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PRAZNOVALI SMO SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK

PUSTNI ŽIV-ŽAV 2013

iz uredništva
Pustni karneval je zopet dokazal, da v Litiji
lahko stopimo skupaj in se povezani lotimo
tudi večjih projektov. Želimo si le lahko, da
s takšno vnemo pridno nadaljujemo in v teh
časih uspemo z dobro voljo in skupno moUredništvo Občana
čjo. Dokažimo to! 

V občini Litija smo s številnimi
prireditvami počastili slovenski
kulturni praznik; v nedeljo pred
praznikom je potekala tradicionalna prireditev na GEOSS – u
kjer je bil slavnostni govornik
predsednik Društva slovenskih
pisateljev, dramatik, esejist in
prevajalec Veno Taufer. V torek,
5. februarja so se v kulturnem

Prispevke pošljite do 08.03.2013
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija.

Recital pred spomenikom čolnarja

centru predstavili učenci osnovne šole Litija s prireditvijo S KULTURO V SVET ….ŽE DVAJSET LET in prav tam,
se je na predvečer praznika, odvijala osrednja občinska
prireditev, z zanimivim kulturnim programom. Na sam
dan praznika smo lahko prisluhnili recitalu slovenske
poezije, ki so ga pripravili KUD VENČESLAV TAUFER,
KULTURNI CENTER LITIJA in KNJIŽNICA LITIJA pred kiVeno Taufer pri pomniku Geoss pom čolnarja.

ZAHVALA OB PUSTNIH PRIREDITVAH 2013

Letos smo bili priča že drugemu
uspešno izvedenemu LITIJSKEMU
KARNEVALU in vseh spremljajočih
prireditev PUSTNA LITIJA 2013.
Tako se ohranja in nadaljuje bogata tradicija pustnega dogajanja v
mestu , ki je več ali manj prisotna
že vse od leta 1847.
Iskrena zahvala gre koordinatorju pustnih prireditev podžupanu Aleksandru Gombaču in
podžupanji Lijani Lovše, prav
tako se zahvaljujem PGD Litija,
Turističnemu društvu Litija za
Pustna vlada na obisku v Litiji
dobro organizacijo Pustne povorke, Društvu podeželskih žena Gabrovka za uspešno izvedeno tekmovanje krofov, JZ za kulturo, mladino in šport, Kliše-ju, PGD Breg pri Litiji in PGD Vače ter še
vsem posameznikom, ki ste sodelovali v pustni vladi ter ostalim, ki ste kakorkoli
pomagali, da so prireditve uspele. Seveda se zahvaljujem tudi vsem sponzorjem:
RIKO d.o.o, Trgograd d.o.o., Mestne lekarne Ljubljana, Zavarovalnica TRIGLAV, Zavarovalnica
MARIBOR, Mestna skupnost Litija, Istrabenz plini, Petre šotori
d.o.o., Predilnica Litija, Kmetijsko gozdarska zadruga Litija,
Deželna banka Slovenije, Eltec
Petrol, Holding slovenskih elektraren, Elektro Slovenije, Pino
d.o.o, Geoplan d.o.o., LIDL d.o.o,
Spar d.o.o., Mercator d.o.o,
JP KSP Litija.
Dokazali smo, da s skupnimi močmi
1. mesto na karnevalu: JAMSKI LJUDJE
lahko uspemo in najlepše je opazovati zadovoljne obraze obiskovalcev, ki zapuščajo naše mesto. Še posebno pa smo ponosni, ker v pustno dogajanje vključujemo sodelujoče skupine iz celotne Slovenije.
(FOTO UTRINKI pustnega karnevala na zadnji strani)
Župan Franci ROKAVEC

Tako kot se za pustni čas spodobi, smo tudi
letos nekateri posamezniki v sodelovanju z
občino Litija in Mladinskim centrom Litija,
organizirali otroški živ-žav, ki je potekal v
soboto, 9.2. 2013, v šotoru pri trgovskem
centru Ježa.
(več na 2. strani)

SMUČIŠČE NA DOLAH
Obsega 4 ha površin in 1 km proge in ima
zgrajen sodoben sistem umetnega zasneževanja. Letošnjo sezono je še posebno lepo
urejeno.

ZAHVALA vsem
sponzorjem PREDNOVOLETNIH PRIREDITEV
Konec meseca decembra je Občina Litija
skupaj s PGD Litija uspešno organizirala
PREDNOVOLETNE PRIREDITVE, ki pa jih
ne bi bilo mogoče brez številnih sponzorjev, ki so pomagali, da smo lahko izvedli
zanimiv in kakovosten program in so:
RIKO d.o.o, TRGOGRAD d.o.o, ŠUŠTAR
TRANS,PINO d.o.o, PETROL d.d., ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o., ARHITEKTURNI BIRO RAVNIKAR POTOKAR,
IN-TACT d.o.o, AGM NEMEC d.o.o,
GEOPLAN Robert Rovšek, ELTEC PETROL d.o.o, JAVNA RAZSVETLJAVA LJ,
GRADBENA MEHANIZACIJA RESNIK
ZVONKO, KPL d.d., ARHIS d.o.o, EVJ
ELEKTROPROM, MAPRI PROASFALT
d.o.o., OSTREŠJE d.o.o, CEROS d.o.o,
INSTAL NET d.o.o, KLJUČAVNIČARSTVO DERŽIČ, RIMA d.o.o., REFLEX
d.o.o…
ISKRENA HVALA VSEM !

Možna je tudi nočna smuka, v času šolskih
počitnic od 18.2.2013 bo organizirana šola
smučanja. Podrobnosti si lahko preberete na
www.dole.si. Prijazno vabljeni na Dole!

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE pri LITIJI

organizira tekmovanje za občinsko
prvenstvo občine LITIJA
v slalomu in veleslalomu,
ki bo v nedeljo, 24. februarja 2013,
s pričetkom ob 9.00 na SMUČIŠČU DOLE PRI LITIJI.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Na spletni strani snežnega telefona www.activeslo.com pod
smučarski centri in na

www.dole.si

GSM: 031 643 625
(Nina Kotar)
RAZPIS NA STR. 14

MESTNA SKUPNOST LITIJA
Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 LITIJA

Vas vabi na

2. Zbor občanov
Mestne skupnosti Litija,
v sredo 06.03.2013 ob 16:30 uri
v veliki sejni sobi občine LITIJA.
(nadaljevanje na 3.str)
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ODPRTJE NOVEGA DALJNOVODA
Decembra 2012 je bil pod napetost vključen 2x110Kv daljnovod
Beričevo-Trbovlje v dolžini 38 km, ki pomeni bistveno izboljšano
napajanje Litije z okolico. Konec januarja letošnjega leta je bila ob
razdelilni transformatorski postaji na Ježi slovesnost ob odprtju navedenega daljnovoda. Naložba je nadvse pomembna za občino Litija, saj bo sedaj omogočena visoka stopnja zanesljivosti delovanja
in obratovanja elektroenergetskega sistema. Ob tej priložnosti se
je župan Franci Rokavec zahvalil družbi Eles d.o.o., kateri je uspelo
zaključiti tako obsežen projekt celo pred rokom.

