja
o rudniku Sitarjevec, 7. marca ob 17. uri se ponovno prične ustvarjalna
delavnica (tokrat bo ob sredah v Knjižnici Litija – predvidene so štiri).
Društvo želi v marcu navezati stike s Krajevno skupnostjo Gabrovka, se
povezati z njihovimi društvi, z njimi sodelovati in predstaviti svoje delo.
Prav tako se bodo člani društva konec marca zbrali na zboru članov, pregledali delo v letu 2011 in potrdili finančno poslovanje.  Milena Dimec

KULTURNI KOLEDAR

Milena Miklavčič,
pisateljica in
publicistka marca
v Knjižnici Litija

Za literarno gostjo meseca marca, ko se še posebej spomnimo
na ženske in matere, smo izbrali
Mileno Miklavčič. Pisati je začela
že v osnovni šoli Žiri. Po končani
pedagoški gimnaziji se je vpisala na novinarstvo. Je diplomirana
novinarka in samostojna kulturna
ustvarjalka, sodeluje pri oddajah
Pomagajmo si in Dobro jutro na
TV Slovenija. Poleg tega dela za
Gorenjski glas, Žirovski občasnik,
Utrip, Idrijske novice in Radio
Sora. Med bralci Gorenjskega glasu je prav gotovo najbolj poznana
po pisanju Usod, ki jih piše že od
leta 1992.
Piše dela, ki so namenjena tako
otrokom kot odraslim. Tako kot
veliko drugih pisateljev, ideje za pisanje črpa iz svoje domišljije in iz
resničnih dogodkov. Njena zadnja
knjiga Ženske je vzbudila precej
zanimanja. V 52 zgodbah razgalja
ženske različnih starostnih obdobij, kot pravi »brez nepotrebnega
olepševanja«. Knjiga Ženske zajema ženske zgodbe, ki zadevajo
tako otroštvo, mladost, srednja
leta in starost, prav posebno pozornost pa namenja ženskam v
srednjih letih, ki jim želi sporočiti,
da se življenje v teh letih šele začenja in ne, kot zmotno mislimo, končuje. Preseneča tudi z odločitvijo,
da v knjigi ohrani erotične prizore
– teh je v knjigi kar precej – ter z
nekaterimi zgodbami, ki so pisane
skozi moške oči. Literarni večer z
Mileno Miklavčič bo v torek, 27.
marca 2012 ob 19. uri, v Knjižnici
Litija. 
Aleksandra Mavretič
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Multimedijska delavnica: Maya (3D oblikovanje)
19.00
Potopis: Armenija in Gorski Karabah, Štefan Rehar
11.00
Tisk na majice, ustvarjalna delavnica
18.00
Multimedijska delavnica: Maya (3D oblikovanje)
18.00
Multimedijska delavnica: Maya (3D oblikovanje)
10.00
Gozdna učna pot Svibno, sprehod
17.00
Družabne igre
20.00
Grčija, potopis z Mojco Mikac
18.00
Sporočilo iz sveta drugačnih, okrogla miza s Karmen Verdonik
10.00
Gozdna učna pot Svibno, sprehod
19.30
Premiera gledališke predstave: MAMO STE PA KAR ŽIVO POKOPALI? ŠKUD Tombas
19.00
PRIBLIŽEVANJA z Natašo Pirc Musar
18.00
Ura pravljic
19.00
Literarni večer v mesecu kulture – predstavitev pesniške zbirke Petre Jantol, učenke OŠ Litija
18.00
Ura pravljic
16.00
Dan žena, ustvarjalna delavnica
18.00–19.00
Informativno- svetovalna pisarna Društva UP
18.00
Organizirajmo svoj energijski dan – pogovor ob dnevu varčevanja z energijo
17.00
U3: velikonočna ustvarjalnica
19.00
Razstava ob 8. marcu, Skupina »Akvarel«, Litijskega likovnega ateljeja
12.00
Otvoritev prenovljenih prostorov Ukmarjeve vile
18.00
Otvoritev novih prostorov MC Litija
10.00
Otroška matineja: DEČEK IZ DŽUNGLE, Gledališče Bičikleta
16.00
Izdelava eko inšturmentov, ustvarjalna delavnica z Anžetom Kristanom
18.00
Ura pravljic
17.00-19.00
U3: velikonočna ustvarjalnica
17.00
U3: Kuharstvo
17.00
predavanje PSIHOLOŠKI VIDIKI SLADKORNE BOLEZNI primarij dr. Ravnik Oblak
18.00
Masaji – sožitje človeka z naravo, razstava in predstavitev
18.00
Ura pravljic
19.00
PRIBLIŽEVANJA z Polono Vetrih
18.00
OTVORITEV RAZSTAVE - Na pragu pomladi – U3
8.00
Stojnica VSE ZASTONJ
16.00
Multi-kulti kuharija, etno kuharska delavnica
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Dan žena in mater

LOKACIJA

MC Litija
Knjižnica Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
Kulturni center Litija
Kulturni center Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno
MC Litija
MC Litija
MC Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno
Ukmarjeva vila
MC Litija
Kulturni center Litija
MC Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Vače
OŠ Gradec
ZD LITIJA
MC Litija
Knjižnica Šmartno
Kulturni center Litija
Kulturni center Litija
MC Litija
MC Litija
Dvorana zadružnega
doma v Jevnici
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
MC Litija
KC Litija
MC Litija
Športna dvorana Pungrt
Litija
Dvorana na Polšniku
Kulturni center Litija
Kulturni center Litija

Potopis: AVSTRALIJA - Anita Ostrič in Erik Nedelko
O permisivni vzgoji: dr. Vesna V. Godina
Kino Kokošnjak od svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji
U3: Kulturna dediščina, Sitarjevec, 2. del
Svetovne podnebne (ne)spremembe, okrogla mizica
Letni koncert: Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno
OČISTIMO SLOVENIJO
Prireditev ob Dnevu žena in Materinskem dnevu – Dalmatinski večer na Polšniku
Koncert treh zborov (Zbor Sv. Nikolaja in dva gostujoča zbora)
Pozdrav pomladi – koncert najmlajših učencev GŠ Litija-Šmartno
Literarni večer: predstavitev knjige Ženske, pogovor s publicistko in avtorico knjige,
Knjižnica Litija
Mileno Miklavčič
Skupna pravljična urica: Glinčki, predstava in razstava
Knjižnica Šmartno
Razstava Risba in grafika, organizator je Zveza likovnih društev Slovenije,
Knjižnica Šmartno
izbor risb in grafik v projektu Zlata paleta 2012
Otroška matineja: OJOJ, BOLI, Lutkovno gledališče Tri
Kulturni center Litija

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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ŠOLST VO in V ZGOJA

Februar 2012

Osnovna šola Litija
PRIREDITEV S KULTURO V SVET... ČISTA
POEZIJA!

V ponedeljek 6.2.2012 je v Kulturnem centru Litija ob slovenskem kulturnem prazniku potekala prireditev OŠ Litija
z naslovom S kulturo v svet ... letos s Pavčkovo poezijo.
Odmevi po prireditvi S kulturo v svet so kot Pavčkove pesmi
- čista poezija, ki je obiskovalce ganila do solz in navdušila
obenem. Na odru se je zvrstilo
132 učencev, v programu pa so
nastopili učitelji in učiteljice, skupaj je bilo nastopajočih 150. Pri projektu
pa je sodelovalo 20 mentorjev. V programu so sodelovali učenci 1. triade z recitalom Pavčkovih pesmi za
otroke, učenci 2. triade so nas s TV
točko popeljali v vročo Afriko, kamor
se je izgubil Juri Muri, nastopili so
plesalci, lutkarji, gledališčniki, recitatorji, zapele vse glasbene skupine
šole, za presenečenje je poskrbel
dramski igralec Roman Končar, ki je
recitiral poezijo učenke OŠ Litija, Petre Jantol. Vrhunec večera pa je bila
nedvomno točka učencev prilagojenega programa. Kulturni program pa
so povezovali filmčki s Pavčkovimi verzi.
Gledalci so napolnili dvorano Kulturnega centra do zadnjega stojišča.
Objavljamo pa tudi sporočilo Saše Pavček:
Najlepša hvala za prijazno vabilo. Zelo me
veseli, da vas očetove pesmi navdihujejo. Čestitam vam vnaprej, prav tako vsem sodelujočim, ki imajo radi očetovo poezijo. Žal res ne
morem priti, istočasno imam nastop v Ljubljani. Vsem želim veliko uspeha, pozdrav vam, knjižničarki, zaposlenim na
šoli, zlasti pa vsem otrokom! 
S spoštovanjem, Saša

POMOČ UČENCEM TUJCEM

Na rednem mesečnem srečanju intervizijske skupine učiteljic Osnovne
šole Litija je članica skupine postavila zanimivo vprašanje »Kaj lahko kot
učiteljica še več naredim za učence tujce?« Vnela se je vroča, burna in
konstruktivna razprava, ki je tekla po ustaljeni metodi: Kako naj…? Po
razpravi so se oblikovali uporabni predlogi:
•D
 ružino in učenca tujca prve sreča svetovalna delavka, ki uredi dokumente in učno pomoč na MŠŠ-ju.
•N
 ajbolj pomemben za prijeten sprejem učenca je razrednik, ki učenca
primerno predstavi sošolcem in učence v sklopu razredne ure pripravi
na sprejem. Vključevanje otroka je potrebno individualizirati in dobro
sodelovati z družino. Razrednik naj posreduje informacije o učencu
tudi vsem učiteljem, ki poučujejo v oddelku.
•V
 si učitelji morajo učenca verbalno in neverbalno vzpodbujati. Preveriti
morajo potrebščine, učbenike in delovne zvezke in mu pomagati zagotoviti enake pogoje za delo pri predmetu.
•U
 čno pomoč za učence tujce naj izvajajo učitelji individualno ali v
manjših skupinah po navodilih MŠŠ-ja. Nudena naj bo čim bolj intenzivno takoj ob vključitvi učenca.
•V
 pomoč učencem tujcem je dobro vključiti tudi posamezne učence,
ki so pripravljeni pomagati. Pomembno je, da so učenci, ki pomagajo
uspešni in da imajo občutek za pomoč.
•D
 obro je, da je v razredu, kjer je učenec tujec računalnik.
•U
 čenci tujci naj imajo možnost uporabe računalniškega prevajalnika.
•U
 čenci tujci naj berejo knjige v slovenščini (širitev besednega zaklada).
•P
 isna preverjanja in ocenjevanja znanja se lahko prevede v njihov jezik
pri vseh predmetih razen pri slovenskem jeziku. Tudi pri ustnem izpraševanju je učencem dobro pomagati v njihovem jeziku, če je to možno.
•P
 rilagoditve za učence tujce so zelo odvisne od predmeta. Dosti lažje
so pri vzgojnih predmetih in matematiki, težje pa pri drugih izobraževalnih predmetih.
•V
 sak učitelj z učencem sam pridobi oceno, na takšen način, da se
učencu ne bo dogajala krivica. Če to ni mogoče je bolje, da učenec
ostane neocenjen.
• Z a boljše sprejemanje učencev tujcev so zelo pomembni projekti. Na
šoli smo že imeli projekt Pomladni dan v Evropi in Medkulturni dialog.
Dobro bi bilo pripraviti podobne projekte npr. Integracija tujejezičnih
otrok ali Božično- novoletne delavnice obarvati s to tematiko.
•P
 omembno je, da dobro sodelujemo s starši in jih občasno povabimo
k učni pomoči.
•P
 ravica otrok, ki govorijo tuji jezik je, da se tudi v šoli med seboj pogovarjajo v svojem jeziku.
•P
 omembno je, da jih lepo sprejmemo in da so dobro vključeni, potem
se bodo tudi zelo hitro in spontano naučili našega jezika.
•V
 se učence je potrebno izobraževati o pomenu različnih kultur in jezikov.
•U
 čence in starše je potrebno usmerjati v intenzivne tečaje slovenščine, ki jih organizirajo Delavske univerze in druge institucije. Tečaji so
pogosto brezplačni.
Učencem takšno pomoč zagotavljamo dve leti, dokler imajo status tujca
in po potrebi še naprej. 
Marjeta Mlakar-Agrež

ROKOMETAŠICE OŠ LITIJA SO SE UVRSTILE V
POLFINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

V organizaciji OŠ Litija je v četrtek, 2.2.2012, potekalo četrtfinale državnega tekmovanja v rokometu. Tekmovanja so se udeležile OŠ Gorica
Velenje, OŠ Frana Kranjca Celje in OŠ Litija. V prvi tekmi so se litijske
rokometašice pomerile z ekipo OŠ Frana Kranjca in po odlični igri domačih igralk se je tekma končala z rezultatom 16:5. Na drugi tekmi pa so
bile boljše od OŠ Gorica iz Velenja z rezultatom 24:5. S tem dosežkom
so učenke osvojile prvo mesto v svoji četrtfinalni skupini in se uvrstile
v polfinale državnega tekmovanja, kar pomeni uvrstitev med najboljših
šestnajst ekip v Sloveniji.
Rezultati tekmovanja:
OŠ LITIJA : OŠ FRANA KRANJCA 16 : 5; OŠ GORICA : OŠ FRANA KRANJCA
16 : 8;OŠ LITIJA : OŠ GORICA VELENJE 24 : 5

Vrstni red: 1. OŠ LITIJA; 2. OŠ GORICA VELENJE; 3. OŠ FRANA KRANJCA
CELJE
Za OŠ Litija so igrale: Nika Koprivnikar, Nika Hauptman, Katja Hauptman,
Tamara Antešević, Špela Lepičnik, Eva Lavrenčič, Melisa Mešić, Eva Peterca, Ana Perpar, Katarina Štelcer, Maja Burja, Špela Doblekar, Sabina
Kozarac.
Strelke: Nika Hauptman 7, Katja
Hauptman 6, Nika Koprivnikar 8,
Tamara Antešević 3, Špela Lepičnik 10, Melisa Mešić 1, Eva
Lavrenčič 1, Ana Perpar 3, Sabina Kozarac 1. Trenerka: Vanessa Žontar, vodja ekipe: Karmen
Špan.
Tudi drugi športniki OŠ Litija niso
počivali. Odbojkarji so se udeležili četrtfinala v Šoštanju in osvojili
četrto mesto. Košarkarji OŠ Litija
pa so se v četrtek 26.1.2012 udeležili četrtfinala državnega tekmovanja
v košarki, ki je potekalo v Krškem. Tekmovanja so se udeležile OŠ Jurija
Dalmatina Krško, OŠ Domžale, OŠ Litija. V prvi tekmi so se Litijani pomerili z ekipo iz Krškega. Tekmo so izgubili z rezultatom 43:30. Na drugi
tekmi pa so se litijski košarkarji pomerili z OŠ Domžale. Tudi v tej tekmi
so bili slabši nasprotnik in tekmo so izgubili z 49:25. Tako so na turnirju
osvojili tretje mesto in se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
Za OŠ Litija so igrali: Gregor Anžur, Dejan Crepulja, Urban Gospeti, Ervin
Kaltak, Aljaž Ocepek, Nejc Pavliha, Jan Perpar, Domen Pirc, Domen Sedevčič, Miha Skender, Gašper Strle, Tom Šraj, Žan Oštir.
Trener: Džemo Ibiši, vodja ekipe: Karmen Špan.