(nadaljevanje iz 1. strani)

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
V VRTEC LITIJA
Vpis v enote Vrtca Litija za šolsko leto 2013–2014
bo potekal od 1. do 31. marca 2013.
Vloge bomo sprejemali po pošti, osebno na upravi vrtca,
vljudno pa vas vabimo tudi na osebni vpis
v posamezne enote:
 Vrtec Najdihojca – CKS 8, Litija
sreda, 6. marec od 9. do 17. ure
 Vrtec Jurček – Jevnica
četrtek, 7. marec od 10. do 15. ure
 Vrtec Kresnička – Kresnice
petek, 8. marec od 10. do 14. ure
 Vrtec Kekec – Sava
sreda, 13. marec od 10. do 14. ure
 Vrtec Taček – Hotič
četrtek, 14. marec od 10. do 14. ure

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

(Cesta komandanta Staneta 2, Litija)
vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik
za šolsko leto 2013/2014
Vpišete lahko otroka, ki bo do 1. 9. 2013 dopolnil 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).
1. Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2013/2014 bo
potekal od 11. do 15. marca 2013.
2. Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2013/2014
bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 11. 3.
2013, od 12. do 15. ure.
3. O
 d 12. 3. 2013 do 15. 3. 2013 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.
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.
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 01/89 83 147. 
Ravnatelj: Peter Strle, prof.

V SPOMIN JANEZU LUKAČU (1931-2013)
V soboto 19. januarja 2013 so se v krogu njegove družine poslovili
od Janeza Lukača, pravnika, sodnika, delegata, poslanca, dolgoletnega predsednika vladne komisije za izvajanje zakona o popravi
krivic. V vse zadolžitve, funkcije in položaje, ki jih je Janez Lukač
v svojem razgibanem življenju opravljal, je prinašal strokovnost,
človeško širino in zvestobo slovenstvu. Toda sintezo in izpolnitev
njegove človeške, strokovne in etične drže je udejanjil v več kot
dvanajstletnem vodenju Komisije za popravo krivic.
Janez Lukač se je rodil 9. septembra 1931 na Savi pri Litiji. Po vojni
je skoraj desetletje delal v policiji. Leta 1958 je diplomiral na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani. Kmalu po zaključku študija je bil štiri
leta sodnik; nato sekretar republiške skupščine in pozneje več kot
deset let sekretar skupščine SFRJ. Med leti 1980 in 1990 je bil profesionalni delegat v Zveznem zboru skupščine in tudi predsednik
njene Zakonodajno pravne komisije. Na prvih svobodnih volitvah 8.
aprila 1990 je bil izvoljen v Zbor občin in tudi izvoljen za podpredsednika tega zbora Skupščine Republike Slovenije.
Kot izkušen pravnik je dosledno in premišljeno podpiral vse korake, ki so Slovenijo pripeljali do samostojne države. Svoje delo je
na poseben način zaznamoval njegov odnos do sprave. Znana je
bila njegova misel, da se moramo Slovenci spraviti med seboj in da
sprave ne bo, če ne bo poprave krivic.
Pri vodenju posebne vladne komisije je prišla do izraza njegova
značajska trma in vztrajnost, njegove bogate pravniške izkušnje in
na koncu njegova človeška doslednost, ki je preprosto zmagovala.
Neverjetno se danes sliši, da so nekateri državni uradniki, člani komisije poskušali celo onemogočiti, da bi dr. Jože Pučnik dobil status
političnega zapornika. Pa tudi dejstvo, da je bila Lukačeva komisija
edina vladna komisija, ki je dolga leta delala brez plačila sejnin. Več
kot 18.000 zahtevkov je bilo pozitivno rešenih, na tisoče vlog, ki so
prispele na njen naslov pa predstavlja pomemben vir pričevanj o
krutih časih po drugi svetovni vojni na Slovenskem.
Janez Lukač je bil zelo navezan na njegove »litijske hribe«.
Tudi v občini Litija se je aktivno vključeval v njeno delo. V mandat
nem obdobju 1986 – 1990 je bil predsednik Družbenopolitičnega
zbora Skupščine občine Litija.
Zagotovo je ustanovitev Okrajnega sodišča v Litiji velika zasluga
prav Janeza Lukača, ki je znal leta 1990 pritisniti na prava vrata.
S tem je Litija ponovno dobila nazaj tisti del sodne oblasti, ki ji je
že od nekdaj pripadal. Prav tako je še danes zelo prisoten spomin,
kako si je prizadeval za vzpostavitev upravnih enot s sedeži na območjih prejšnjih občin.Aktivno se je vključeval v delo svetov javnih
zavodov v občini (Zdravstveni dom, Zavod za izobraževanje in kulturo), kakor tudi v odboru za sanacijo in ureditev rudnika Sitarjevec.
Bil je aktiven in zvesti član Slovenske ljudske stranke, nazadnje je
bil na našem srečanju 13. decembra.
Dragi gospod Janez; naj bo ta skromen zapis tudi izraz zahvale za
tvoje delo, za tvojo vztrajnost, za tvojo človeško in etično držo in za
tvoj odnos do preprostih ljudi in njihovih težkih življenjskih usod.
Iskreno se zahvaljujem za vse kar si dobrega naredil za našo občino
Litija.
Župan Franci Rokavec

 Vrtec Sonček – Vače
petek, 15. marec od 10. do 14. ure
 Vrtec Medvedek – Bevkova 1, Litija
ponedeljek, 25. marec od 9. do 16. ure
torek, 26. 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!
Vlogo za vpis si lahko natisnite z naše spletne strani
www.vrtec-litija.si

OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE
vpisuje predšolske otroke v Vrtec Čebelica
za šolsko leto 2013/2014.
Vpišete lahko otroke, ki bodo do 1. 9. 2013 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.
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 25. 02. 2013 do 15. 03. 2013, vsak delovni dan, med 6.00
in 15.00 uro ali po pošti na naslov OŠ Gabrovka-Dole, Gabrovka
30, 1274 Gabrovka, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki
kot datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 01/89 71 242.

AKCIJA BODI VIDEN IN PREVIDEN
Svet za preventivo in
vzgojo občine Litija se
je med 6. in 12. februarjem, priključil vseslovenski preventivni
akciji za večjo varnost
pešcev »Bodi previden« in 06.02.2013,
v sodelovanju s Policijsko postajo Litija in
Agencije za varnost v
prometu RS (AVP), za

nih predmetov, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost,
Udeležencem preventivne akcije
smo predstavili tudi demonstracijsko napravo imenovano VIDKO, s katero se lahko tudi podnevi zelo nazorno pokažejo, kako
pomembno je, da ima pešec na
sebi ali ob sebi ustrezen odsevni
predmet.

PUSTNI ŽIV-ŽAV 2013

Na pustni dogodek se je v letošnjem letu odzvalo še več staršev in
otrok. Z rajanjem smo pričeli ob 10h in se zabavali vse tja do 12h.
Celoten program je popestrila lutkovna skupina LiLu s predstavo
Gosenica dobi krila, za odlično glasbo je poskrbela glasbena skupina Artenigma. Plesna animatorka in učiteljica Aleksandra Košir
pa je otroke navdušila s plesno animacijo, nastopili so tudi njeni
plesalci iz OŠ Hotič, Oš Šmartno pri Litiji, vrtca Taček ter vrtca
Najdihojca.
Otroci so na naši zabavi izjemno uživali, se najedli krofov, nekateri so
si celo poslikali obraz, saj je za poslikavo poskrbela Sara Jakopič.
Zelo smo veseli, da je otroška maškarada v Litiji znova zaživela.
Zato si v bodoče želimo še več tovrstnih dogodkov. Se vidimo prihodnje leto. 
Pustni pozdrav

KORUPCIJE V LITIJI NI
Ko zmanjka argumentiranih kritik, da se v Litiji nič ne dela, se avtorjem prikradejo druga natolcevanja o možni korupciji in v tej povezavi trditev, da vse projekte gradi eno samo podjetje).
Tipično slovensko, če ni možno drugače, pa s »foušijo« na dan.
Seveda moram odločno povedati, da korupcije v Litiji ni – vsaj kar
se tiče občinskega javnega naročanja. Dopuščam, da o tem kdo
razmišlja, še zlasti, če se projekti uspešno izvajajo.
Bil sem v dilemi ali sploh odgovoriti na takšne provokacije toda,
ker je članek namenjen izključno ustvarjanju dvomov, želim javno
odgovoriti : NE DRŽI. Da to ne drži povedo naslednji podatki:
a) gradnja

SVC – socialno varstveni center izvajajo:
• gradbeno – obrtniška dela podjetje TRGOGRAD d. o. o s številnimi podizvajalci,
• strojne instalacije - IMP PROMONT d.o.o.
• elektroinstalacije – INSTAL NET d.o.o.
• dvigalo SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o.
b) za osnovno šolo Litija je bil objavljen javni razpis v uradnem listu
EU in RS z razpisnim rokom - ključ v roke. Med tremi ponudniki,
je bil izbran Trgograd d.o.o., ki je priložil vse potrebne reference in ponudil najnižjo ceno, pred drugima dvema ponudnikoma:
IMOS d.d, IN Strabag d.o.o.
c) centralna čistilna naprava: javni razpis je bil objavljen v uradnem
listu EU in RS z razpisnim rokom , ki ga je predpisala država ob
izdaji odločbe o sofinanciranju tega EU projekta. Izvedba gradbene pogodbe se vodi po načelih FIDIC. Izmed dveh ponudnikov je
bilo izbrano podjetje RIKO d.o.o. iz Ribnice pred podjetjem CGP
iz Novega Mesta.
Pri tem projektu je eden izmed glavnih podizvajalcev podjetje Trgograd d.o.o.
Ob tem je potrebno poudariti, da je zaradi zavarovanja za kvalitetno izvedbo del, potrebno zahtevati ustrezne reference in jamstva,
da se nam ne »zgodijo« stečaji gradbenih podjetji sredi izvajanja
projekta, zato morajo biti priložene ustrezne bančne garancije za
odpravo pomanjkljivosti v celotni garancijski dobi.
Poleg tega so v letu 2013 v občini izvajalci investicij še;Hip plus,
JP KSP Litija, Mapra d.o.o, KPL Ljubljana,Gradbena mehanizacija Resnik zvonko s.p. ,Javna Razsvetljava Ljubljana, AGM Nemec
d.o.o.,Šuštar trans in še bi lahko naštevali.
Moram reči, da sem zelo zadovoljen nad kvaliteto izvedbe vseh naštetih izvajalcev, saj se dela izvajajo kvalitetno in racionalno.
Sedaj pa še o reviziji, ki naj bi jo kot župan naročil, da bi ovrgel
določena namigovanja in sumničenja.
Res je bila revizija omenjena za projekt SVC, za druge projekte ne in,
ko sem ponovno prebral vaša natolcevanja, sem direktorici sam naročil, da naj ne naroči revizije tudi za projekt SVC. Zakaj bi zapravljali
denar za nekaj, kar tako ali tako ne bo prineslo zaupanja določenih
občanov, naj to opravijo pristojne državne institucije, če želijo.
Za zaključek naj napišem kakšno je bilo izhodišče že davnega leta
1989, ko smo predstavniki takrat ustanovljenih političnih zvez
(SKZ), imeli okroglo mizo s takratnimi družbeno političnimi organizacijami (ZSMS,ZKS, in SZDL) kot pripravo na večstrankarski sistem. Osnovni moto uvajanja večstrankarskega sistema je bil ta,
da bo to pomenilo izvajanje medsebojnega nadzora in tekmovanje
idej in ne tekmovanje v metanju polen pod noge ali, če uporabim
drug izraz – tekmovanje neproduktivnega natolcevanja. Seveda pa
ne zanikam, da tako kot pri vsakem delu, lahko tudi pri našem delu
nastanejo napake, vendar z vso odgovornostjo trdim, da celotna
občinska uprava dela zavzeto in predano. Resnično si želim, da bi se
vsi, »ki v srcu dobro mislimo« pridružili temu načelu.
ŽUPAN Franci Rokavec

Obvestilo uporabnikom železniškega
postajališča v Jevnici
mlajše in starejše organiziral preventivno
akcijo »Bodi viden in
previden«.
Organizatorji smo s
tokratno akcijo udeležence opozarjali na
nevarnosti v prometu
in najpogostejše dejavnike prometnih nesreč. Poleg tega smo
jih kot pešce osveščali
glede uporabe odsev-

V času obsežnih poplav pogosto reka Sava poplavlja tudi območje ob železniški postaji v Jevnici. Reka Sava zalije podhod pod
železniško progo, ki sicer omogoča varen dostop do perona. V
primeru poplav je vsem potnikom, ki vstopajo in izstopajo na
železniško postajo v Jevnici onemogočen varen prehod.
Slovenske železnice so sprejele Poslovnik čuvajske službe na
postajališču v Jevnici, ki opredeljuje dostop potnikov na peron v
času neprehodnosti podhoda.
Določena sta dva člana PGD Jevnica Marjan Petek- predsednik
in Parkelj Jernej – poveljnik ter gospa Agica Benčič, ki bodo v primeru poplavljenega podhoda v kontaktu z dispečerjem na ljub
ljanski železniški postaji. Na podlagi sporočila o neprehodnosti
podvoza za pešce vodja OE NP Litija odredi čuvaja za varovanje
potnikov pri nivojskem prečkanju. Dolžnost prometnikov postaj
Kresnice in Laze pa je, da od tistega trenutka dalje, ko dobita
obvestilo, da je podhod v Jevnici neprehoden, ukrepata v skladu
s tretjim odstavkom 131. člena prometnega pravilnika in zagotovita, da ni možnosti srečanja potniškega vlaka, ki ima postanek
na postajališču Jevnica, z vsemi vlaki ali progovnimi vozili na
celotnem medpostajnem odseku Kresnice- Laze. S postaje Laze
ali Kresnice lahko naslednji vlak odpelje šele, ko prometnik od
čuvaja na postajališču v Jevnici dobi obvestilo, da so vsi potniki
že zapustili območje tirov na postajališču v Jevnici.