Podružnica s prilagojenim programom
ŠOLA V NARAVI V FIESI
Čeprav niso bili ravno navdušeni nad terminom šole v
naravi, ki so ga dobili od Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti, se je vse odvilo zelo lepo. Vsi učenci Podružnice s prilagojenim programom so
odšli 3.1.2012, torej takoj po novem
letu v Fieso, v dom Breženka. Pričakal
jih je popolnoma prenovljen dom s
pogledom na morje. Vsaka soba ima
svoje sanitarije in tudi skupni prostori
so lepo urejeni. Zaradi gibalno oviranih otrok je malo težav predstavljal
hud klanec pred domom, vendar so bili na
to pripravljeni. Program šole v naravi je šola
uskladila z zaposlenimi v CŠOD. Učenci so
uživali v raziskovanju jezera v Fiesi, naučili
so se različnih vrst vozlov, večina učencev
se je udeležila pohoda do Strunjana in belega križa, spoznali so življenje v priobalnem
pasu, preizkusili so se v lokostrelstvu, spoznavali sredozemsko rastje ter ribištvo in si
ogledali Piran in njegove kulturno zgodovinske spomenike. Večerne dejavnosti so pripravili pedagoški delavci šole in organizirali ples, tombolo in nastope
posameznih skupin.
Zadovoljni in polni energije so se vrnili v petek popoldan.
Marjeta Mlakar-Agrež

MED DVEMA OGNJEMA - REGIJSKO
TEKMOVANJE OŠPP
Letošnjega tekmovanja v igri Med dvema ognjema v Domžalah na OŠ
Roje se je udeležilo osem učenk in učencev: Ana Meke, Katja Verhovec, Petra Groznik, Ajda Kuč, Janez Černe, Matej Černe, Ožbej Peterlin
in Žan Anželj. Dvoboj z močno ekipo gostiteljev se je sicer končal v
njihovo korist, da so zares dobra ekipa so kasneje z drugim mestom
dokazali tudi na državnem prvenstvu, a so se morali za uvrstitev vseeno potruditi. Učenke in učenci OŠ Litija so prikazali dobro igro, ki daje
obete za naslednje šolsko leto, ko se jim morda spet uspe uvrstiti na
zaključni del tekmovanja. 
Vili Guček

VRTEC MALA CVETKA
Medgeneracijsko sožitje v vrtcu Mala cvetka
V vrtcu Mala cvetka se dogaja veliko stvari, ki vsak dan navdušujejo
naše nadebudne malčke, da z veseljem prihajajo v vrtec. Trudimo se,
da so tako otroci, kot tudi starši in
stari starši čim bolj vključeni v življenje našega vrtca.
Posebno mesto v letošnjem šolskem
letu namenjamo medgeneracijskemu
sožitju med otroci in njihovimi starimi
starši. Dedki in babice imajo toliko
različnih znanj in otroci si želijo njihove vključenosti v vrtec.
Tako enkrat mesečno povabimo stare starše, da nam podelijo bogastvo svojih znanj in idej. V mesecu januarju smo se razveselili obiska
Emmine babice, ki nam je pokazala, kako se kleklja. Otroci so si najprej ogledali različne vzorce, ki so bili že »naklekljani«, nato je sledilo
kup vprašanj in Emmina babica je bila ta
dan verjetno najbolj
zaposlena babica v
Kresnicah. Otroci so
z zanimanjem spraševali, tudi sami poprijeli za kleklje in se
čudili spretnim rokam
Emmine babice.
Vemo, da otroci zelo
radi pri dejavnostih
sodelujejo in tudi ta
dan so imeli veliko dela. Vsak otrok si je izdelal zimski cofek, ki je nato
krasil kapo ali šal, uporaben pa je bil tudi za popestritev pustne maske.
Kmalu se bomo zopet oglasili in sporočili, kaj zanimivega se je pripetilo
v vrtcu Mala cvetka. 
Vzgojitelji vrtca Mala cvetka

Glasbena šola Litija - Šmartno
DRUŽINSKI NASTOP
V letu 2010 je Glasbena šola Litija-Šmartno pridobila nadomestne prostore v poslovni stavbi
Predilnice Litija in tako smo
začeli delovati na eni lokaciji, v precej boljših delovnih pogojih, z zadovoljivim številom učilnic, zbornico in lastno dvoranico. Seveda pogoji
dela še niso optimalni, vse pa se bo uredilo s selitvijo v kompleks SVC,
kjer bo svoje namensko zgrajene prostore v bližnji prihodnosti našla
tudi naša glasbena šola. Selitev v začasne prostore je glasbeni šoli
omogočila lažje in nemoteno vzgojno-izobraževalno delo
ter načrtovanje in realizacijo mnogih dogodkov, na katere v prejšnjih
pogojih delovanja v stavbi Osnovne šole Litija nismo mogli niti pomisliti
(prva jazz delavnica, predavanje za učence petja, vikend vaja godalnega orkestra…). Zaposleni in starši smo se po dolgem času prenehali
ukvarjati z reševanjem prostorske problematike in se še v večji meri in
z novim elanom osredotočili na uspešno strokovno delo.
V šolskem letu 2010/2011 smo tako veliko razpravljali o poslanstvu
naše šole, v izmenjavi mnenj in predlogov smo se usmerili v oblikovanje dolgoročnega programa razvoja, ki bi vsem udeležencem vzgojnoizobraževalnega procesa prinesel še bolj kvalitetno delo, šoli pa večjo
prepoznavnost in vključenost v okolje obeh občin ustanoviteljic. Pri
svojem delu z učenci smo med drugim ugotavljali, da veliko staršev
ne kaže dovolj interesa za delo in napredek svojih otrok, zato smo se
dogovorili, da bomo več pozornosti namenili prav povezanosti naših
učencev z njihovimi ožjimi in širšimi družinskimi člani. Zavedamo se
namreč, da vsak otrok pri svojem delu nujno potrebuje podporo staršev in družine, za doseganje zastavljenih ciljev pa ugodno in spodbudno ustvarjalno okolje.
V program razvoja Glasbene šole Litija-Šmartno smo tako zapisali svoj
moto: UČITELJ – UČENEC – STARŠI – SODELUJMO.
Prvi večji rezultat poglobljenega dela v smislu sodelovanja vseh je prvi DRUŽINSKI
NASTOP, ki smo ga priredili
26. januarja 2012 ob 18.30
v dvorani glasbene šole.
Zahtevno organizacijo koncerta je uspešno izpeljala
prof. mag. Olena Novosel,
vodja aktiva za instrumente
s tipkami. Program koncerta je bil zelo obsežen, saj
je v komornih zasedbah dveh ali treh izvajalcev nastopilo več kot 70
glasbenikov različnih generacij. Pri oblikovanju skladb so sodelovali
naši sedanji učenci, njihovi bratje, sestre, bratranci in sestrične, ki so
šolo obiskovali v preteklih letih, ter seveda očetje, mame, strici in tete.
Glasbene točke so bile izvrstno pripravljene, vsi nastopajoči so se za
ta nastop še posebno potrudili, pridno vadili doma in brez negodovanja
obiskovali številne dodatne vaje v šoli.
Priprava takšnega koncerta je seveda zahtevala tudi veliko dodatnega
dela učiteljev, saj so skupaj oblikovali komorne točke svojih učencev in
njihovih sorodnikov. Koncert je v celoti dosegel svoj namen, saj je spletel nitke sodelovanja med učenci, njihovimi starši in drugimi sorodniki,
spodbudil je oblikovanje najrazličnejših komornih skupin ter poglobil
sodelovanje in timsko delo med zaposlenimi.
Z družinskimi nastopi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, zaradi lažje organizacije pa se bomo za ta dogodek najbrž preselili v večjo dvorano.
Ravnateljica GŠ Litija-Šmartno: Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

JUBILEJNI KLAVIRSKI SEMINAR
Letošnji jubilejni 10. Seminar v Sloveniji pod vodstvom svetovno priznanega pianista in pedagoga Konstantina Bogine, je potekal konec
januarja v prostorih Zavoda Sv. Stanislava.
Profesor Bogino izhaja iz znane moskovske glasbene družine, ki je bila
prijateljsko in poklicno povezana s slavnimi imeni pianistov kot so Emil
Gilels, Arthur Ribinstein, Arturo Benedetti Michelangeli, Svjatoslav Richter in drugi. Takšno okolje je imelo odločilen vpliv na profesorja in je
v njegovem glasbenem razvoju pustilo globoke sledi.
Njegov prvi učitelj klavirja je bil oče, Georgij Bogino, pianist in pedagog, avtor številnih knjig in znane klavirske metode. Konstantin Bogino
je pri enajstih letih prvič nastopil z orkestrom. Študij klavirja je končal
z najvišjimi ocenami v razredu prof. Vere Gornostajeve na Konservatoriju P.I. Čajkovskega v Moskvi. Poklicna pot ga je, kot solista in člana
oz. ustanovitelja slavnega tria Čajkovski, peljala na svetovne koncertne
odre. Poučeval je na inštitutu E. Gnesine v Moskvi, od leta 1980 pa
ima predavanja na mednarodnih Akademijah na Finskem, Japonskem,
v Italiji, Nemčiji, Južni Koreji, v državah bivše Jugoslavije in v nekdanji
Sovjetski zvezi. Profesor deluje tudi kot član žirije na številnih tekmovanjih ter ustanovitelj mnogih festivalov. Njegov pristop h klavirski pedagogiki in delo z učenci in študenti odkriva popolnoma nove poglede in
dimenzije pri interpretaciji in doživljanju glasbene literature.
Tudi letošnji jubilejni 10. Seminar je postregel z zanimivimi predavanji
iz neizčrpne zakladnice idej profesorja. Zato smo poslušalci, profesorji in učenci z vseh koncev Slovenije hvaležni tej priložnosti, da lahko
svoja spoznanja in izkušnje, ki smo jih pridobili na seminarju, uspešno
uporabljamo pri svojem pedagoškem delu.
Iz GŠ Litija-Šmartno so se
seminarja udeležili: Gašper Vidic in Urban Slapničar (mentorica Veronika
Hauptman) ter Janja Šuštaršič (mentorica Olena
Novosel). Z velikim zadovoljstvom smo sodelovali
na seminarju. Vsi, tako
učenci, kot tudi mentorji,
smo bili deležni pohval
strani profesorja, ki je
potrdil, da je splošni nivo
Janja Šuštaršič s profesorjem.
pripravljenosti v Sloveniji
zelo zrasel. Hvaležni smo ravnateljici GŠ Litija-Šmartno, Janji Galičič,
ki je omogočila našo udeležbo na 10. Jubilejnem klavirskem seminarju
Konstantina Bogine.
Vodja oddelka inštrumentov s tipkami, prof. mag. Olena Novosel

ŠOL ST VO i n VZG OJA

Osnovna šola Gradec
Regijsko tekmovanje iz znanja
zgodovine
Na OŠ Gradec je 16. 1. 2012 potekalo regijsko
tekmovanje iz znanja zgodovine. Sodelovalo je 41
učencev iz zasavskih osnovnih šol. Učenci so pod
vodstvom šolskih mentorjev preučili obsežno literaturo in vire, saj se je
tema Življenje v srednjeveških mestih izkazala kot precej trd oreh, sta
pa učenki Nika Koprivnikar in Julija Stopar osvojili srebrni priznanji. Čestitamo.
Predmetni učitelj Damjan Kunstelj

Srečanje z Deso Muck
Pred kulturnim praznikom so se učenci prve in druge triade srečali
z mladinsko pisateljico, igralko, televizijsko voditeljico in publicistko
Deso Muck. Predstavila jim je knjige, ki so nastajale zanje, skozi katere je orisala prigode in težave odraščajočih otrok. Učenci so jo toplo
sprejeli in jo spraševali o preprostih stvareh, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Desa je predstavitev pospremila s svojim humorjem, ki je
učencem zelo blizu. Ob koncu jim je namenila še nekaj časa za sproščen klepet in podpisovanje knjig.

Povodni mož
Na OŠ Gradec je v počastitev slovenskega kulturnega praznika po Savi
navzgor priplaval Povodni
mož v sodobni preobleki.
S pomočjo učencev izbirnega predmeta gledališki
klub je na šolskem odru
oživel 3. februarja.
Učenci in učenke so v šolski mini predstavi prikazali ustvarjalni proces nastanka znane balade Povodni mož, ki se je odvijala na starem litijskem trgu. Prešernove verze niso samo
deklamirali, ampak tudi rapali, Urška ter
Povodni mož pa sta odplesala celo tango.
Z dramatizacijo Povodnega moža, tokrat
v sodobni preobleki, so učenci in učenke gledališkega kluba popestrili kulturno
dogajanje na šoli.  Učiteljica predmetnega pouka Vanja Arhnaver

Smučanje na Krvavcu za nadarjene
in druge učence
V sredo, 8. 2. 2012, smo se
na Prešernov dan učenci OŠ
Gradec odpravili na smučanje
na Krvavec. Izpred šole smo
se odpravili ob osmi uri. Ko
smo prispeli pod Krvavec, nam
je učitelj Srečko razdelil karte nato pa smo se z gondolo
odpeljali proti vrhu. Vsi skupaj
smo se zbrali pri brunarici Sonček, kjer so se prešteli in se razdelili po skupinah. Vreme je bilo zelo
lepo ampak vetrovno. Smučali smo lahko tudi samostojno. Bilo je zelo
lepo, saj je bila odprta večina prog. Med smučanjem smo si privoščili
tudi malico. Nazadnje smo se zbrali pred Sončkom in se ob pol štirih
odpravili v dolino, naložili opremo na avtobus in se odpeljali nazaj proti
Litiji. Vsem nam je bil »športni dan« zelo všeč.
Učenca Til Mavretič in Žiga Pikl

Novice POŠ Kresnice

»Če vem, kaj ne smem in se tako obnašam, sem
kulturen,« pravijo učenci iz Kresnic
Torej: Ne smem ugovarjati. Ne smem kaditi. Ne smem nagajati. Ne
smem se tepsti. Ne smem se prepirati. Ne smem se igrati z ognjem. Ne
smem metati kamnov v okna. Ne smem se skrivati mamici. Ne smem
se lagati. Ne smem risati in pisati po steni. Ne smem skakati po kavču
ali sedežni, pa bi rada. Ne smem vpiti. Ne smem govoriti grdih besed.
Ne smem puščati odprte vode. Ne smem biti bosa. Ne smem se igrati z
elektriko. Ne smem se pogovarjati s tujimi ljudmi. Ne smem krasti…
Zapisali učenci POŠ Kresnice

Kulturni praznik v Kresnicah
V Kresnicah vsako leto za Prešernov dan pripravimo proslavo. Tudi letos
smo se zbrali v nedeljo, 5.2.2012 ob 17. uri, v športni dvorani Kresnice.
Krajani in šola smo predstavili pester program. Najprej je nastopil gledališki igralec Jože Mraz. Deklamiral in recitiral je Prešernove pesmi.
Učenci šole Kresnice so posvetili besede preminulemu pesniku Tonetu
Pavčku. Tretješolci so povedali česa ne smejo in Pavčkovo pesem Novi
mož. Na klavirju so se zvrstili pianisti Veronika Hauptman, Saša Razpotnik, Andrej Stopar in Julija Stopar. Mladinci so zapeli ob spremljavi
čela, kitare in flavte. Svojo pesem je povedala bodoča kulturna delavka
Anja Novak. Anja študira na igralski akademiji. Na mladih svet stoji in v
Kresnicah imamo veliko mladih ljudi, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi. Veliko so k temu pripomogli starši in drugi ljudje, ki s svojimi
spodbudami in zgledom motivirajo mlade. V Kresnicah kultura ne bo
zamrla. 
Vodja POŠ Kresnice Angelca Koprivnikar
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
VRTEC ČEBELICA GABROVKA

Zgodnje opismenjevanje v
kombiniranemu oddelku
(od 2-5let) Pikapolonic
Raziskovalca G. J. Whitehurst in C. J. Lonigan (2001)
sta ugotovila, da ima črkovno znanje in fonološko zavedanje, ki ga otroci prinesejo iz vrtca, večji vpliv na
bralne dosežke v drugem razredu, kot načrtno učenje branja v prvem
razredu. Pri spontanem pisanju otroci že začenjajo povezovati glasove, ki jih slišijo, s črkami pri zapisovanju.
Tovrstni poskusi so zelo dragoceni za
kasnejše učenje branja, ko zapisanim črkam prirejajo glasove.
Kljub temu, da je skupina zelo zvedava,
ni bilo pri otrocih zaznati velikega interesa, oziroma dejavnosti, ki bi kazali znake
zgodnjega opismenjevanja. S sodelavko
sva želeli preveriti ali je res temu tako. Otroke sva motivirali z uvodno zgodbico, ki nas je spremljala več dni »Dežela črkarija«, bila je
tudi naša rdeča nit. Poleg zgodbice, ki je
otroke zelo pritegnila smo otrokom ponujale različne namizne igre s črkami, gibalne
igre orientacije, igrali smo se biblarije, igre
z rimami, glasovne igre, kjer smo iskali začetne glasove, besede zlogovali, ugotavljali
dolžino besed, iskali enake črke, predmete,
na računalniku igrali zvočno-glasovne igre, ustvarjali likovne tehnike
povezane s črkami, vse preko metode igre.
Že kmalu je bilo opaziti, da otroke črke
zelo zanimajo, ustavljali so se pred »deželo
črk«, pred magnetno tablo na kateri so bile
besede in črke, da so jih preslikovali. Nosili
so zvezke in pisali. Tudi najmlajši niso zaostajali. Odločili smo se pisati prijatelju Žigu
in Urški, ki sta bila dalj časa doma, preko
e-pošte. Otrokom nekaj novega, sami so
tipkali svoja imena. Pisali smo tudi svojim staršem, ob tem spoznali pošto, delo
poštne uslužbenke in pismonoša. Se igrali
igro vlog »pošto«. Nekaj najbolj zanimivega
pa je bilo, ko so doma zagledali svojo ustvarjeno razglednico, napisano
in narisano staršem.
Opazen je velik korak od začetka vodene dejavnosti do zaključka. Štirje
otroci se sami pravilno podpišejo in prepisujejo črke, besede. Kar lepo
število otrok hitro najde začetne glasove črk, besede zlogujejo, kar pa
je najbolj razveseljivo, da se v spontani igri veliko poslužujejo knjig,
prepisujejo, rišejo, sprašujejo za črke, oziroma kaj piše, se igrajo pri
magnetni tabli s črkami. O napredku in zanimanju za črke, pisanje in
risanje vzorčkov pripovedujejo tudi starši na govorilnih urah in ob dnevnih srečanjih. 
Marinka Lenart

TUDI NAJMLAJŠI POZNAMO FRANCETA PREŠERNA
Čeprav smo še majhni nas zanima marsikaj. Včasih nas odrasli kar
malo podcenjujejo. Zanimajo nas stvari, za katere mislijo, da jih ne
bomo razumeli. Če so nam predstavljene na primeren, razumljiv način naši starosti, jih sprejmemo in
so nam lahko
zelo všeč.
Tako je bilo tudi
s predstavitvijo kulturnega
praznika in našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Vemo, da
je pisal pesmi, da je naš največji
pesnik, da je imel zelo rad otroke,
jih vedno, ko jih je srečal pocrkljal
s figami. Zato so mu otroci dali ime »dr.Figfig«. Zanimivo ime. Poznamo tudi njegovo Zdravljico, ki je naša himna. Pa seveda Povodnega
moža. Ta nam je zelo priljubljen. Vzgojiteljice so nam ga predstavile v
dramsko-plesni uprizoritvi. Mi bi ga gledali kar večkrat, tako zelo smo
bili navdušeni. Tudi sami smo se
preizkusili v Urškinem plesu s Povodnim možem. Zelo smo uživali.
Najbolj, ko sta Urška in Povodni mož odplesala v Ljubljanico.
Naredili smo plakat kaj vemo o
Prešernu ter naslikali Prešernov
portret.
Zapisala za Želvice in
Pikapolonice Marinka L.

ODDELEK NA DOLAH

OBISK LOVSKE KOČE NA DOLAH PRI LITIJI
Z otroci smo se pogovarjali o živalih pozimi. Spoznali smo kar nekaj
gozdnih živali (srno, medveda, lisico, polha, kuno, veverico…). In tudi to
kako preživijo zimo.
Odločili smo se, da obiščemo lovsko kočo in, da nam
več o živalih povedo lovci.
V torek, 17.1.2011, smo se
s kombijem odpeljali do
lovske koče, lovske družine
Dole pri Litiji. Tam so nas
pričakali trije lovci, g. Tone
Svršina, Jože Božič in Dragan Jurič. Povedali so nam
kako skrbijo za živali. Pokazali so nekaj slik o različnih gozdnih živalih in kako le te živijo. Ogledali
smo si razstavljene trofeje živali. Seveda otroci so imeli pripravljenih
kar nekaj vprašanj za lovce. Na katere so z veseljem odgovorili.
Za zaključek smo se fotografirali pred trofejo medveda, šli na krajši
sprehod okoli lovske hiše ter njene okolice in se s kombijem odpeljali
nazaj v vrtec. 
Doroteja Koroša in Jasna Karahodžič
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Vrtec Litija
OD KOD PRIHAJA ZVOK ?

Novoletna praznovanja in rajanja so za nami, a v enoti Sonček sta glasba in ples odmevala še ves mesec
januar. Otroci starejše skupine so raziskovali, iskali
in ustvarjali različne zvoke. Ugotovili smo, da lahko
prijetne zvoke ustvarimo že z enostavnimi predmeti,
kot so kozarci napolnjeni z vodo, s kamenčki, s palčkami in še mnogimi predmeti, ki jih najdemo v naši bližini.
Zvoke ustvarjamo tudi z izdelanimi inštrumenti iz različnih materialov.
Tako smo poleg inštrumentov, ki jih imamo v vrtcu s pomočjo pravih
glasbenikov spoznali še mnoga druga glasbila.
Najprej smo spoznali zvok blok flavte, ki nam
jo je predstavila Ana Vavtar in z njo zaigrala
po notah, ki so jih otroci sami zapisali z gosjim
peresom. Obiskal nas je trio iz Slivne, ki je zaigral na kitaro, kontrabas in harmoniko. Razveselili pa so nas tudi ljudski godci iz Polšnika.
S seboj so prinesli nekaj predmetov, ki jih
uporabljamo pri kmečkih opravilih, doma
narejene inštrumente, bariton in harmoniko. Otroci so navdušeno poslušali, kako
lahko iz tako nenavadnih inštrumentov izvabijo tako vesele zvoke. Igranju so se s
svojimi inštrumenti pridružili tudi otroci ter
zraven veselo zaplesali in zapeli.
Na violino nam je zaigrala osnovnošolka Nika Trdin, ki že šest let obiskuje
glasbeno šolo. Na lajno nam je zaigral Tomaž Smrkolj, oče naše Livije.
Večina otrok tega glasbila še ni videla in slišala zato je bila priložnost, da
zaigrajo nanjo nepozabna.
Naslednje glasbilo, ki smo ga spoznali so bile orgle. Obiskali smo vaško cerkev, kjer nam je Vid nanje zaigral nekaj melodij, hkrati pa smo si
ogledali velike piščali, ki omogočajo tako čudovito glasbo. Za zaključek
je med nas prišla Nataša Trdin, Nejčeva mamica, ter prinesla dve različni
harmoniki in kitaro. Spoznali smo razliko med diatonično ter klavirsko
harmoniko in njuna glasba nas je znova zvabila, da smo zaplesali in zarajali. Mami se je pridružila tudi hčerka Ines, drugošolka, ki se uči igranja
na kitaro in skupno sta vsaka na svojo kitaro zaigrali ter zapeli še nekaj
pesmi.
Glasba je naša stalna sopotnica, ki nas razveseljuje, druži in povezuje
različne generacije. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas obiskali, nam zaigrali ter nas veliko novega naučili. 
Zdenka Juvan Nagode

MLADI RAZISKOVALCI

Na igrišču vrtca so otroci opazili, da je
odpadlo listje neobičajno. Rekli so: »Poglejte, na listih so kristali!« Takoj smo
začeli vsi pogledovati v tla in se čudili,
kako narava poskrbi, da lahko opazujemo različne vremenske spremembe v
vseh letnih časih.
Postali smo raziskovalci narave. Ob tem
smo se veliko naučili o pomenu temperature in nastanku kristalov, opazili tanke bele nitke, ki so bile kot bele dlačice, uživali, se družili in čudili
lepoti narave. Nekaj listkov smo odnesli v prostore vrtca in zelo hitro
ugotovili, da so se ledeni kristali stopili.
Pri raziskovanju so nam bile v pomoč različne lupe. Otroci so pokazali
zanimanje za raziskovalno delo. Ves čas so bili motivirani za delo in ob
tem samostojni. Sami so prišli do znanja in se naučili določenih spretnosti, presojali, razmišljali, širili si obzorja v svet znanosti – predvsem pa so
iskali prave poti. 
Gordana Žagar, vzgojiteljica

MESEC ZDRAVJA V VRTCU MEDVEDEK

Januar je mesec različnih obolenj, zato smo se strokovni
delavci v vrtcu Medvedek odločili, da z različnimi dejavnosti otroke naučimo, kako preprečiti bolezni, utrditi
zdravje in okrepiti svoje telo. Spoznavali smo prehrambeno piramido, poimenovali dele telesa, tudi tiste, ki so
skrite očem, se veliko gibali na svežem zraku in uživali
kakovostno hrano z veliko
sadja in zelenjave.
V zadnjem tednu januarja nas je obiskala medicinska sestra Beba. Najstarejši so se pripravili
na sistematski pregled pred vstopom v šolo,
najmlajši spoznali medicinske pripomočke za
pregled ušes, stetoskop. Otroci stari tri do štiri
let so posebno pozornost namenili umivanju zob. Pod strokovnim vodstvom sestre Bebe so umili zobe na velikem modelu, nato pa še s svojo
ščetko umili zobe. Pridobljeno znanje bomo vsakodnevno utrjevali in skušali preprečiti širjenje bolezni in živeti zdravo.
Zdrava prehrana je eden od pogojev dobrega počutja vsakega človeka.
Vpliva na sposobnost za učenje, delo, igro in preprečuje bolezni.
Milena Bratkovič, vzgojiteljica – vodja enote

IZDELAVA PTIČJE HIŠKE
V vrtec smo povabili upokojenega hišnika
Mandelj Francija. Na povabilo se je z veseljem odzval. Prinesel je nekaj orodja in les.
Skupaj smo izdelali ptičjo hiško. Uživali smo
v žaganju, izvijanju, privijanju in vrtanju. Nekateri smo to počeli prvič, drugi pa so z nekaj
izkušnjami to počeli že zelo spretno. V ptičjo
hiško smo natrosili hrano in hiško obesili na drevo, ki stoji na našem
igrišču. V tem času so ptički še kako veseli nove hiške, mi pa tudi, saj
jih lahko vsak dan opazujemo in ugotavljamo kakšne vrste ptic priletijo
na malico v našo hiško. 
Andreja Mahkovec, pom. vzgojiteljice

ZIMA, ZIMA BELA …

Dolgo smo jo čakali. Zimo. Pravo zimo. In ker smo si jo tako želeli, nam jo
je pošteno zagodla z nizkimi temperaturami. Čeprav ne moremo uživati
na snegu tako kot bi si želeli, si mrzle zimske
dni popestrimo z zanimivimi gosti. Pred dnevi
nas je obiskala medicinska sestra Beba. Poslušala nam je srček, nam pogledala v uho in
oskrbela rano pri dojenčku. Ker se v tem času
pogovarjamo o zdravem načinu življenja, smo
ji povedali kaj o tem že vemo. Želimo si biti
zdravi, zato se veliko gibamo, pijemo čaj z medom, jemo veliko sadja in
zelenjave. Izdelali smo veliki košari z bolj in manj zdravo hrano. Veliko
vitaminov nam je dal tudi sveži pomarančni sok, ki smo ga pripravili sami.
O zdravju bomo še veliko govorili. Vsi pa že komaj čakamo maškare, da
bomo skupaj z njimi pregnali zimo. 
Tjaša, Darja in Melita

DOGODKI / DRUŠT VA
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Na Dolah praznovali
kulturni praznik
Dole, 5. 2. 2012
V nedeljo dopoldan so krajani, kljub
snežnim razmeram in mrazu, dodobra napolnili večnamensko dvorano POŠ Dole pri Litiji.
Praznovanje je bilo namenjeno štirim
umetnikom slovenske kulture, ki so
preminuli v preteklem letu, to je Lojzetu Slaku, Henriku Burkatu »Henčku«,
Branku Jovanoviču »Brendiju« in mojstru slovenske mladostniške poezije
Tonetu Pavčku. Program je bil zasnovan kot gostilniško razglabljanje o preteklih in sedanjih časih. Mlajši
Boštjan in starejši Tinči sta po svoje zastavila pogovor ob kozarčku
rujnega, podobno kot je to nekoč počel sam mojster slovenske poezije
France Prešeren.
Začel je zbor Zlati žarek
s himno, potem pa nas je
razveselil še z ubranimi pesmimi. Nastopili so učenci
podružnice z recitacijami
Pavčkovih pesmi, mlajši z
Drobtinicami pesniške zbirke Majnice, fulaste pesmi.
Zbor je zapel nekatere viže
omenjenih
glasbenikov.
Vrtičkarji in učenci 1. in 2.
razreda pa so zaplesali na
melodijo Polka, valček tudi
rock roll. Poželi so topel
aplavz. Svoj meh je raztegnil še Aleš. Sledilo je povabilo na recital v sredo, na
sam kulturni praznik pred
trgovino na Dolah.
S tem so krajani, učenci podružnice ob veliki pomoči KUD-a
Venčeslav Taufer, obeležili ohranjanje spomina na velikana dr.
Franceta, mu
izkazali dostojanstvo in dopolnili z novimi
kulturniki preteklega časa.
Želeli pa smo vnesti tudi humano noto, ko je bil na
pobudo šole predlagan nakup srčnega defibrilatorja. Zbirali smo sredstva, saj je bil nekoč tudi pesnik zelo radodaren. 
Jožica Vrtačnik

Kulturna prireditev na Konjšici
V soboto, 4.2. 2012, smo imeli na Konjšici kulturno prireditev v spomin
na našega velikega pesnika Franceta Prešerna. Prireditev se je odvijala po sveti maši v prostorih krajevne skupnosti Konjšica. Prisotne je
pozdravila povezovalka prireditve Martina Borišek, nato pa nam je g.
Milan Amon prikazal svoje lansko celoletno delo, ki ga je naslovil Moj
svet svetlobe in njenih učinkov. V diaprojekciji fotografij nam je prikazal delčke Konjšice in Slovenije v različnih letnih časih. Tako smo si
ogledali prečudovite fotografije, ki prikazujejo lepote in čare naše male
Slovenije in še majše Konjšice.
Prisluhnili smo tudi Prešernovi pesmi v kateri opisuje čar svoje rodne
vasi- O Vrba.
Med nastopajočimi so bili povabljeni tudi trije instrumentalisti, ki pa se
na žalost, zaradi slabega vremena, prireditve niso mogli udeležiti.
Tako smo prisluhnili še zadnim besedam Martine, ki je poudrarila, da
smo Prešernu lahko hvaležni za njegovo zapuščino. Hvaležni pa smo
lahko tudi vsem tistim, ki se v teh časih, ko življenje tako hiti naprej in
drvi svojo pot, trudijo za vsak prispevek h kulturi.
Zadnje misli in zahvale pa je dodala še naša predsednica krajevne skupnosti Stanislava Breganski.
KS Konjšica, KUŠD Konjšica

utrinki s pohoda na Tisje
Ne glede na vreme ali druge ovire je druga nedelja v decembru pri litijskih planincih že 31
let rezervirana za spominski planinski pohod
na Tisje. Letošnja udeležba na pohodu je bila
primerljiva s tisto v zadnjih letih. Startnino je
poravnalo čez 200 planincev, ki so prišli iz
vseh koncev Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, največ pa je bilo seveda domačinov iz Šmartnega in Litije. Organizatorji ocenjujejo, da se je pohoda udeležilo še enkrat toliko planincev, kot pa je poravnalo startnino.
Ena najštevilčnejših skupin
na pohodu so vsa leta člani
planinske sekcije DU Litija.
Na posnetku je del udeležencev letošnjega pohoda z vodjo
sekcije Stanetom Jerebičem.