POL ITI KA / AK T UA LNO
SLS ZA SPREMEMBO DO
RAZVOJNEGA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
Februarska seja občinskega odbora SLS Litija je bila v Polšniku. Obravnavali smo Predlog sprememb in dopolnitev odloka o komunalnem
prispevku, ki bo omogočil, da se pri plačilu
komunalnega prispevka, vrednost prispevka
zniža za vlaganja posameznikov v javno infrastrukturo.
Takšna rešitev bo možna v primeru vlaganj
občanov in občank v cestno, vodovodno in
ostalo infrastrukturo, uveljavljanje vrednosti
odstopa zemljišč ali podeljena služnost za
gradnjo infrastrukture. Predvidevamo, da
bo to določilo omogočalo tudi hitrejšo zemljiškoknjižno ureditev prenosa zemljišč pri
cestni infrastrukturi. Člani občinskega odbora SLS so se seznanili z
izvajanjem vseh ključnih projektov v občini in pozitivno ocenili dobro
finančno poslovanje občine Litija v letu 2012. 
Anton Korimšek

POLICIJSKA POSTAJA LITIJA V PRIMEŽU ZUJF-a
Spoštovani občani, vsi dobro veste kje je zgradba policijske postaje
Litija. Vsakokrat ko ste imeli opravek na policijski postaji so se odprla
vrata ne glede na čas. Danes tega ni več, vrata so zaprta, čaka pa vas
presenečenje, ki ga v osrčju Slovenije še ni bilo. Na vratih vas čaka
list papirja z vsebino, in sicer »URADNE URE«. Od ponedeljka do petka
čas uradovanja od 7. ure do 17. ure, sobote in nedelje zaprto. V nujnih
primerih kličite št. 113.
Spoštovani občani in občanke, ko vidiš
ta kos papirja na vhodnih vratih, na dvorišču polno policijskih avtomobilov, je
vsakdo prepričan, da bo v tej hiši človek
našel pomoč katero potrebuje.
Toda zelo se je zmotil, vrata ostanejo
zaprta in kaj ti rabijo telefonske številke, če nimaš pri sebi telefona ali pa ti ne
dela. Stojiš nemočen kot tele pred vrati in to v demokratični družbi.
Hvala vam predstavniki ministrstva za notranje zadeve, na čelu katerega je minister gospod Vinko GORENAK, tako se zadeve ne rešujejo.
Občina Litija meri 327 km2 katero površino in cestno povezavo v celoti
le malokdo od policistov pozna. Skozi občino Litija pelje magistralna
cesta Ljubljana- Hrastnik, magistralna železniška proga Ljubljana Zidani most, in kako si vi predstavljate, da boste zagotovili
varnost in tekočo obveščenost in odpravljanje posledic večjih dogodkov, ki lahko nastanejo tako na železniški progi kot magistralni cesti.
Kdo usmerja operativne policiste na terenu, dežurni na policijski postaji, in kako če usmerjati delo iz Ljubljane, ki sploh ne pozna terena
ali pa zelo malo.
Sprašujem vse pristojne v občini Litija in mestni skupnosti Litija kaj
ste naredili in dopustili, da je prišlo do te situacije, ali ste bili o tem
predhodno obveščeni.
Če so lahko non stop dežurne službe na prometnem informacijskem
centru, ki nimajo operativnega dela na terenu, pač pa izvajajo samo
obveščanja, dežurni na policijski postaji pa neposredno sprejema
obvestila o dogodkih in usmerja policiste na kraj dogodka, prometne
nesreče, kraj požara, umora, ropa, kjer je potrebno hitro ukrepati, za
prijetje storilca ali zavarovanja kraja kaznivega dejanja.
Zakaj ukiniti tako pomembno operativno službo, na drugi strani pa
ustanavljate para varnostne službe, ki nadzorujejo posamezne objekte
samo z varnostnimi kamerami, njihove fizične prisotnosti je le redko
zaslediti. Občine ustanavljajo redarsko službo med njimi tudi občina
Litija, ki pa z redarstvom nima nobene zveze, pač pa je to le golo pobiranje denarja. Preprosto sprehod po Valvazorjevem trgu, zatakniti
plačilne naloge za vetrobransko steklo voznikom, ki so parkirali pred
cerkvijo, nato voznikom, ki so parkirali na Ulici Milana Boriška in na
avtobusnem postajališču na Ulici Mire Pregelj in delo je končano nato
sledijo še plačilni nalogi po 80 evrov.
Sprašujem vas kakšen je smisel postavitve prometnih znakov (Ustavljanje in parkiranje prepovedano) na avtobusnem postajališču, ali ste
že videli, da je kateri od šolskih avtobusov in kombijev ustavljal na teh
označenih parkirnih prostorih, je pa to dober punkt za kaznovanje.
Odgovorni naj naredijo analizo, koliko kršiteljev je redar na kraju opozoril na nepravilnosti in preprečil storitev prekrška, koliko jih je kaznoval
na kraju prekrška. Ali so pristojni za urejanje prometa v občini res tako
sigurni, da obstojajo samo ti prometni znaki katere so postavili, žal so
še tudi drugi, s katerimi bi se dalo urediti prometno problematiko.
Ciril Golouh

Februar 2013
CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA
BOLJŠO LITIJO

POBUDA ZA ODPRTJE MESTNE
BLAGAJNE
CI je 6.2.2013 županu Rokavcu poslala pisno pobudo za odprtje Mestne blagajne, kjer bi občani Litije lahko brez provizije plačevali položnice (za komunalne storitve, elektriko, šolske položnice…). Stroški bančnih provizij so postali zelo visoki in jih marsikdo,
poleg vsega, že težko zmore plačati. V teh kriznih časih, ko moramo
gledati na vsak evro, bi bila Mestna blagajna prava stvar in velika pomoč občanom. Podobne Mestne blagajne že delujejo v 9. slovenskih
občinah in zadovoljni občani jih redno uporabljajo.
Prostor za mestno blagajno bi moral biti v delu mesta Litije, ki je frekventen, v pritličju, v bližini parkirišča, hitro in lahko dostopen vsem
ljudem, še posebej invalidom, starejšim ljudem in mamicam z otroškimi vozički.
Predlog CI Litija je dober in pričakujemo, da se bo župan nanj odzval in
čimprej pričel z aktivnostmi za odprtje Mestne blagajne. V CI verjamemo, da mu bomo občani zanjo hvaležni.
Na tem mestu tudi pozivamo vse občinske svetnike, MSL in KS, da podprejo predlog CI in svojim vplivom in zvezami pomagajo, da bi občani
Litije čimprej prišli do Mestne blagajne, od katere bi imeli korist vsi.
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RAZPADAJOČA NOVOGRADNJA
DOMA INVALIDOV
»Medobčinsko društvo invalidov Litija in Šmartno pri
Litiji gradi v centru mesta Litije objekt Doma invalidov. Izgradnja omenjenega objekta se financira tudi
s pomočjo javnih sredstev, ki jih je Občina Litija že namenila za
gradnjo objekta. Kot je razvidno iz fotografije, gradnja že več kot
dve leti stoji, poleg tega pa objekt s svojo nedokončano podobo kazi
videz mesta. Na objektu je vidna že precejšnja škoda, sanacija pa
bo gradnjo doma le še podražila.
Dom je invalidom nujno potreben saj je to edini prostor kjer lahko
izvajamo svoje aktivnosti.
Prosim predsednika društva g. Vidic Bogomirja, da članom društva
in občanom Litije in Šmartna pri Litiji javno pojasni razloge za zastoj
pri gradnji doma v naslednji številki glasila Občan? 
SEAD KIŠIĆ