Pohodnike
je pozdravil predsednik
PD Litije Roman Ponebšek.
Proslava poteka pred domačijo
Tisenških. Domačijo so Nemci po
bitki požgali, po vojni pa so na
ohranjene zunanje stene postavili
novo ostrešje in pozidali notranje stene. Proslavi je
prisluhnil tudi gospodar Stane Zaman, ki je kot otrok doživel požig
domačije in izgnanstvo na tuje.
Prisrčen kulturni program, ki ga je
povezoval Aljaž Zupan so pripravili učenci podružnične Osnovne
šole Kostrevnica pod vodstvom
učiteljic Marjane Poglajen, Darje
Gorše in Rahele Sinigoj.
Med rednimi udeleženci pohoda so vsa leta tudi člani PD
Kranj. Na Tisje jih vedno pripelje planinska vodnica Slava
Obradovič rojena Razpotnik,
ki sedaj živi v Kranju, sicer pa
je domačinka z Ustja. Številni
Šmarčani se je še spominjajo
kot prizadevne profesorice na
osnovni šoli Šmartno in mentorice planinskega krožka.

Letni zbor članov KO DIS Dole pri Litiji
V nedeljo 29.1.2012 smo se člani KO Dole pri Litiji zbrali na rednem letnem zboru v dvorani na Dolah. Zbora se je udeležilo lepo
število članov in nekaj vabljenih gostov.
Začeli smo s kratkim kulturnim programom, v katerem so nastopili Pevska skupina Izgnanci in mlada godca Aleš in Peter. Predsednica, tajnik
in blagajničarka KO smo podali poročila za preteklo leto. Postavili smo
okvirni program dela v tekočem letu. Ob koncu leta naša KO praznuje
20 let aktivnega delovanja. Trenutno število članov KO je 117.
Predsednica DIS prof. Ivica Žnidaršič je izrazila svoje razočaranje nad
volitvami, saj DSD (mag. Franca Žnidaršiča), ki je edina imela v programu zagovarjanje pravic nekdanjih izgnancev, ni prišla v parlament.
Obstaja bojazen, da bodo kratene pridobljene pravice po ZŽVN (renta,
dopolnilno zdravstveno zavarovanje). DIS pripravlja predstavitev delovanja in zahtev društva novi vladajoči garnituri, člane pa poziva, da preko 'svojih' poslancev vplivajo na
pozitivne
odzive.
Seznanjeni smo bili
o težavah ene naše
članice zaradi nove
zakonodaje o socialnih prejemkih.
O problematiki in
aktualnih rešitvah
bodo člani DIS obveščeni v glasilu Vestnik. Pozdravili so nas tudi predstavniki sosednjih KO in predstavniki društev v kraju. Maja Plazar, vodja projekta za nabavo defibrilatorja v OŠ Gabrovka-Dole, pa nam je
predstavila projekt in povabila k sodelovanju pri izobraževanju za uporabo in zbiranju prispevkov.		
Stane Kmetič

Za varnost pohodnikov so skrbeli gorski
reševalci iz reševalne postaje Ljubljana,
med njimi tudi domačin Jože Repina iz Jelše
(skrajno desno). Za odlično izvedbo pohoda
ima največ zaslug vodja pripravljalnega odbora Peter Rutar (stoji zadaj).

10. srečanje prijateljev
Janč – janških prijateljev

Zadnjo nedeljo v januarju je bilo na Jančah jubilejno, 10. srečanje prijateljev Janč – janških prijateljev. Z akcijo, katere namen je bil predvsem
vzpodbuditi čim večji obisk našega planinskega doma na Jančah, smo
pričeli 1.1. 2002. Pravila akcije so preprosta. Prijatelj Janč postane
vsak, ki se v potu svojega obraza, peš ali na kolesu, v koledarskem letu
najmanj 25 krat povzpne na Janče in se vsakič vpiše v vpisno knjigo.
Prav tako z akcijo želimo doseči, da bi se stalni obiskovalci Janč družili
med seboj in tako postali tudi prijatelji drug drugemu, torej janški prijatelji. Tako je nastalo geslo te akcije „Prijatelji Janč – janški prijatelji“.

8. Februar 2012 - Kaj je že na ta dan?

Tako smo tudi letos že 7. pritegnili pozornost radovednežev in opomnili redne obiskovalce na dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku.
Kot je že običaj, se na ta dan zberemo na parkirišču pred trgovino na
Dolah pri Litiji, kjer
počastimo našega
največjega pesnika dr. Franceta
Prešerna s prebiranjem poezije slovenskih avtorjev.
Nizka temperatura,
katera se je močno
približala negativni dvomestni številki, ni odgnala zvestih obiskovalcev.
Za nagrado nas je grelo sonce in praznično vzdušje. Letos smo pri
izboru pesmi iskali Prešernove pesmi, katere so uglasbene. Gotovo vsi
poznate Kreslinovo izvedbo »O Vrba! srečna, draga vas domača«, niste pa vsi vedeli, da so Čuki prepevali »Vso srečo ti želim«, ki je prav
tako Prešernova. Potem so tu še »Povodni mož, Dekletam, Kam? ...«.
Ko boste naslednjič poslušali radio, boste gotovo zasledili še kakšno.
Veseli nas, da je postal recital stalnica
na Dolah ob praznovanju 8. februarja.
Nimamo podpore
le pri obiskovalcih,
temveč tudi pri vse
bolj raznolikih udeležencih, kateri se
počutijo domače ob
prebiranju poezije.
V prihodnost zremo
z optimizmom, da
bo vse več ljudi posegalo po slovenski literaturi in tako krepilo zavedanje za bogastvo, katerega so nam zapustili naši predniki. 
				
J. H., KUD Dole pri Litiji

krat pa Robert Likar
iz Jevnice in Bojan
Dovč iz Ljubljana
Polje. Ocenjujem, da
smo z akcijo v teh
desetih letih dosegli
cilje, ki smo si jih zastavili ob začetku, to
je čim bolj povezati
člane PD Litija med
seboj in z našim planinskim domom. 		 Najvztrajnejši obiskovalci v preteklem letu
Borut Vukovič so bili Jani Jerant, Marija Birk in Matej Krnc

Marec v znamenju
razstav
Gasilski posnetek udeležencev srečanja bo krasil priznanje, ki ga
bodo prejeli vsi sodelujoči.
V desetih letih so se na Jančah zvrstili trije oskrbniki: Cveta Križaj, Leopold Jeras in Tone Selko. Sedanja oskrbnika Tone in njegova soproga
Zdenka sta poiskala pristen stik z obiskovalci in tudi po njuni zaslugi je
v akciji v preteklem letu sodelovalo skoraj še enkrat toliko planink in
planincev kot v letu 2010.
V letu 2011 sta najvztrajnejša pohodnika in kolesarja ostala ista kot
leto poprej. Prehodno palico za pohodnike je tako obdržal Jani Jerant
iz Zgornje Jevnice, za kolesarje pa Matej Krnc iz Kresnic. Jani se je na
Janče povzpel kar 106 krat (tretjino vzponov je sicer opravil s kolesom),
Matej Krnc pa je na vrh prikolesaril 55 krat. Tudi sicer so bili najvztrajnejši obiskovalci Janč doma iz bližnje okolice. Tako Marija Birk prihaja
iz Vnajnarjev, Ciril Gale z Janč, Vinko Jelnikar iz Kresnic in Mojca Jerant iz Gornje
Jevnice, če naj naštejejo le prvih pet.
Vseh, ki so se v preteklem letu najmanj
25 krat povzpeli na Janče je bilo 48.
Prehodna palica za pohodnike je v desetih letih le štirikrat zamenjala lastnika.
Kar petkrat jo je osvojila Erika Zupančič
iz Kresniških Poljan, po dvakrat pa Ivanka Marn iz Velike Štange ter Jani Jerant iz
Gornje Jevnice, enkrat pa žal že pokojni
prijatelj Janč, Rado Zupančič starejši, iz
Kresniških Poljan. Tudi prehodna palica
za kolesarje je šla le skozi štiri roke. Po
Prehodna palica je bila kar
petkrat v rokah Erike Zu- trikrat sta jo osvojila Matej Krnc iz Krepančič iz Kresniških Poljan snic in Igor Veženšek iz Ihana, po dva-

Likovna skupina LILA bo v marcu odprla
kar štiri razstave:
•3
 . marca bo Milan Amon, član foto sekcije, svoje fotografije razstavljal v Kisovcu.
•8
 . marca bo v Knjižnici Šmartno razstava akvarelov z naslovom VAJENICE. Vajenice so nastale pod mentorskim vodstvom likovnega pedagoga Pavla Smoleja. Za razstavljena tihožitja je značilna mehkoba
in prelivanje barv.
• Ž enske članice LILA bodo prispevale svoja likovna dela k dogodku, ki
ga bo organizirala Knjižnica Litija ob materinskem dnevu.
•S
 vojo prvo razstavo v nizu Zlata paleta 2012 bo Zveza likovnih društev
Slovenije na ogled postavila 30. marca v Knjižnici Šmartno. Ljubiteljski likovniki iz Slovenije letos ustvarjajo na teme: nočne podobe, sublimacija žalosti in eksperiment. Risba in grafika pa sta tehniki prve
razstave. Društvo LILA bo Zlato paleto tako pomagalo organizirati
prvič, čeprav s
svojimi deli sodeluje že četrto
leto in je poseglo po najvišjih
priznanjih. Lani
sta certifikat
kakovosti prejeli Gabrijela
Hauptman in
Mira Voje, Zlato paleto pa
Čakajoč na razstavo!
Sonja Perme.
• V Megličevem ateljeju pa na razstavo čakajo še male plastike in
številne risbe in slike portretov, ki pa bodo pomladi razstavljene na
gradu Turjak.
Predsednica: Joža Ocepek
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

PO SLEDEH RUDARSTVA V ZASAVJU
Prvi izlet DU Litija v letu 2012 smo namenili spominu in izročilu zanamcem, saj smo se podali po
sledeh rudarstva v Zasavju.
Obiskali smo Rudarski muzej v Trbovljah in tipični
bivališči rudarjev iz let 1920 in 1960. V dveurnem
strokovnem vodenju nam je kustosinja Nevenka
Hacin razširila naša obzorja in približala poznavanje življenja knapov v
pretekli in polpretekli zgodovini zasavskega prostora.
V Kisovcu pri Zagorju smo si v strojnici in vhodu v rudniško jamo ogledali rudarske eksponate, vezane na 250 letno dejavnost kisovškega
premogovnika.
Potep smo nadaljevali do
Doma starejših občanov na
Izlake, kjer smo pozdravili
naše Litijane, ki so oskrbovanci tega doma.
S kratkim postankom ob
razvalinah Medijskega gradu smo se seznanili z njegovo zgodovino, saj je bil tu
rojen veliki slovenski mož
Janez Vajkard Valvasor.
Našo »naporno kulturno pot« smo zaključili s kmečkimi kolinami na
Mlinšah in dodobra napolnili naše želodce.
Verjemite, bilo nam je zelo lepo. 
M.A.

POVABILO K VČLANJEVANJU
Ste upokojeni, pa ne veste kako bi aktivno preživljali svoj prosti čas,
vam manjka druženje z vrstniki? Bi želeli pomagati drugim in delati kot
prostovoljec?
Vse to lahko uresničite v Društvu upokojencev Litija, ki svojim članom
ponuja bogat program dejavnosti na kulturnem področju, v različnih
športnih disciplinah, v izletništvu in družabnih prireditvah, v planinarjenju in pohodništvu, v ustvarjalnih delavnicah in organiziranem letovanju na morju, v manjših pogovornih skupinah, v sociali pa namenja
posebno skrb svojim članom.
Več informacij in program za leto 2012 lahko dobite v društveni pisarni
ali pa ga preberete na spletni strani društva http://www.dulitija.si/.
V tej družini nas je preko 1000 članov, pridružite se nam in postanite
tudi vi član društva. Lahko boste uresničili marsikatero od svojih neizpolnjenih želja. V a b l j e n i ! 
Janez Kres, predsednik društva

KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA ŠPORT V ZDUS
Na Zvezi društev upokojencev Slovenije je bila dne 11.1.2012 prva seja
športne sekcije. Zbrali so se predstavniki vseh 13 pokrajinskih zvez.
Namen prve seje je bila izvolitev predsedstva komisije in sprejem programa dela za leto 2012. V programu dela so predvidene tri aktivnosti.
ŠPORT - društva upokojencev imajo na tem področju že dolgoletno
tradicijo v tej dejavnosti, nadaljevali bomo z vzpodbujanjem k čim bolj
kvalitetnem delu in čim večji množičnosti.
REKREACIJA - naj zajema najširši krog našega članstva. Predvsem aktivirati tiste člane, ki se v življenju niso ukvarjali s športom, imajo pa
toliko življenjske moči, da se lahko vključijo v različne oblike rekreacije
od pohodništva, kolesarjenja…
GIBALNA KULTURA - ta dejavnost bi naj bila namenjena delu našega
članstva, ki je hendikepiran v gibalnem smislu. Za to dejavnost obstaja
literatura in tudi znanje, ki pa se zaradi zahtevnosti v praksi zelo redko
izvaja.
Naj vse člane, ki prebirate ta članek spomnim, da si s športno rekreativno dejavnostjo krepite fizično in telesno kondicijo ter s tem odrivate
demenco in ostale bolezni, ki prihajajo s starostjo.
Na zaključku seje smo se dogovorili, da razpišemo športne igre upokojencev Slovenije za leto 2012 v športnih panogah: balinanje, kegljanje,
streljanje z zračno puško, šah, lov rib s plovcem in pikado.
Društvo upokojencev Litija si bo prizadevalo pridobiti organizacijo za
izvedbo republiškega tekmovanja upokojencev v kegljanju.
Dušan Jovanovič

JAVNA DELA
Društvo upokojencev Litija je na 4. odpiranju ponudb za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012 uspelo (tokrat že
šestič zaporedoma).
Od Zavoda RS za zaposlovanje smo že prejeli v podpis pogodbo o izvajanju programa javnega dela »Pomoč in varstvo za starejše«, ki se bo
izvajalo v našemu društvu.
V postopku izbora je društvo prejelo polno podporo Občine Litija, ki je
s svojo izjavo potrdilo, da je izvajanje zgoraj navedenega programa v
javnem interesu na območju lokalne skupnosti. Občina nastopa tudi v
vlogi naročnika.
Finančna sredstva za zaposlitev brezposelne osebe na izvajanju programa javnega dela bo društvo v višini 65% pridobilo iz republiških
sredstev, 35% pa iz sredstev proračuna Občine Litija.
Pričakujemo, da bomo z izbrano kandidatko pogodbo o zaposlitvi sklenili do 20. februarja 2012. 
Karlo Lemut

NOVICE IZ CITRARSKEGA ORKESTRA
»SREBRNE STRUNE«
Znano je, da deluje pri Društvu upokojencev Litija citrarski orkester
»Srebrne strune«. Orkester je imel že dva samostojna koncerta, sodeloval pa je še na več drugih prireditvah v okviru Društva upokojencev
in tudi izven. V letošnjem letu, v aprilu bo imel orkester samostojni
koncert z gosti, v dvorani Kulturnega centra v Litiji. Člani orkestra pridno vadimo pri individualnem pouku in še posebej prizadevno na vajah
orkestra. Pri nekaterih članih orkestra je že dlje časa tlela misel, da bi
nekaj skladb posneli na CD. Ideja je dozorela. Dirigentka orkestra ga.
Anita Veršec je organizirala snemanje, ki je bilo v sredo 01.02.2012 v
prostorih Društva. Snemanje še ni v celoti zaključeno, potrebno bo še
nekaj dodatnih inštrumentov in nato študijska obdelava, ter izdelava
CD plošče.
Neverjetno! Citrarji smo začeli z učenjem igranja na citre zaradi izpolnitve mladostnih želja, ki smo jih lahko uresničili šele na stara leta in

za razvedrilo. Da bi igrali
v orkestru pa nismo niti
pomislili, da bi pa našo
glasbo in naše igranje
posneli na CD, pa sploh
ne. Zasluge za vse to ima
naša dirigentka ga. Anita
Veršec in mentor g. Peter
Napret, obema iskrena
hvala. Upamo, da se bo
zadeva dobro iztekla.
Bralce in prijatelje citrarske glasbe že sedaj vabimo na koncert, ki bo v aprilu.
O posnetkih na CD-ju pa mogoče kaj več prihodnjič.

LETNI OBČNI ZBOR

Janez Blažič

IZLET OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Jutro je mrzlo, sneži. Torek, 7. februar, dan pred kulturnim praznikom.
Izletniki DU Litija smo se odpravili na izlet na Štajersko in Kozjansko.
V občini Šentjur pri Celju smo obiskali dve hiši pomembnih Slovencev,
katerih delo bo ostalo za vedno pomembna sestavina slovenske kulturne dediščine.
Najprej smo obiskali lepo obnovljeno kmečko hišo škofa Antona Martina Slomška. Vsebina hiše je v celoti posvečena njegovemu življenju in
delu. Da ni bil pomemben le za Cerkev, ampak za ves slovenski narod,
izvemo tudi iz kratkega filma, ki nam ga je predstavil župnik iz Ponikve,
g. Alojz Kačičnik.
Zapustili smo zasneženo gričevnato pokrajino na Slomu in se odpeljali
v Šentjur, kjer v strnjenem naselju starega trškega jedra že od leta
1760 stoji rojstna hiša družine Ipavcev. Legendarna šentjurska dinastija se je v zgodovino zapisala predvsem zaradi glasbe in medicine. V
glasbi 19. in 20. stoletja so pustili neizbrisen pečat.
Zadnja postaja je bila turistična kmetija Žurej. Zaradi bližnjega gradu
Žusem, ki je zdaj v razvalinah, se je kmetije prijelo domače ime Ječovo. Legenda pravi, da je potekal podzemni rov iz gradu do kmetije
Žurejevih, kjer so bile grajske ječe. Ena teh ječ je del gospodarskega
poslopja in služi kot zelo hladen kletni prostor. Kmetija ne slovi samo
po domači hrani, temveč tudi po prijaznosti in dobri volji, ki ju tam
nikoli ne zmanjka.
Bližnje Slivniško jezero se je skrivalo pod zasneženo ledeno ploskvijo. Z
mislijo, da se bomo sem še vrnili in se takrat sprehodili ob njem ter se
morda povzpeli celo na Žusem, smo se poslovili od prijaznih gostiteljev.

Milka Rogelj

MOZAIK SPOMINOV
Leto je hitro naokrog in že je pred nami marec, mesec, ki nam prinaša
kar dva praznika, namenjena ženskam. Mnoge med nami smo sicer
mnenja, da bi bilo lepše pozornost porazdeliti preko celega leta, vendar tudi dvakrat, namesto nikoli, nekaj velja. Velja pa tudi tradicija in
seveda obljuba, dana na lanski prireditvi, da se ob letu osorej znova
srečamo in vam pokažemo, kako delavna je bila Literarna skupina v
tem letu.
Trudimo se, da bi 15. marca, na dan prireditve, ugledala luč sveta naša
prva izdaja prispevkov članov naše skupine, MOZAIK SPOMINOV, v
prozi in besedi. Prav ti, spomini, segajo pri mnogih od nas daleč nazaj
v mladost, pri drugih pa so sveži in še vedno aktualni. Kako zanimivi so
eni in drugi, pa se boste lahko prepričali na sami prireditvi in seveda
še mnogo bolj, če boste to knjižico kupili in podoživljali z nami doma. S
tem nam boste tudi pomagali, saj je ob izdajah kakršnih koli publikacij
vedno problematičen denar, mi pa smo prepuščeni sami sebi.
Prisrčno vabljeni na prireditev in predstavitev naših spominov v četrtek, 15. marca ob 17. uri, v sejno sobo Občine Litija.
Literarna skupina
NAPOVEDNIK:
- v soboto 25. februarja 2012 ob 7.30 uri - vlak, Štrusov pohod,
- v soboto 3. marca 2012 ob 7.00 uri - avtobus, Jurčičev pohod,
- v soboto10. marca 2012 ob 6.00 uri - avtobus, pohod v Istro,
- med 10. marcem in 20. marcem 2012 bo izlet v Krško nuklearko in
še....
- v četrtek 15. marca 2012 ob 17.00 uri praznik žensk v Občini Litija
- v nedeljo 18. marca 2012 bo občni zbor PD Litija - Janče,
- v soboto 24. marca 2012 ob 6.00 uri - avtobus, pohod na Veliko
Planino,
- v mesecu marcu 2012 bodo izvedene ustvarjalne delavnice na temo:
risanje na papir, na steklo in keramiko, spoznavanje in uporaba zdravilnih zelišč ter likovna delavnica. Delavnice bodo potekale ob četrtkih od 15. do 18. ure v prostorih Društva upokojencev Litija. Datumi
bodo objavljeni na oglasni deski in na spletni strani društva.
Kotiček ureja: Karlo Lemut

Občni zbor PGD Litija
V soboto, 11. 2. je potekal redni Občni zbor
PGD Litija. Na njem so se člani seznanili s poročili predsednika Franca Simončiča, tajnika
Primoža Kokovice, blagajnika Mateja Zupančiča, predstavnika veteranov Francija Koprivnikarja, predstavnika mladine Blaža Kokovice in
predsednika Nadzornega odbora Martina Pirca.
Leto 2011 je bilo za PGD Litija izjemno pestro in delovno. Kot najpomembnejšo dejavnost velja izpostaviti podpis pogodbe za nakup novega gasilskega vozila Multistar, ki bo v Litijo prišlo meseca maja. V namen zbiranja finančnih sredstev za nakup smo organizirali kresovanje
pri Lidlu, prvomajsko srečanje na Sitarjevcu, sodelovali pri novoletnih
prireditvah pod šotorom ter organizirali
dobrodelni koncert
na Gimnaziji Litija s
skupino Eroika. Veliko pozornosti je bil
deležen tudi prihod
amfibijskega vozila
hovercraft, ki služi kot nadomestilo
motornemu čolnu.
Poveljnik Janez Jurič
je poročal, da smo
gasilci PGD Litija v

Letni občni zbor društva diabetikov Litija bo 6.
3. 2012 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine
Litija.
PREDAVANJE 14. 3. 2012 ob 17.00 v ZD Litija
na temo: PSIHOLOŠKI VIDIKI SLADKORNE BOLEZNI – primarij dr. Ravnik Oblak
KOPANJE V LAŠKEM
Kopanje v Termah Laško z organiziranim prevozom bo v torek, 13.3.
2012. Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15.00 uri, počakate lahko tudi v Šmartnem pred spomenikom na Ustju. Cena za
triurno kopanje v starem delu zdravilišča Laško je 7,00 EUR, v novem
delu Thermana pa je 8,50 EUR. Cena prevoza je 6,00 EUR.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. V kolikor
bo skupina večja, jo bomo razdelili na dva termina. Cena je 2 EUR na
udeležbo.
POHODI
23.2
Ljubljana – ob Žici - z vlakom		
Božo Čertalič
Verjamemo, da se za vsakega najde aktivnost. Vljudno vabljeni.
Mojca Matoz

Spomladanski izlet
Spomladanski izlet bo v smer Laško – Celje – Planino nad Sevnico.
Odhod iz Litije 29.3.2012 ob 7:30 uri izpred Društva
invalidov.
Ogledali si bomo Pivovarno Laško z degustacijo piva,

ogled muzeja.
Po ogledu se odpeljemo v Celje, kjer si bomo ogledali Stari grad, Stari
pisker in staro mestno jedro.
Sledi panoramski ogled Šentjurja, pot pa nas bo vodila do Planine nad
Sevnico.
Tu bo tudi zaključek s kosilom.
Prihod domov v večernih urah
Prispevek za člane je 25 EUR za nečlane 30 EUR in se plača ob prijavi! V ceno je všteto: prevoz, vse vstopnine, degustacija, kosilo…

Dvodnevni izlet na Madžarsko
Predviden je 15. in 16. maja.
Na pot bomo krenili v zgodnjih jutranjih urah.
Program vsebuje:
1. dan: ogled Budimpešte in polpenzion v hotelu *** (večerja, nočitev,
zajtrk)
2. dan: Budimpešta-Blatno jezero. Po zajtrku voden ogled mestnih znamenitosti, po kratkem odmoru nadaljevanje poti proti Blatnemu jezeru- ogled in krajši postanek.
Prihod domov v večernih urah.
Cena izleta znaša 70 EUR za člane in 75 EUR za nečlane. Izlet bomo
izvedli, če bo prijavljenih vsaj 46 udeležencev.
CENA VKLJUČUJE: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu***, 1x polpenzion, zunanje oglede
po programu, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo
izleta.
Prijavite se lahko v društveni pisarni, s plačilom akontacije v višini 30
EUR. Prijave sprejemamo do zasedenosti avtobusa.
Podrobnejše informacije dobite v društveni pisarni oziroma v prihodnjih obvestilih.

V MESECU MARCU BO ZA ČLANE DRUŠTVA NA VOLJO
TUDI BOWNOWA TERAPIJA.
Terapija je namenjena izboljšanju telesnega in čustvenega počutja.
Vpliva na zmanjšanje bolečin, sprošča napetosti, kar prispeva k izboljšani kakovosti življenja. Uporabljamo jo za zdravljenje že navzočih motenj, pri lajšanju bolečin in kot preventivno ter sprostitveno terapijo.
Bownova terapija je zelo uspešna pri zdravljenju ali obvladovanju motenj, kot so: artritis (bolečine, oteklina, zmanjšana mobilnost), astma
(dopolnilna terapija), bolečine (po poškodbah, motnje v mišično-vezivnem sistemu, vključno z miofascialnimi prožilnimi točkami, fibromialgija), bolečine med lopaticama, v lumbalni regiji (križu), križnici,
trtici, išias, glavoboli in migrene ipd. Vse pogosteje se uporablja tudi
pri lajšanju simptomov parkinsonove bolezni, multiple skleroze, sindromu kronične utrujenosti in drugih sistemskih obolenjih. Primerna
je za vse starosti.
Cena bo vključevala 30 min terapije in 15 min osebne anamneze. Terapijo bo izvajala usposobljena fizioterapevtka, z večletnim izkušnjami.
Za informacije nas lahko pokličite na telefonsko številko 01/898 12 84,
Gsm: 031 676 768 oz. nam pišete na: pomoc.inv.litija@gmail.com
Prijave zbiramo do 02. marca 2012.
letu 2011 opravili 69 intervencij, največ posredovanj smo imeli pri gašenju goreče snovi v zabojnikih in to kar 19-krat. Zabojniki so goreli
na že znanih lokacijah pri OŠ Litija in pri občini, kjer sta se, v izogib
nepotrebnim intervencijam in stroškom, tudi namestili videokameri.
Pri reševanju na pro
metnih nesrečah smo
sodelovali 11-krat. V
letošnjem letu smo
imeli, žal, spet tudi
smrtno žrtev.
Predsednik Franc Simončič je predstavil
ambiciozen plan dela
za leto 2012, ki obsega razširitev parkirišča okoli gasilskega
doma in postavitev
nadstreška, ki bo služil kot kratkotrajna rešitev v prostorski stiski.
Nadaljevali bomo z zbiranjem sredstev za novo vozilo ter ob prihodu
organizirali tudi veselico in veličasten sprejem, kot se za gasilsko vozilo takšne vrste tudi spodobi. V drugi polovici leta se bo v Litiji, pod
imenom »Litijska bitka«, odvijalo tudi najtežje taktično gasilsko tekmovanje dvojic v Sloveniji, Fire Combat.
Kot vidite je v PGD Litija vedno pestro, zato Vas vabimo tudi k spremljanju spletne strani www.pgd-litija.si , kjer lahko najdete vse o posredovanjih vaših litijskih gasilcev, naših dejavnostih in ostalih zanimivostih
v PGD Litija. 
NA POMOČ!