POBUDA ZA SKLIC ZBORA KRAJANOV
MESTNE SKUPNOSTI LITIJA
CI je po sklepu sestanka z dne 5.2.2013 predsedniku MSL podala pisno
pobudo, da v skladu s 1.tč.25. člena Statuta MSL skliče zbor krajanov
s področja MSL. Predlagali smo, da bi bil zbor v začetku marca 2013.
V CI menimo, da se moramo meščani pogovoriti z odgovornimi v zvezi
s komunalnim prispevkom za priklop na novo kanalizacijsko omrežje,
zvišanjem cen komunalnih storitev, ureditvijo neznosnega stanja mirujočega prometa v centru Litije, ustanovitvijo novega javnega zavoda
in še drugih perečih stvari, ki spadajo med naloge po 9. členu Statuta
MSL.
Vprašanj, mnenj ali predlogov krajanov v zvezi z aktualnimi zadevami
v mestu je vsekakor veliko, vendar pa imamo premalo možnosti za neposredno in javno komunikacijo z odgovornimi osebami v mestu. Krajani smo tudi premalo aktivni pri soodločanju o stvareh, ki se tičejo nas
vseh in zbor krajanov je primerna oblika neposredne komunikacije.
Pričakujemo, da se boste meščani Litije v čim večjem številu odzvali na
vabilo MSL, ki bo objavljeno v medijih!
Oglejte si našo spletno stran www.civilna-iniciativa-litija.si ali pa
nam svoje pobude, vprašanja in kritike pišite na elektronski naslov ci.litija@gmail.com
(nadaljevanje s 1. strani)
MESTNA SKUPNOST LITIJA
Ulica Mire Pregljeve 1,
1270 LITIJA

VABILO

LITIJSKI PUST 2013
Litijski pustni karneval spremljam od leta 1974, ko sem
prišel v Litijo službovat in stanovat. Zgodilo se je tudi, da
ga kakšno leto ni bilo. Pustni litijski karnevali so bili do
danes kvalitetni in manj kvalitetni, obsežni in skromni.
Gledalcev je bilo včasih veliko več iz ostalih mest, krajev iz občine in
sosednjih občin, predvsem pa Litijanov in Ljubljančanov. Ti so prišli v
Litijo in okolico na zimski izlet. Praviloma so litijska podjetja in občinske krajevne skupnosti v pustni karneval prispevale skupine z lastno
idejo in navdihom. Moram pohvaliti letošnji pustni karneval, ki je bil za
moje pojme eden boljših, predvsem pa najmnožičnejši (27 skupin) do
sedaj. Bilo je tudi veliko posameznih mask, nekaj zelo domiselnih. Več
skupin se je predstavilo s kakovostjo in izvirno zamislijo. Vse pohvale
novim organizatorjem in predvsem organizatorki. Upam, da ste pobrali
tudi kaj vstopnine? Po nekaj letni skromnost in zatišju pustnega karnevala v Litiji je zgleda zavel nov veter. Tako naprej in upajmo na lepšo
bodočnost in tradicijo pustnega karnevala v Litiji. V mlajših letih in v
okviru podjetniške skupine, kjer sem bil zaposlen, sem tudi sam na
kakšnem karnevalu maskiran sodeloval. Spomnil bi se še na organizatorje, kot so bili gospodje Špat, Boh in nekoliko mlajši Godec. Žal sta
prva dva že pokojna. 
Adolf Berložnik

na

2. Zbor občanov Mestne skupnosti Litija,
ki bo v sredo 06.03.2013 ob 16:30 uri
v veliki sejni sobi občine LITIJA

Dnevni red:
1. Potrditev in možna razširitev dnevnega reda
2.	Poslovno poročilo o delu MS Litija za leto 2012 in predstavitev
načrta za leto 2013
- poslovno poročilo je objavljeno na notranji strani glasila,
ostalo gradivo pa je dostopno na: http://www.litija.si/index.
php?option=com_docman&task=cat_view&gid=84&Itemid
3.	Informacija o poteku projektov Občine Litija na območju MS Litija:
- gradnja Osnovne šole Litija
- gradnja SVC Litija
- gradnja kanalizacijskega omrežja Litija idr.
4. Razprava, vprašanja in pobude
5. Razno
Vabljeni:
- občani MS Litija
- svetniki MS Litija
- svetniki OS Litija izvoljeni v prvi volilni enoti (območje MS Litija)
- župan Občine Litija Franci Rokavec s sodelavci
- direktor JKSP Litija Roman Ciglar
- predstavniki CI Litija
- mediji: Atv signal, Radio GEEOS
Predsednik MS Litija,
Gvido Kres l.r.

Odgovor g. Šteferletu
Res je, da je v navadi ljudi, da sodijo o drugih
ljudeh. Razlika je samo ta ali sodimo pošteno
ali ne.
Vaša kritika glede županovega vodenja temelji samo na obtoževanju, kako župan zadolžuje občinsko blagajno. Se
morda spomnite, da v preteklosti nismo bili zadolženi? Vsak župan si
želi v svojem mandatu narediti čim več za dobro občanov. Spominjam
se župana g. Pintarja, on je deloval še v takratni občinski skupščini.
Dejal je: V mojem mandatu želim, da dobi vsaka krajevna skupnost
telefon. To je bilo za takrat zelo velik projekt in uresničil ga je. Za njim
je prišel g. Kaplja. Tudi on je dejal takole. V naši občini je preko 500
kilometrov neasfaltiranih cest. Trudil se bom, da za začetek dobi vsaka krajevna skupnost asfalt. Res je bilo v njegovem županovanju zelo
veliko kilometrov asfaltiranih cest. Ne samo župani, tudi nekateri drugi
občani so veliko naredili za družbo. Spomnim se bivše direktorice knjižnice ge. Ocepek, kako se je borila za občinska sredstva in poglejte
kakšna je danes knjižnica. Ali pa trud sedanjega župnika g. Pavla Okoliša, kako se trudi za čim hitrejše dokončanje gradnje naše cerkve.
Poslušala sem intervju g. Gustija Grošlja, nekdanjega upravnika doma
Tisje, kako se je boril z zdravniki, da je treba ljudem najprej zmanjšati
bolečino in nato zdraviti. Boril se je za dobro počutje ljudi v domu ostarelih in onemoglih. Takim ljudem je treba z veliko začetnico napisati
besedo »Hvala«! Tako zahvalo zasluži tudi sedanji župan. Meni je čisto
vseeno kakšne politične barve je župan, samo, da je pošten, delaven
in ljudski. Kdor ne zna takim ljudem reči hvala, mu manjka velika mera
srčne kulture. Ali sploh veste kaj je to? 
Marija Zajc