OBV ESTILA

12 Februar 2012
Delavnice za učence prvih
razredov OŠ
Ker živimo v času, ko je čedalje večja potreba po
humanitarnih programih, ko se srečujemo z veliko večjo stisko mnogoterih ljudi, se seveda povečuje tudi potreba po novih, mladih prostovoljcih, ki
jih je treba pridobiti in jih uvajati v to skrajno občutljivo prostovoljno
delo že zelo zgodaj.
Začeti moramo pri
najmlajših, saj z gotovostjo lahko trdimo, da
v teh majhnih telescih
bije veliko srce, kar so
že večkrat dokazali.
Otroci se v dejavnost
Rdečega križa vključujejo na osnovnih šolah
v okviru zastavljenih
programov, ki jih v zelo
dobrem sodelovanju s šolami izvajamo za njih.
Preko različnih delavnic želimo osvetliti skrb za zdravje, ki je naša neprecenljiva vrednota in tako vzpodbujati življenjske navade, ki krepijo
zdravje. Pravilno ravnanje in znanje o nudenju PP je namreč izredno
pomembno pri oskrbi ponesrečencev.
Osnovnošolce je potrebno redno seznanjati o osnovnih postopkih nudenja prve pomoči, saj to znanje rešuje življenja. Delavnice na šolah
izvaja naša prostovoljka Tanja, medicinska sestra, študentka pedagoške fakultete.
Okvirni program obsega:
1. NEKAJ BESED O RDEČEM KRIŽU- pomen in delovamje
2. SPOZNAMO NAŠE TELO
• dobe v odraščanju
• zgradba našega telesa
• zdrava prehrana in osebna higiena
3. KAJ JE PRVA POMOČ
• prva pomoč pri urezninah, prva pomoč pri odrgninah
• prva pomoč na igrišču
4. VARNOST DOMA
• kaj počnemo, ko smo sami doma
• rokovanje s plinom, rokovanje z ognjem
• kaj je varna igrača
5. VARNOST V PROMETU
• kako smo mi udeleženi v prometu, kje se lahko zgodijo nesreče
• kako prečkamo cesto, kje hodimo ob cesti
• varno kolo in oprema kolesarja, varno na rolarje ali skiro ter
oprema rolarja
6. HOJA ČEZ ZEBRO
7. POBARVAJMO SEMAFOR KOT KAŽE SLIKA SPODAJ
8. OGLED VIDEA
Učenci so na delavnicah aktivni, saj ves čas sodelujejo, rišejo, razvrščajo sličice... Na koncu si ogledajo še poučno risanko o varnosti v
prometu.
OZRK Litija

IZ DELA KO RDEČEGA KRIŽA DOLE
Krajevni odbor KORK Dole se je skupaj z nadzornim odborom sestal na letošnji prvi seji v mesecu januarju. Obravnaval je poročilo o delu za preteklo leto in sprejel program dela za letošnje leto.
Pri pregledu dela za preteklo leto smo ugotovili, da smo opravili vse
zadane naloge.
Na dan 31.12.2011 je naša organizacija štela 535 članov, od tega 38
članov podmladka RK na šoli.
Veliko pozornost smo namenjali socialni dejavnosti: nudili sosedsko
pomoč starejšim občanom, obiskovali bolne in osamljene osebe na njihovih domovih in v domovih za starejše občane (Črni potok, Trebnje,
Izlake). Prav tako smo jih obiskovali ob njihovih življenjskih jubilejih in
v prazničnem decembru.
Organizirali smo srečanje starejših občanov in krvodajalcev.
Večkrat letno smo posameznikom in družinam, ki potrebujejo pomoč,
delili hrano iz intervencijskih zalog EU in FIHO pakete.
Starejši člani so se udeležili skupnega izleta, ki ga je organiziralo OZRK
Litija.
Tretjo nedeljo v mesecu je potekalo merjenje krvnega tlaka, sladkorja
in maščob v krvi, to merjenje je opravljala ga. Mira Mahkovec iz Litije.
Za krvodajalske akcije smo na terenu obveščali krajane in pridobivali
prostovoljce. Sodelovalo je 49 naših krvodajalcev.
Sodelovali smo pri predlogih za letovanje otrok na Debelem Rtiču.
Naša KORK je bila pri delovanju tesno povezana s podružnično šolo
Dole in mentorico mladih članov Marjeto Mrhar. Pri izvajanju programa
strokovno pomoč še vedno nudi že upokojena mentorica Terezija Mrhar. Učenci so z različnimi aktivnostmi spoznavali vrednote odgovornega odnosa do lastnega zdravja in zdravega odnosa do naravnih virov in
okolja. V okviru šole so sodelovali v projektu »KJER SO SI GOZD, VODA
IN ČLOVEK PODALI ROKO«.
Mladi člani so sodelovali z likovnimi izdelki, sodelovali na kulturnih prireditvah v kraju. V Tednu RK je bila vsa pozornost namenjena najmlajšim za sprejem v podmladek RK.
Preko leta so zbirali star papir in PVC zamaške, sodelovali pri izdelavi
novoletnih voščilnic in okraskov, 12 otrok pa je letovalo na Debelem
Rtiču. Opravljali so še ostale naloge po programu OZRK Litija.
KORK Dole je vse leto zelo dobro sodelovala z OZRK Litija, Krajevno
skupnostjo, z društvi in organizacijami v kraju.
Ob dnevu KS smo se udeležili drugih zabavnih iger vseh društev in prejeli priznanje za udeležbo.
Vsem, ki ste nas podpirali pri delu, se iskreno zahvaljujemo. Še posebej pa velja iskrena zahvala sekretarki OZRK Litija ge. Danici Sveršina,
ki nam pri delu zavzeto pomaga.
Pa še na kratko o programu za letošnje leto:
V začetku leta je bilo v sodelovanju z DU Dole in KORK Gradišče izvedeno zdravstveno predavanje na temo »ŽIVETI Z DEMENCO«. Predavanje so izvedle strokovne delavke doma Tisje, ga. Vida Lukač – dipl.
medicinska sestra - direktorica doma, ga. Irena Špela Cvetežar – dipl.
medicinska sestra in ga. Leonida Razpotnik – dipl.delovna terapevtka,
univ.dipl.socialna delavka. Predavateljice so obrazložile, kaj sploh je
demenca, kako jo prepoznamo, koga lahko prizadene. Razložile so
stiske svojcev teh oseb, podale oblike pomoči, zdravstvene nege in
oskrbe teh oseb na svojih domovih ter odgovorile na številna vprašanja
udeležencev predavanja.
Na terenu se preko pooblaščenih oseb že zaključuje akcija pobiranja
članarine.

DAN ODPRTIH VRAT
UKMARJEVE VILE

petek, 9.3.2012 od 12. ure dalje
Spoznajte uporabnike prostorov nevladnega
centra v UKMARJEVI VILI na Ponoviški cesti 12
v Litiji in njihove programe, ki jih lahko koristite.
Prostore bo ob 12. uri odprl župan občine Litija
g. Franci Rokavec.
Različni dogodki bodo potekali ves dan.
Organizatorji: Mladinski center Litija, Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti – območna izpostava Litija,
Društvo Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije in
ostali uporabniki v vili.

Skupaj smo močnejši - Mreža NVO
osrednje Slovenije
V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije vzpostavljamo Mrežo NVO
osrednje Slovenije z namenom povezovanja nevladnih organizacij v
regiji in sooblikovanja razvoja naše regije. Vabljena so vsa društva,
zasebni zavodi in ustanove, da pristopijo in aktivno sodelujejo v regionalni mreži NVO.
Poglavitni namen mreže je povezovanje in usklajevanje NVO v regiji
na področju razvojnih vprašanj 26 občin Osrednjeslovenske regije.
Nova zakonodaja o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
predvideva načelo partnerstva vseh treh sektorjev pri upravljanju in
trajnostnem razvoju regije. V svetu regije bodo tako poleg županov
in gospodarstvenikov imeli svoj glas tudi predstavniki NVO. Posvetovalni organ regijskih svetnikov iz vrst NVO bo kolegij mreže, Stičišče
NVO osrednje Slovenije pa mrežo vzpostavlja in je njen upravitelj.
Poslovnik mreže in pristopno izjavo najdete na spletni strani Stičišča NVO osrednje Slovenije na povezavi www.srce-me-povezuje.
si/mreza-nvo. Prvo srečanje mreže je predvideno v februarju, kjer
bo predstavljen tudi osnutek Strategije razvoja nevladnega sektorja
Osrednjeslovenske regije.
Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Pridružite se akciji
Očistimo Slovenijo 2012

KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA ZVON IZ
ŠMARTNA PRI LITIJI
Pevsko društvo Zvon iz Šmartnega pri Litiji bo imelo v
SOBOTO, 3.3.2012 ob 19.00 uri koncert v Kulturnem
domu v Šmartnem pri Litiji. Gostje večera bodo Ženski
pevski zbor Toko Domžale s humoristko in Oktet iz Police pri Grosupljem.
Vljudno vabljeni v čimvečjem številu.

Društvo Ekologi brez meja je pričelo z aktivnimi pripravami na
ponovitev velike prostovoljske okoljske akcije Očistimo Slovenijo 2012, ki se tokrat priključuje svetovni akciji Očistimo svet
2012.
Akcija bo potekala 24. marca 2012, v šolah in vrtcih pa 23. marca 2012. K sodelovanju vabijo vse aktiviste, okoljske zagovornike,
študente in druge prostovoljce, ki bi aktivno pomagali pri pripravah
kot občinski koordinatorji, popisovalci divjih odlagališč, sodelavci pri
organizaciji različnih dogodkov, pomočniki pri komuniciranju itd.
Stičišče NVO osrednje Slovenije se je pridružilo akciji kot regijski
koordinator , kjer usklajujemo aktivnosti občinskih koordinatorjev v
26 občinah te regije. V nekaterih občinah Osrednjeslovenske regije,
še vedno ni prostovoljcev, ki bi prevzeli vlogo občinskih koordinatorjev zato vas vabimo, da si ogledate trenutno stanje na spletni strani
www. ocistimo.si. K akciji se priključite tudi vi in kot ključna oseba
poskrbite, da bo čistilna akcija v vaši občini stekla čim bolj gladko in
uspešno. Vaš interes za sodelovanje mi sporočite na barbara@srceme-povezuje.si.

Pevsko društvo Zvon, Šmartno pri Litiji

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
Poleg stalnih nalog bomo v letošnjem letu izvedli še dodatne naloge:
- z OŠ Gabrovka – Dole, ki je pobudnik za nakup avtomatskega defibrilatorja, bomo sodelovali pri zbiranju sredstev ter osveščanju krajanov
o pomenu pravočasne pomoči v primeru nenadnega zastoja srca, nudenju prve pomoči in uporabi avtomatskega defibrilatorja,
- dne 5. julija 2012 bo po enoletnem premoru v OŠ na Dolah ponovno
organizirana že četrta krvodajalska akcija, kot prejšnja leta se bomo
tudi letos potrudili, da bo le ta uspešno izvedena,
- glede na potek mandata dosedanjim članom v krajevnem in nadzornem odboru, bomo izvedli volilni občni zbor, zato ste že sedaj vabljeni
člani, da evidentirate oz. podate predloge za 12 – članski krajevni
odbor in 3 članski nadzorni odbor.
Mladi člani bodo pod skrbnim vodstvom mentoric opravljali naloge na
podlagi programskih usmeritev OZRK Litija.
Krajane pa tudi obveščamo, da merjenje krvnega tlaka, sladkorja in
maščob v krvi (vsako tretjo nedeljo v mesecu) od januarja dalje poteka
v prostorih osnovne šole Dole (vhod spodaj).
Ana Kotar

Več informacij o akciji lahko dobite na spletni strani www.ocistimo.
si ali pa pošljete svoja vprašanja na e-mail info@ocistimo.si.
Vsak posameznik lahko po svojih močeh doprinese k izboljšanju
trenutnega stanja in odpravljanju posledic neodgovornega človeške
ravnanja v odnosu do narave in okolja kjer živimo. Vabljeni k sodelovanju.
Barbara Možina, regijski koordinator akcije Očistimo
Slovenije 2012 Stičišče NVO osrednje Slovenije

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE – SERVIS
ZA DRUŠTVA
Kdo so NVO?
Nevladne organizacije, s kratico NVO, so neprofitne, večinoma prostovoljne organizacije, ki morajo imeti neko obliko pravne osebe. V
Sloveniji so to društva, ustanove in zasebni zavodi.
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SLOVENCI, HRVATI IN ITALIJANI
V domači dvorani Pungrt je Taekwondo klub Šmartno – Litija gostil klub iz sosednje Hrvaške, Takwondo
klub Fox. Pridružila se nam je še provinca iz Trsta, to
je združenje nekaj italijanskih klubov, iz domačih logov
pa se nam je pridružil že dobro znani klub Kang iz Ivančne Gorice. Prejšnje leto je naš klub s Kangom odpotoval v Bjelovar, kjer smo imeli podoben trening pri klubu Fox. Ti treningi so pokazali, da se naši člani od
njih lahko veliko
naučijo, saj je to
eden najboljših
hrvaških klubov.
Takrat je padla
ideja, da to naredimo pri nas v
Šmartnem, kar
smo z veseljem
sprejeli in rezultat tega je dvodnevno druženje s treningi, na katerem je sodelovalo 55
borcev in bork. Treninge so vodili trenerji iz treh klubov, trener Feđa
iz TKD kluba Fox s pomočnikom Dejanom, je vodil borbeni trening;
borbeno tehniko je vodil Tomaž Zakrajšek iz TKD kluba Kang; domači
trener Franci Šircelj, pa je vodil kondicijski trening. V soboto smo imeli
dva treninga, na kar smo prijatelje iz kluba Fox pogostili ter jih prenočili v planinskem domu Janče, kjer se niso mogli nagledati prelepega
nedeljskega jutra. Ta lepota ni trajala dolgo, saj nas je čakal zjutraj še

WWW.DOLE.SI

RAZPIS OBČINSKEGA
PRVENSTVA V SLALOMU IN
VELESLALOMU
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE pri LITIJI razpisuje tekmovanje za občinsko prvenstvo občine LITIJA v slalomu in veleslalomu, ki bo v
soboto, 25. februarja 2012 s pričetkom ob 9.00, na smučišču
DOLE PRI LITIJI.