8.000,00 EUR

5.700,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.6 16V Enjoy Opel Corsa 1.3 CDTI

Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 04/2014, Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 04/2013,
prev. 92200 km, črna barva (kovinska), ben prev. 93213 km, bela barva, diesel, 1248
cinski, 1598 ccm, 85 kW, ročni (5 pr.), KLIMA ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

2.850,00 EUR

4.900,00 EUR

Renault Megane Grandtour 1.5 dCi Opel Signum 2.2 DTI 16V
Dynamique Confort
Elegance Avt.

Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 05/2013, Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2013,
prev. 180600 km, srebrna barva (kovinska), prev. 200900 km, srebrna barva (kovinska),
diesel, 1461 ccm, 74 kW, ročni (5 pr.), KLIMA diesel, 2172 ccm, 92 kW, tiptronic, KLIMA

5.900,00 EUR
Opel Corsa 1.3 CDTI

6.490,00 EUR
Subaru Legacy Outback 2.5 QV 4WD

Letnik: 2003, veljavnost nalepke: 07/2013,
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 04/2013, prev. 137605 km, srebrna barva (kovin
prev. 95550 km, bela barva, diesel, 1248 ska), bencinski, 2457 ccm, 115 kW, ročni
ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA
(5 pr.), pogon 4x4, KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2009, cena 7.700,00
EUR; Opel Corsa VAN 1.3 CDTI, letnik 2009, cena 4.700,00 EUR; Opel GT 2.0 Turbo, let
nik 2008, cena 19.500,00 EUR; Peugeot 207 Style 1.4 16V, letnik 2006, cena 4.680,00
EUR; Volvo V50 Kinetic 1.6 D, letnik 2006, cena 6.850,00 EUR; Subaru Outback Lega
cy Outback 2.5 QV 4WD, letnik 2003, cena 6.490,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

4

AK TUALN O

Februar 2013

MESTNA SKUPNOST LITIJA
POSLOVNO POROČILO 2012
Mestna skupnost Litija obsega območja mesta
Litije (Badjurova ulica, Bevkova ulica, Bobek, Brodarska ulica, Cankarjeva cesta, Cesta Dolenjskega
odreda, Cesta Dušana Kvedra, Cesta komandanta
Staneta, Cesta Zasavskega bataljona, Frtica, Graška cesta, Grbinska cesta, Grumova ulica, Gubčeva
ulica, Jerebova ulica, Ježa, Kidričeva cesta, Levstikova ulica, Ljubljanska cesta, Loška ulica, Maistrova ulica, Marokova pot, Na Dobravi, Na Gričku,
Parmova ulica, Partizanska pot, Podkraj, Pokopališka pot, Ponoviška cesta, Praprošče, Prečna ulica,
Predilniška ulica, Prisojna ulica, Prvomajska ulica,
Rudarska ulica, Savska cesta, Sitarjevška cesta,
Šmarska cesta, Topilniška ulica, Trg na Stavbah,
Trg svobode, Ulica bratov Poglajen, Ulica Luke
Svetca, Ulica Milana Boriška, Ulica Mire Pregljeve,
Ulica solidarnosti, Ulica 25. maja, Valvazorjev trg,
Vegova ulica, Vrvarska ulica in Zasavska cesta) in
naselij Podšentjur, Pogonik, Širmanski Hrib, Veliki
Vrh pri Litiji in Zgornji Log.
Člani sveta mestne skupnosti smo pričeli z delom v
sedanji sestavi po sklicu prve seje dne 3. 11. 2010,
ki je bila tudi ustanovna. Na podlagi volilnih rezultatov smo potrdili nove člane MS Litija v sestavi:
Gvido Kres - predsednik
Boris Doblekar - podpredsednik
Bojan Železnik - član
Aleksander Gombač - član (po prevzemu podžupanovanja odstopil zaradi kolizije interesov)
Jože Hostnik - član
Igor Štrus - član
Joško Godec – član
Do 31.01.2013 smo se sestali na sedemnajstih rednih sejah, na zboru krajanov, imeli pa smo tudi
štiri korespondenčne seje.
Mestna skupnost deluje v treh programskih sklopih:
1.	aktivnosti v zvezi z upravljanjem športne dvorane
2.	delo v širšem smislu dogajanj v MS Litija na infrastrukturnem, varnostnem (civilna zaščita) in
kulturnem področju
3.	sodelovanje z Občino Litija pri vseh aktivnostih
na območju MS Litija
Prvi in drugi sklop sta financirana s strani proračuna MS, tretji pa s strani proračuna Občine Litija.

različnih pogledov in tolmačenj odprtih vprašanj, ki
jih bomo morali uskladiti in urediti.

zagotovi dodatna sredstva v ta namen. Že sedaj občina v sodelovanju z MS, s podporo župana Francija Rokavca in strokovno sodelavko
ga. Andrejo Jerant, organizacijsko vodi ta projekt. Pavšalna ocena celotnega projekta je prek
100.000,00 evrov. Predvidoma bo tudi izvedba
trajala več let.

Nadzorni odbor Občine Litija v okviru svojih pristojnosti vrši pregled delovanja MS Litija tudi v
6.	Skupaj z Občino Litija smo izvedli projekt prodelu upravljanja z dvorano. Ko bomo dobili njegovo
stega brezžičnega dostopa do interneta na obporočilo, bomo v skladu z našimi pristojnostmi in
močju mesta Litija. Vrednost investicije v znepravnimi normami tudi ukrepali.
sku 13.225,74 € je bila poravnana v razmerju
MS Litija 40 : Občina Litija 60 odstotkov.
V prvem programskem sklopu nas še vedno
7.	Smo v fazi priprave za idejno rešitev obnove ali
čaka odločitev v zvezi s streho na dvorani.
ustrezne nadomestitve litijske kapelice (pri VulStanje strešne kritine je v dobren stanju in obstakanizerstvu Kastelic). Ta kapelica je v tem treja realna možnost, da bi lahko z ustrezno barvno
nutku v popolnoma neprimernem stanju. V Litiji
zaščito izboljšali trenutno kakovost in s tem posi prizadevamo za ohranitev kulturne dediščine,
daljšali življenski rok kritine za naslednjih deset do
saj spoštujemo našo nacionalno, versko in litijpetnajst let, kar bi bilo zelo racionalno in finančno
sko tradicijo. Ta kapelica je bila nekoč locirana
učinkovito. Odločili smo se, da preverimo to moob poti na polja, danes pa se je znašla v sredini
žnost, hkrati po tudi možnost zamenjave kritine. V
urbanega področja in zahteva nov smisel in simletošnjem letu moramo sprejeti odločitev.
boliko.
V drugem programskem sklopu ravno tako nada- 8.	Nadaljevanje projekta postavljanja otroških ig
ljujemo po že utečenem načinu dela. Naj spomnim,
rišč v mestu. V tem letu smo sodelovali pri obda je že v preteklosti MS v okviru finančnih zmonovi igrišča na Graški Dobravi z nabavo gugalnižnosti sodelovala pri več projektih ali pa jih v celoce v vrednosti 1.041,77 €. Še naprej pa iščemo
ti financirala. Npr.: postavitev litijskega vodnjaka,
rešitev na Valvazorjevem trgu – na prostoru za
pomoč pri asfaltiranju ceste Zg. Log – Prehudnik
stanovanjskim blokom in na Loški ulici.
– Litija, sodelovanje z litijskim muzejem, postavitev
9.	Asfaltirati prostor in najti rešitev za izgradnjo
skulpture čolnarja pred športno dvorano ipd.
podpornega zidu na Valvazorjevem trgu - za večV ta sklop spada tudi delo na področju kulture, ki
stanovanjsko hišo. To je prostor med cerkvijo in
ga uspešno vodi g. Hostnik Jože.
že asfaltiranim parkiriščem.
Na začetku mandata smo si zadali več ciljev. Nekateri so že realizirani, nekateri so tik pred zaključk- 10.	S podporo in pozitivnim pristopom smo skupaj
z Občino Litija in županom Francijem Rokavom, nekateri v fazi priprave, vsem pa je skupni imecem, JZK Litija, Knjižnico Litija, MC Litija, CI
novalec, da bodo v tem mandatu tudi realizirani.
Litija in društvi sodelovali in pri večih kulturnih
in družabnih projektih:
V letu 2012 smo sodelovali ter delno ali v celoti
		 - Pustovanje
realizirali naslednje cilje:
		 - Tačkov festival
1.	Sodelovali smo pri financiranju prireditev ‚mi		 - Lila Ex tempore
klavževanje‘ in ‚obisk Dedka mraza‘ tako name		 - Slovo poletju idr.
ravamo ravnati tudi v bodoče.
11.	Z županom Občine Litija Francijem Rokavcem
2.	Donirali 300,00 € Medobčinskemu društvu inin direktorico Javnega zavoda za kulturo Hevalidov ob trideseti obletnici in klubu malega
leno Hauptman, smo podpisali javno pismo o
nogometa KMN Litija 1.000,00, prav tako ob
nameri izvedbe projekta mestnega muzeja. S
njihovi trideseti obletnici in velikem uspehu na
tem dejanjem smo se podpisniki obvezali, da
evropski ravni.
bomo najkasneje v 4 letih muzeju zagotovili
3.	Finančno sodelovanje pri nakupu kombiniraneustrezne prostore.
ga gasilskega vozila v znesku 60.000,00 evrov.
Ocenili smo, da je to velik zalogaj za PGD Litija V tretjem programskem sklopu pa so zajeti proin občino. Menimo da je prav, da se podobno jekti na vseh področjih pri katerih sodelujemo na
kot je praksa na podeželju, kjer se vključujejo občinski ravni in se izvajajo na območju MS Litija.
KS, tudi v mestu vključi MS. V letu 2011 smo že Tukaj sodelujemo kot partner s predlogi in idejnimi
nakazali 30.000,00 evrov, v letošnjem letu pa rešitvami, tako v vlogi svetnikov MS Litija, kot tudi
v vlogi odborov in članov občinskega sveta Občine
smo nakazali preostanek 30.000,00 evrov.
Litija.
4.	V letu 2011 smo sodelovali pri obnovi ceste
na Velikem vrhu. V ta namen smo prispevali
2.500,00 evrov, ki smo jih nakazali v letu 2012. Ti projekti so:

V prvem sklopu je MS močno vpeta v gospodarjenje in skrb za dvorano. V tem delu smo lahko zadovoljni, saj dobro sodelujemo z najemnikom oz.
koncesionarjem (SPL) in izvajalcem upravljanja
5.	Poteka projekt tabličnega označevanja (kažipot)
(Matetova družba) v tehničnem delu.
glavnih poti do ustanov in zgodovinskih ter turističnih točk na območju MS in tudi ureditev
Za kakovostno komunikacijo med upraviteljem in
uličnega označevanja. Najverjetneje smo edino
MS je zadolžen podpredsednik MS Boris Doblemesto, ki tega še nimamo ustrezno označenekar.
ga. Projekt je zelo zahteven in drag. Izdelan je
elaborat, nabavljene so table-lamele in nosilci
Utečeno in brez težav tudi potekajo do sedaj dogolamel. Skupaj smo za to nakazali 38.914,37 €
vorjene finančne obveznosti s strani koncesinarja
iz sredstev, ki jih MS prejela iz občinskega prodo MS, vendar pa se z naše strani poraja vprašanje
računa za komunalne programe v letu 2011 in
glede višine koncesnine, zaradi pridobitve dodatnih
2012 in iz lastnih sredstev. Glede na to, da je
prostorov in s tem, po našem mnenju, potreba po
to zelo zahteven in drag projekt, smo mnenja,
zvišanju koncesnine. O tem smo že sprožili postopda bo treba vključiti tudi občino, da v proračunu
ke. V tem času pa je prišlo do nekaterih sprememb,

Javne investicije
1.	nadaljevanje izgradnje Socialno varstvenega
centra
2. nadaljevanje izgradnje Osnovne šole Litija
3. nadaljevanje izradnje Doma invalidov
4. izgradnja novega kanalizacijskega sistema
5.	priprava na izboljšanje energetske učinkovitosti
stavbe ZD Litija
6.	priprava za uspešno realizacijo pisma o nameri
v zvezi z mestnim muzejem idr.
Predsednik MS Litija
Gvido Kres l.r.

AK TUA L N O

Februar
Januar 2013
2011

PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ
V TURIZMU

PRIZNANJA NAJBOLJ INOVATIVNIM
PROJEKTOM V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Center za razvoj Litija je v januarju in februarju za turistične
ponudnike območja Srce Slovenije pripravil izobraževanja o
ključnih temah za kakovosten razvoj turističnih dejavnosti.
Predavanj, ki so jih vodili priznani slovenski strokovnjaki s področja turizma, se je udeležilo kar 80 turističnih ponudnikov z
območja.

V okviru Konference o inovativnih lokalnih skupnostih 2013, ki
bo v Ivančni Gorici potekala v četrtek, 21. marca 2013, bodo
podeljena priznanja za najbolj inovativne projekte v lokalnih
skupnostih. Namen konference, ki jo prireja Center za razvoj
Litija skupaj z Občino Ivančna Gorica in InCo gibanjem, je spodbujanje inovativnih praks in prepoznavanje inovativnih potencialov v Sloveniji.