VELESLALOM:

Izvedba; na modri, (položni- daljši progi)
KATEGORIJE:
1. Cicibani
2. Mlajši dečki
3. Starejši dečki
4. Cicibanke
5. Mlajše deklice
6. Starejše deklice
7. Članice
8. Starejše članice
9. Gospe

l. 2005 in mlajši
l. 2001 - 2004
l. 1997 - 2000
l. 2005 in mlajše
l. 2001 - 2004
l. 1997 - 2000
l. 1983 - 1996
l. 1967 - 1982
l. 1966 in starejše

SLALOM:

Izvedba: na rdeči, (strmi – krajši progi)

KATEGORIJE:
10. Mladinci
11. Mlajši člani
12. Starejši člani
13. Mlajši gospodje
14. Starejši gospodje
15. Veterani
en kondicijski trening ter za sprostitev še bazen. V Taekwondo klubu
Šmartno – Litija bomo gojili še naprej taka druženja, saj se naši borci z
njimi srečujejo skoraj na vseh tekmovanjih v tujini.
Za naše borce se v februarju ponovno začne tekmovalna sezona, kjer
bodo lahko uporabili znanje, ki so ga pridobili na tem treningu.
Janja REPINA

ZASNEŽENA HRVAŠKA
Že vsa leta se Taekwondo klub Šmartno – Litija udeležuje hrvaškega prvenstva M-2 v borbah. Letos je bilo
to tekmovanje zelo močno, saj je bilo za hrvaške juniorje izborno zaradi prihajajoče evropskega prvenstva.
V soboto, 4. 2. 2012, je domači klub zastopalo 5 borcev. Dan je bil
uspešen kljub temu, da je v našem klubu veliko tekmovalcev prestopilo
v višje kategorije. Tadej Pirc je po prvi prepričljivi zmagi, za 3. mesto v
zadnjih dveh sekundah klonil proti hrvaškemu tekmovalcu. Uspelo je
le Aleksandri Rozina, ki je s svojim trudom prisvojila klubu 3. mesto.
Pohvale tudi Sari Rozina, ki ji žal ni uspelo, kljub dobri borbi, ter seveda
mladima debitantoma
Timoteju Bučar ter
Davidu Bilbija, ki sta
prvič zastopala naš
klub v tujini. V nedeljo, 5. 2. 2012, pa ni
bilo vreme nič boljše
kot v soboto. Naš domači klub pa je tokrat
zastopal z mladinsko
reprezentanco, v katero je letos vstopil,
že vsem dobro znani
Domen Pirc. Kot smo že omenili, so v nedeljo tekmovali najboljši hrvaški juniorji. Našemu Domnu je uspelo, po težki borbi, na koncu z
odločitvijo sodnikov premagati tekmovalca iz hrvaškega kluba Jastreb,
ki je bil tudi favorit tekmovanja. V borbi za 3. mesto pa je bil boljši
tekmovalec iz kluba Fox, ki pa je s svojo borbo prepričal le sodnike, za
nas pa žal ni bil tako prepričljiv.
Vsem tekmovalcem želimo uspešno prihajajočo sezono, saj se nam
obeta kar nekaj tekmovanj. Eno izmed teh je Šmartno – Litija pokal
(10. 3. 2012), kjer si vsi želimo čim več zmag in seveda da bi čim več
domačinov navijalo za naše borce.

l. 1992 - 1996
l. 1982 - 1991
l. 1972 - 1981
l. 1962 - 1971
l. 1952 - 1961
l. 1951 in starejši

ČASOVNICA:

Ob 9.00 ogled proge – moške kategorije (od zap.št.10 do 15)
Ob 9.30 start prvega teka moških kategorij
Ob 10.30 start drugega teka moških kategorij
Ob 12.00 ogled proge – mlajše in ženske kategorije
(od zap. št. 1 do 9)
Ob 12.15 start prvega teka mlajših in ženskih kategorij
Ob 13.00 start drugega teka mlajših in ženskih kategorij
Ob 14:00 razglasitev rezultatov
PRIJAVE: Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele do petka 24. februarja 2012 do 14 ure, na naslov Športno društvo Dole,
Dole 20, 1273 Dole pri Litiji ali na e-naslov: smucisce@dole.si
Prijavijo se lahko tekmovalci-ke, ki imajo stalno prebivališče v občini
Litija. Kasnejše prijave niso možne!
ŽREBANJE: V petek 24.2. 2012 ob 19. uri v prostorih OŠ Dole pri
Litiji.
STARTNINA: Otroci do 15. Leta 10 € , ostali 15 €. Startnina
se poravna ob prevzemu startne številke. V ceno startnine je vklju
čena smučarska vozovnica in topel napitek ob zaključku druge
vožnje.
STARTNE ŠTEVILKE: Prevzem pri koči na spodnji postaji vlečnice
ob 8:45 uri za kategorije 10 do 15 in ob 11:30 uri za kategorije
od 1 do 9.
REZULTATI: Razglasitev rezultatov bo v ciljnem prostoru po zaključku tekmovanja.
NAGRADE: Za osvojena prva tri mesta v posameznih kategorijah
prejmejo: 1. mesto zlato medaljo; 2. mesto srebrno medaljo;
3. mesto bronasto medaljo.
SPLOŠNO: Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost!
V primeru neugodnih vremenskih razmer bo tekmovanje odpovedano, objava bo podana na spletni strani snežnega telefona
www.snezni-telefon.si in na spletni strani www.dole.si
INFORMACIJE:
GSM: 031 643 625 (Nina Kotar); e-pošta: smucisce@dole.si
ŠD Dole pri Litiji

Zaključil se je zimski prestopni rok za
igralke in igralce. Na pripravljalnih treningih je kar nekaj novih obrazov, ki so se
odločili igrati za Jevnico. Kljub hudemu
mrazu in zelo neugodnim vremenskim
razmeram treningi potekajo na igrišču z
umetno travo. Mlajše selekcije pa so še
na treningih v dvoranah in načrtujejo zunanje treninge v začetku
marca.
NK Jevnica je izvedla skupščino kluba, na kateri smo postavili nov
upravni odbor in določili vodje posameznih skupin, ki bodo skrbele
za izvedbo vseh nalog, ki jih je določil upravni odbor. S tem je v
organizacijo kluba vključenih veliko več ljudi in prvi znaki dela so
že vidni. Tako bomo postavili klub na višjo raven in našim igralkam
in igralcem omogočili boljše pogoje. Še vedno pa pospešeno delamo na projektu izgradnje novih garderob. Največ težav imamo
z birokracijo in priznam, da smo v Sloveniji za to pravi mojstri. Pa
naj nam še kdo reče, da nismo pripravljeni delati in posodabljati
športno infrastrukturo – to bi delali pa nam ne pustijo.
Vsi trenerji pa smo se udeležili trenerskega seminarja, ki je potekal
pod okriljem MNZ Ljubljana in pridobili licence za vodenje ekip v
sezoni 2012. ŽOGA + DELO = ZADOVOLJSTVO, ZDRAVJE in USPEH
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

NOGOMETAŠI NK KRESNICE SE
PRIPRAVLJAJO NA NADALJEVANJE
NOGOMETNE SEZONE 2011/12
Pričele so se priprave ekip za nadaljevanje tekmovanj v spomladanskem delu nogometne sezone v
ligah MNZ Ljubljana.
Najmlajši ekipi cicibanov U-8 in U-9 pridno vadijo dvakrat tedensko
v dvorani kluba. Trener Joško Nejedly ima kar dvajset igralcev, ki
redno obiskujejo treninge.
Udeležujejo se tudi turnirjev, na katere jih spremljajo starši, kar je
pohvale vredno. Nazadnje so gostovali na Viru pri Domžalah.
Mladinska in kadetska ekipa trenirata že od sredine januarja. Konec februarja se bodo udeležili enotedenskih priprav v Medulinu,
kjer bodo odigrali več prijateljskih tekem. Za priprave so se odločili skupaj s starši in trenerji in jih tudi sami financirajo. Stroške
priprav bo v okviru svojih zmožnosti delno kril tudi NK Kresnice.
Ambicije ekip so visoke. Mladinska ekipa je po jesenskem delu zasedla drugo mesto in želi to mesto obdržati, kadeti pa po igralskih
okrepitvah ciljajo na sredino lestvice.
Članska ekipa je po jesenskem delu tekmovanja na odličnem prvem mestu in to želi tudi obdržati. Ekipa je ostala v istem sestavu
in po zimskem prestopnem roku ni sprememb.
Priprave so se začele z začetkom februarja, kondicijske (zunaj) in
z žogo v dvorani.
Trener Jurij Sajovic ima na razpolago dvajset igralcev, postopoma
pa se bodo v ekipo vključevali tudi mladinci.
Vodstvo kluba si prizadeva, da bi v nadaljevanju tekmovanj zagotovilo vsem ekipam najboljše pogoje za treninge in izvedbo tekem.
Poleg tekem in zagotavljanja igralskega kadra je največji problem
zagotavljanje finančnih sredstev. Sredstva iz občinskega proračuna
ne pokrivajo vseh stroškov tekmovanj, zato se vodstvo kluba trudi
pridobiti sponzorje in donatorje, ki bi omogočili normalno delovanje kluba. Vabimo vse, ki imajo radi šport, da se nam pridružijo.
Tako bomo skupaj ohranjali 40-letno tradicijo nogometa v Kresnicah.
Jože Kovič

Nadaljuje se ligaško
tekmovanje
Prva ekipa, ki nastopa v 1A ligi, trenutno
zaseda zelo dobro 5. mesto, druga ekipa
v 2. ligi vzhod zaseda dobro 6. mesto in
ženska ekipa, ki nastopa v 2. ligi zahod,
pa trenutno zaseda odlično 2. mesto, le s točko zaostanka za prvo
ekipo Vipave.
V 10. krogu prvenstva je prva ekipa v gosteh izgubila s kranjskim
Triglavom 3:5, druga ekipa pa je v gosteh igrala neodločeno 4:4 z
ekipo Krškega. Prva ekipa je v 11. krogu doma premagala Ljubelj
6:2, druga ekipa Litije pa ekipo Slov. Gradca, ravno tako doma.
In še 12. krog, v katerem je prva ekipa v gosteh igrala neodločeno
4:4 z ekipo Bresta, druga ekipa pa je v gosteh pri Impolu izgubila z
rezultatom 2:6. Ženska ekipa je v 8. krogu doma premagala ekipo
Ete 5:3 in v 9. krogu, v gosteh, ekipo Slavije Štojsa z rezultatom
8:0.

Kadeti Litije državni podprvaki
V Postojni in Litiji je bilo 4. in 5. februarja 2012 državno prvenstvo
v kategoriji U-18 za moške. Ekipa Litije v postavi Klemen in Tomaž
Ivančič, Kristjan Ponebšek, Žiga Pikl in Rok Markelc, je osvojila
drugo mesto v državi (3241 podrtih kegljev). Prvaki so postali tekmovalci ekipe Proteusa iz Postojne (3345), tretja pa je bila ekipa
Konstruktorja iz Maribora (3236). Na prvenstvu je tekmovalo 14
ekip iz 13. klubov.
Čestitamo!

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

Dolgost življenja našega je kratka,
kaj znancev je zasula že lopata,
odprta noč in dan so groba vrata,
a'l dneva ne pove nobena pratka.

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo,
odšel si sam na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečin,
za tabo je ostal boleč spomin.

V SPOMIN

Z A H VA L A

Minilo je že leto odkar si nas zapustila draga, skrbna
in ljubeča mama, žena in hči

V 71. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče

MAJDA MIKAC

JOŽEF KOZLEVČAR

roj. KOCI
18.1.1961 - 25.2.2011

Z A H VA L A
Nepričakovano me je zapustil brat

JOŽE KOSTEVC
1950 - 2012

1941 - 2012

Zahvaljujemo se vsem, ki se jo spominjate, postojite ob njenem grobu,
ji prinašate cvetje ter ji prižigate svečke.

Iskrena hvala osebju ZD Litija za nesebično pomoč in vsem, ki so darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so mi stali ob strani ob smrti brata,
posebno sosedi ge. Jemec, mu darovali cvetje in sveče, g. župniku,
pevcem, ZD Litija, trobentaču, pogrebcem in vsem, ki so ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

Njeni: mož Anton, hči Mojca in mama Vida

Žalujoča sinova Robert in Samo

sestra Mimi

»Vsi, ki jih imamo radi, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.«

Z A H VA L A
Z A H VA L A
18.1.2012 nas je v 79. letu starosti zapustila žena, mama, stara
mama in prababica

MARTINA MARTINČIČ
iz Velike gobe

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in
ki ste nam kakorkoli pomagali ob boleči izgubi pokojnice.

Žalujoči: mož Franc ter otroci Magda, Jeri,
Franci in Alenka z družinami

Ta črni dan je moral priti,
ta dan gorja, ta dan solza,
bolečina da se skriti,
tudi solze ni težko zatajiti,
le tebe nihče nam ne more vrniti.

Z A H VA L A
1. februarja je v 74. letu starosti za vedno odšel naš dragi mož,
ati, dedek in tast

JANEZ KOPRIVNIKAR
iz Litije, Ulica 25. maja 7

Iz vsega srca se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih
stali ob strani in sočustvovali z nami.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste
ga pospremili na zadnji poti. Hvala za vsako izrečeno toplo besedo, objeme, prijaznost, darovano cvetje, sveče in ostale darove. Iskrena hvala
dr. Agreževi in ostalemu osebju ZD Litija ter patronažnim sestram za vso
potrpežljivost, oskrbo in prijaznost.
Tebi naš ati, mož, dedek in tast pa en velik HVALA, da si bil z nami in
delil svojo brezpogojno ljubezen. Radi te imamo in pogrešamo te.
Vsi njegovi žalujoči: žena Jožica, sinova Dejan in Zoran z Miro, hčerka
Irena s Simonom, vnuka Tea in Aleš s Sonjo

ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

Zakaj sonce je zašlo,
zakaj vidim le temo?
Glas v daljavi je zamrl,
a sem res jaz umrl?
Ne vidim vas nikjer vas ni,
izgubile so se vse sledi.
A še vedno čutim vas v sebi,
nikoli vas zapustil nebi.

Z A H VA L A
V 68. letu starosti nas je zapustil naš dragi

FRANČIŠKE VODIŠEK
1928-2012
iz Bukovice pri Litiji

ALOJZ LAJOVIC

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom Bukovice, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče ter ustna in
pisna sožalja. Hvala g. župniku za pogrebni obred, g. Danilu Cvetežar
za besede slovesa, pevcem za sočutno zapete pesmi in Janiju Izlakarju
za odigrano Tišino. Posebej se zahvaljujemo zdravnici ge. Hauptmanovi
za vložen trud in pomoč pri zdravljenju.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za poklonjeno cvetje in
sveče ter darovane svete maše.
Posebna zahvala dr. Kokotovi ter vsej dežurni službi ZD Litija v času
njegove bolezni. Hvala g. župniku Mihaelu Kališniku za lepo opravljen
obred, pogrebni službi Komunale Litija, pevcem, govorniku Martinu
Penčur za ganljive besede slovesa in trobentaču za zaigrano Tišino.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sin Franci ter hčerki Mari in Majda z družinami

Vsi njegovi

Verjamem
da me vidiš, ko prihajam na grob
verjamem
da me slišiš, ko se pogovarjam s teboj
verjamem
da si z menoj, ko mi je hudo
verjamem
da paziš name, da se mi kaj ne zgodi
verjamem
da si srečen, ko mi je lepo
verjamem
in dokler bom verjel
NISI UMRL
(Janez Medvešek)

V SPOMIN

DRAGO MARIJANOVIĆ
02.03.1961 - 26.02.2006

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce,
da se udeležijo krvodajalske akcije, ki bo
v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji 15. in 16. marca 2012
KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi pa
si pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni!
OZRK LITIJA

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.

Hvala vsem, ki se ga še spominjate.

žena Jelica, hči Karmen in sin Žan

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Jovanovič Aleksander s.p., CDK 39,
1270 Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik:
Marko Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

OBV E ST IL A / KR I Ž AN KA

Februar 2012 15

nagradna križanka

V SPOMIN
Zima je že objela naravo, da jo popelje v zimsko spanje. Z njo je tiho zaspal tudi kmet »Lojze« iz Dolge
Noge, sedaj Zg. Jevnica. Kdo je to? ALOJZ ROKAVEC – partizansko ime Jastreb, rojen leta 1925. Otroška
leta je preživel na domači kmetiji. Tako je spoznaval svet okoli sebe in kaj, kako naj dela bodoči kmetovalec na Mahkovčevi domačiji. Lepo je sledil naukom in zgledom staršev. Ko je postal samostojni kmet,
je to s pridom uporabil. Žal je to delo – učenje prekinila vojna. Vpoklican je bil v nemško vojsko. Ni se
odzval. Februarja 1943 je odšel v partizane. Najprej je deloval v zaščitni četi, ki je varovala partizansko
civilno taborišče (PCT) pod Jančami. Po razpustitvi le-tega je septembra istega leta odšel na Dolenjsko.
Postal je borec Levstikove brigade, s katero je napadal sovražnikove postojanke (tudi Prežganje) in prešel reko Savo. Bojno pot je nadaljeval na Štajersko vse do Koroške.
Marca 1944 je prešel v Šlandrovo brigado. Kmalu je bil dodeljen v specialno četo, ki je delovala na
Moravškem, pozneje v Savinjski dolini. Borci specialne čete so skrbeli za izgradnjo skladišč, zbiranje
in izdajanje orožja. Vsi prenosi orožja so bili ročni – na hrbtih borcev. Opisano delo je opravljal vse do
osvoboditve. Tedaj so preostanek orožja s strelivom ODPELJALI na železniško postajo Šmartno ob Paki
in ga predali drugim.
Domov se je vrnil oktobra 1945. Domačija je bila požgana, a vsi izgnani domači so se vrnili iz nemških
taborišč. Doma je zavihal rokave in skupaj z domačimi so obnavljali dom. Že naslednje leto 1946 je postal član OBNOVITVENE zadruge Jevnica-Kresnice in tako požganim pomagal nabaviti gradbeni material.
Pozneje je dolga leta deloval v Kmetijski zadrugi Litija. Hitro je spoznaval, da bo nujno urediti dovozne
poti in zgraditi most preko potoka v dolini pod vasjo (1953). Kmalu ga je Manožnikov Jože povabil v
odbor za elektrifikacijo vasi pri nas in na Senožeški strani. Aktivno je sodeloval, zlasti pri zbiranju lesa,
posek le-tega in pri kopanju jam za električne drogove. Osmega avgusta 1954 je prvič pri nas zasvetila
elektrika.
Podobno je deloval še pozneje pri obnovi in širitvi električnega omrežja ter izgradnji treh transformatorskih postaj (1971 in 1982). Zakaj vasi so se širile in poraba elektrike se je s tem večala. Vse te razmere
so terjale nove izboljšave prometnih poti, zlasti po dolini in v vasi Golišče in Zgornja Jevnica. Nekaj svojega časa je posvetil delu v KOZB Jevnica. Bil je član od začetka do smrti, tudi predsednik in dolga leta
praporščak. Zato je obiskal mnoga spominska obeležja širom Slovenije.
Pri vsem tem delu ni zanemarjal kmetije. Skrbno je načrtoval, obdeloval, pobiral pridelke na njivah,
travnikih in tudi v gozdu ter negoval gozdne poti. Skupaj s Kmetijsko zadrugo Litija se je že zgodaj
zavzel za kmečko zdravstveno zavarovanje za kmete (1960). Skupaj s člani KZ Litija se je že leta 1972
resno zavzel, da je pri nas uspel referendum za združitev delovnega in kmečkega zavarovanja. Poslej
so tudi kmetje vplačevali svoj prispevek za zavarovanje od dohodka na kmetiji. Skupaj s KZ Litija so se
zavzemali in uspeli (leta 1984) z obveznim vključevanjem gospodinj vseh invalidnih kmetov in članov
v delavsko, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojnina tudi za kmeta v starosti 60 let, če je on
preminul, pokojnino dobi žena).
Pri vseh zahtevah – potrebah je bil skromen, delaven in vztrajen. Prav zato je bil uspešen v vasi, KS in
širše. Znal je ceniti dobrote zemlje: pridelke sejati, negovati, pobirati in koristno izrabiti. Danes bi bili
veseli podobnih toplih ljudi in skrb za zdravo domačo hrano bi bila lažja. Nisem uspela opisati še vseh
drobnih del. Naj navedem še nekatera priznanja iz NOV in poznejša:
- Medalja za zasluge za narod III. stopnje;
- Medalja za hrabrost (v NOV);
- Red republike s bronastim vencem;
- Leta 1973 je od SZDL in Stalne konference mest Jugoslavije prejel posebno zvezno Priznanje KS in
DRUŽINA;
- 1981 je KS Jevnica izročila KRAJEVNO priznanje za uspešno delo.
V imenu KS ter društev: »HVALA 'Lojze' za vse pobude, opravljeno delo in za lep odnos do soljudi.«
Zapisala E. Kovič

dom tisje
Po zelo aktivni jeseni, pričetkom zime se življenje
v domu vrača v ustaljene poti. Praznovanje 65.
letnice doma se počasi končuje, v januarju smo
si ogledali filmske posnetke praznovanj, nato pa
so nas razveselili Zagriški fantje s svojim nastopom. Vsako leto nas v januarju obiščejo pevci
pevskega zbora Sončni žarek iz Šentvida pri Stični, tako je bilo tudi letos. Prostovoljki gospe Ana
in Breda Merčon sta nam skupaj s prijateljicami pripravile zanimivo
glasbeno popoldne z igranjem na nenavadne inštrumente.
Z novim letom smo pričeli z izvajanjem nove dejavnosti in sicer storitvami pomoči na domu. Pomoč na domu v obliki socialne oskrbe je
namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti in kronične
bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa
take oskrbe in ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne
oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem
varstvu v zavodu, drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev
pomoči na domu obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Do
storitev socialne oskrbe so upravičene osebe, ki potrebujejo najmanj
dve opravili iz dveh različnih sklopov prej navedenih opravil. Izvajalci
storitev socialne oskrbe na domu so za svoje delo strokovno usposobljeni, njihovo delo vodi in nadzoruje vodja oz. koordinatorka storitve.
Čas posameznega obiska ni krajši od 30 minut, kar je najkrajša obračunska enota za plačilo storitev. Neposredno izvajanje storitve na
domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu, največ 4 ure dnevno
in največ 20 ur tedensko. V storitev socialne oskrbe na domu ne sodijo
opravila, ki niso v neposredni zvezi z uporabnikom storitve in njegovim
najožjim življenjskim okoljem. Osnovna cena storitve na uro za upo-
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Težje besede: APOLO, READE, OISE, ADORNO,
Ime in priimek:
rabnika je 3,80 EUR-a, storitev do
ATENAGORA, TALMUD, ISO
Ulica:
polne cene subvencionira občina
Pošta:
Izžrebanci
JANUARSKE
križanke
prejmejo
knjigo
LITIJSKI
Šmartno pri Litiji, ta subvencija
OBRAZI, avtorja Martina Brileja. Nagrade prispeva Tiskarna
Telefon:
ne predstavlja vračljivega sociACO, Cesta Dušna Kvedra 39, Litija, kjer nagrade tudi prejmete.
alnega prejemka. Vse dodatne
Rešeno križanko pošljite do 08.3.2012 na naslov ure
informacije lahko dobite osebno
1. Špela CERAR, Golišče 65a, Kresnice
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli
vsak delovni dan od 8. do 13. ure,
2. Klara Kralj, Jeze 13, Šmartno pri Litiji
ob ponedeljkih pa od 8. do 12.
knjigo LITIJSKI OBRAZI avtorja Martina Brileja.
3. Anica KOLEŠA, Maistrov trg 1, Litija
ure in od 14. do 16. ure. Lahko pa
Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija.
nas pokličete tudi po telefonu na
številko 890-01-03, 890-01-06 ali
890-01-99 ali pa nam pišete na elektronski naslov: tisje@ssz-slo.si ali
leonida.razpotnik@ssz-slo.si.
Ob našem delu smo opazili, da uporabniki poleg organizirane pomoči na
domu, ki je strokovno vodena, uporabljajo tudi razvejano mrežo pomoči,
PRODAJAM zazidljivo parcelo v izmeri 794 m2 v Tihaboju (k.o. Vodiki jo izvajajo različni drugi, laični, ponudniki - gre pa predvsem za »sivi
ce, GA-14SK naselje Gabrovka) ob asfaltirani občinski cesti Sopotatrg«. Ljudje, ki koristijo usluge le tega, verjetno niti ne razmišljajo, da je
Dole-Brezovo-Gabrovka. S parcele je lep razgled po okolici in dolini
včasih ugodna cena storitve za uporabnika na koncu veliko dražja.
Mirne. Cena po dogovoru. Telefon: 01/541- 61-63.
Dandanes se srečujemo s povečanim številom uporabnikov, ki so preKupim kmetijo ali kmetijsko zemljišče in gozd. Tel.: 041 751 266.
našalci na antibiotike odpornih sevov različnih mikroorganizmov kot na
primer: ESBL, VRE….Odpornost organizmov je posledica nekritičnega
prodamo počitniško kočo na Veliki planini, temeljito obnovljeno na
jemanja antibiotikov pa tudi dodajanja le teh v različnih drugih oblikah
izjemni lokaciji. Tel.: 041 751 266.
(na primer meso pitanih živali). S časom so mikroorganizmi razvili odZELO UGODNO PRODAM dvojček, 155 m2 bivalne površine na lepi
pornost na antibiotike in vse bolj pogosto se zgodi, da postane človek
lokaciji v Puščah pri Turjaku v 3.gf. Vse inštalacije so že pripeljane
nosilec odpornega soja bakterij, še posebno, če se je zdravil v bolnido objekta. Možnost dograditve po vaših željah in kompenzacije z
šnici. Za zdrave ljudi je možnost okužbe zelo majhna (tudi pri otrocih).
drugo nepremičnino. To je zagotovo najugodnejša med ponudbami
Dokler ste zdravi ste lahko v isti sobi z bolnikom, tudi priložnostni konprimerljivih nepremičnin v okolici. Tel.: 041 751 266.
takti (dotiki, objemi) niso nevarni za okužbe. Vendar ne pozabite na
ZELO UGODNO PRODAM! Gozd, travnik in pašniki, ki so zaraščeni
razkuževanje rok pred vstopom v prostor, kjer se nahaja bolnik, in ko
- interesantni zaradi lesa, čebelarstva, koče... v k.o. Paneče, pod grezapustite prostor.
benom med Lisco in Ješivcem. Na parceli je izvir vode ter ruševina
Svetujemo vam, da se prepričate, da oseba, ki vam nudi laično pomoč,
objekta. Tel.: 041 751 266.
upošteva navodila in postopke dela
pri uporabnikih, ki so prenašalci
PRODAM 3 sobno stanovanje v Šmartnem pri Litiji, neto povr. 73m2
odpornih klic, saj se v nasprotnem
+ 27m2 terase, stanovanju pripada še garaža, kurilnica in drvarnica.
primeru lahko prenesejo odporne
Cena po dogovoru. Kontaktna oseba: Darja Ostrež, tel.: 031/221klice tudi na druge uporabnike, ki
650.
jih oskrbujejo te osebe in tudi na
prodam kip Justicije, boginje pravice, bronasto, veliko 24 cm za
vaše in njihove svojce.
80 €. Tel.: 031/878-351
Za več informacij vas vabim, da
kupim star mizarski ponk, skrinje, omare marajne, mize mentrge in
obiščete našo spletno stran www.
ostale stare stvari. Tel. 031/878-351
dom-tisje.com ali pokličete na tel.
01/8900100.
Oddam enosobno in dvosobno stanovanje (50 m2 in 45 m2) v stanovanjski hiši v bližini Litije. Centralno ogrevanje na olje, velika terasa
Leonida Razpotnik
in sončna lega. Parkirno mesto, možnost uporabe vrta. Cena po dogovoru. Tel.: 031/475-749

mali oglasi

GOSPETI d.o.o., DO 15. 3. 2012
BRODARSKA 7, LITIJA
TEL.: 01/ 8980 820

Spletni naslov:
http://www.gospeti.si

ODPRTO

OD PON–PET OD 8.00 DO 17.00,
SOBOTA OD 8.30 DO 12.00

–20%
NA
ZAMENJAVO
ZAVORNIH
PLOŠČIC

V najem oddam starejšo kmečko hišo 90
m2 v okolici Litije, etažna centralna na drva,
uporaba zelenjavnega
vrta, avto pod streho.
Možen kasnejši odkup.
Informacije:
031/670-737.

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

NLP dobil nove plesne prostore

PŠD NLP je s februarjem dobil super
pogoje za delo. Končno imamo plesni
studio, kjer ples lahko pride do izraza
v vsej svoji lepoti in velikosti. Tako za
tekmovalne in rekreativne pogoje je
idealen prostor saj meri 240 kvadratnih metrov. Dvorana je opremljena z
ogledali, avdio opremo, tla so prekrita
s parketom. V zimskem času je dvorana ogrevana. Nova dvorana se nahaja
na Ljubljanski cesti 18 v Litiji.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Z marcem pričnemo z novimi rekreativnimi plesnimi programi: hip-hop, break dance, balet za predšolske otroke in telovadba za odrasle.
Nekaj terminov je v novi dvorani še prosto za
najem. Idealna je za skupinsko vadbo; telovadbo, aerobiko, pilates, jogo, borilne veščine, za druženje in vse nove pogruntavščine, ki
jih prostor ponuja.
Informacije dobite na tel. št.: 040/244-842,
041/418-343, E-mail: psd.nlp@gmail.com

tenis klub AS
BLAŽ BIZJAK DRŽAVNI PRVAK, PIA POGLAJEN
ZMAGALA ŽE DRUGIČ ZAPORED
Blaž Bizjak je na Državnem prvenstvu do 18 let, ki se je odvijalo v Ljubljani prepričljivo opravil z vso konkurenco in osvojil naslov državnega prvaka. V finalu je premagal
Maksa Tekavca iz Ljubljane z rezultatom 6:2 6:2. Blaž je tako potrdil, da je trenutno
najboljši slovenski mladinec, saj zaseda prvo mesto slovenske lestvice do 18 let, je
pa tudi najvišje uvrščeni slovenski mladinski igralec na svetovni mladinski ITF teniški
lestvici.
Pia Poglajen je nastopila na svojem drugem turnirju v kategoriji do 10 let in še drugič zapored zmagala. Pia je tudi tokrat gladko opravila s preostalimi tekmovalkami,
v finalu pa nasprotnici celo zavezala »kravato« saj jo je premagala kar 6:0 in 6:0.
Grega Kokalj se je konec meseca odpravil v Francijo, v Tarbes, kjer se je odvijalo neuradno svetovno
prvenstvo do 14 let, saj so nastopili tudi tekmovalci iz ZDA in Avstralije, turnir pa šteje tudi kot tekmovanje 1., najvišjega ranga za evropsko teniško lestvico. Grega se je prebil do drugega kola, nato pa tesno v
treh setih izgubil. Osvojil je nekaj novih točk in ostaja najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec na evropski
teniški lestvici do 14 let ter seveda na 1. mestu slovenske lestvice do 14 let.
Tom Ašič je odlično nastopil na Odprtem prvenstvu do 12 let v Kranju, kjer se je uvrstil v četrtfinale.
Tina Godec je nastopila na Odprtem prvenstvu do 16 let, kjer je zabeležila odličen rezultat, ko je po gladki
zmagi v 1. krogu, v 2. krogu ugnala 8. nosilko in se uvrstila v četrtfinale.
Nastja Kolar je uspešno prestala svoj prvi nastop za FED CUP reprezentanco. Ta je bila na Japonskem v
dneh od 3. do 5. februarja. Nastja Kolar se je pomerila s 52. igralko sveta Morito in se ji odlično upirala,
saj je Japonka potrebovala kar tri nize, da je ugnala našo mlado Nastjo. Nastja Kolar je bila tudi najmlajša
udeleženka FED CUP nastopov.
Nik Razboršek se je opravil na lov za prve ATP točke v Turčijo, kako se bo tam odrezal pa javimo, ko se
vrne. Pia Čuk pa bo poskusila izboljšati svojo mladinsko uvrstitev na turnirjih po Južni Ameriki in tudi o tem
več prihodnjič, ko se tekmovalka vrne s turneje.