Dr. Tadeja Jere Lazanski, prorektorica Univerze na Primorskem je
na prvem predavanju v Dolskem predstavila koncept sodobnega turizma ter poudarila pomen povezovanja in srčnost dobrih gostiteljev.
Dr. Aleš Gačnik, predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno
dediščino na Fakulteti za turistične študije - Turistica, je na drugem
srečanju predstavil priložnosti, ki jih ponuja dediščinski turizem. Izpostavil je pomen kakovostnega in učinkovitega delovanja Centra
za razvoj Litija, ki po njegovem mnenju »sodi med najboljše razvojne
agencije v Sloveniji, kar se navsezadnje odraža tudi v kreiranju uspešno
zastavljenih turističnih zgodb na območju Srca Slovenije.«

Na konferenci bodo o pomenu inovativne lokalne skupnosti spregovorili mag. Violeta Bulc, direktorica Vibacoma, Aleksandra Gradišek,
direktorica Centra za razvoj Litija in Tomaž Smole, podžupan Občine
Ivančna Gorica. Predstavljene bodo tudi dobre prakse, povezane z
zdravim staranjem, medgeneracijskim sobivanjem, inovativnim izobraževanjem mladih in razvojem lokalne identitete.

Center za razvoj Litija vabi k sodelovanju na:
• natečaju za najbolj inovativne projekte
v lokalnih skupnostih
Več informacij o konferenci in prijavni obrazec za natečaj je na voljo
na spletni strani:
http://www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/inlocom-konferenca
Rok za oddajo prijav je 15. 3. 2013.

VSE O MALIH KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAVAH
Kar 90 turističnih ponudnikov z območja Srce Slovenije se je
udeleževalo izobraževanj
Dr. Aleksandra Brezovec, prodekanja Fakultete za turistične študije
– Turistica, je na tretjem izobraževanju, ki je potekalo na Turistični
kmetiji Fajdiga v Temenici poudarila pomen učinkovitega komuniciranja v turizmu. Ključnega pomena je jasnost v sporočanju in prilagajanje ciljnim skupinam. Špela Bratun, direktorica zadruge Jarina, je
udeležencem predstavila zakonitosti uspešne promocije dogodkov in
opozorila na podrobnosti, na katere morajo biti pozorni organizatorji
takšnih ali drugačnih prireditev.
Na zadnjem predavanju, 11. februarja 2013 v Dolskem, sta Marcela
Klofutar in Uroš Štefelin iz Hotela Triglav Bled udeležencem predstavila slovensko kuhinjo v njihovem hotelu in možnosti za vključevanje lokalne kulinarike v turistično ponudbo. Več kot 60 udeležencev
je bilo navdušenih tudi nad jedmi, ki jih je kar med predavanjem za
njih pripravil chef Štefelin.

Ste vedeli, da je država predpisala zakonske roke in načine
čiščenja komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev in da se
roki za postavitev malih čistilnih naprav za vse individualne
uporabnike, ki ne bodo priključeni na centralno čistilno napravo, iztečejo konec leta 2017?
V ponedeljek, 4. marca 2013, bo ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Litija za vse lastnike individualnih hiš, ki ne bodo priključeni na
centralno čistilno napravo, potekalo brezplačno predavanje »Vse o
malih komunalnih čistilnih napravah«.
Meta Levstek iz podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik nas bo seznanila s stanjem in zakonodajo na področju čiščenja
komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev, pa tudi z možnostmi
za rešitve. Dejstvo namreč je, da običajno čiščenje komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev s pomočjo greznic zaradi neustrezne
konstrukcije in preobremenitve že dolgo ne ustreza več sedanjim
okoljskim standardom.
Predavanje je brezplačno, več informacij in prijave na elektronski
naslov gasper.klec@razvoj.si ali po telefonu 01 8962 710.
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LAMFIT, zavod za šport, sprostitev in rekreacijo…

… vas obvešča, da v Litiji potekajo nove vadbe za vsakogar. Vsi, ki vas
zanimajo šport, sprostitev in rekracija ste vljudno vabljeni, da se udeležite
prvih brezplačnih preizkusnih vadb ali pa se samo oglasite, nas spoznate
in se pozanimate o naših aktivnostih.
Malo o nas za Vas!
LAMFIT, zavod za šport, sprostitev in rekreacijo se ustanavlja z vizijo
spodbujati šport in rekreacijo pri širšem krogu ljudi. Z ozaveščanjem ljudi
o zdravem življenjskem slogu, prehrani in gibanju bomo vplivali na povečano stopnjo zdravja v regiji, omogočili medgeneracijsko športno sodelovanje in skupno udejstvovanje v različnih športnih panogah.
Ali pri sebi opazite simptome izčrpanosti, pomanjkanje gibanja, nezdrave prehrane?
Glavni cilj Zavoda LAMFIT je združiti ljudi, ki jih zanima naš zdrav življenjski stil v veliko skupino, ki se bo skupaj z nami trudila, da postanemo vidni
glasniki zdravega življenja. Cilji našega zavoda so organizirati in izvajati
različne skupne športne aktivnosti, tekmovanja, izobraževanja, izlete, srečanja in ostale dogodke.

PREDSTAVITEV NOVOSTI! VADBA BOOT CAMP

To je najnovejša oblika krožne vadbe, ki je obnorela svet. Pisana je na
kožo tistim, ki bi radi kar najhitreje dosegli vidne rezultate pri oblikovanju
telesa, izgubljanju maščob, pridobivanju moči in kondicije. Vadeči vadijo
po lastnih zmožnostih, zato je vadba primerna za vse, ne glede na starost,
spol, stopnjo telesne pripravljenosti in izkušenost. Poudarek je tudi na
stabilizatorjih hrbtenice, ki skrbijo za zdravo hrbtenico, brez bolečin v križu ter vratu in obenem zmanjšujejo obseg pasu. Vadba je vodena s strani
trenerja, ki skrbi za pravilno izvedbo, odmerjanje ter motivacijo.
Cilji vadbe: - Izguba maščobnega tkiva; - Izboljšanje splošne moči, vzdržljivosti v moči; - Izboljšanje motoričnih sposobnosti; - Izboljšanje telesne
drže, imunskega sistema in presnove.
Primernost vadbe: Težavnost vadbe si lahko prilagajamo z izbiranjem
lažjih ali težjih vaj, zato je vadba primerna za vsakogar, ne glede na starost ali raven telesne pripravljenosti.
Učvrstite svoje telo, povečajte vzdržljivost v moči ter se spremenite v 24-urni stroj kurjenja odvečnih maščob z LAMFIT Boot Camp
treningom.

PROJEKT “FIT V POLETJE 2013”

Od februarja do junija, bo v okviru vadbe potekal projekt, ki vam nudi še
več! Bodite brez dvoma, izklesani do poletja! Sedaj imate vso podporo, da
ta cilj dosežete. Poleg vadbe boste v projektu brezplačno dobili:
• meritve telesa (% maščobnega tkiva, obsegi, telesna teža);
• 4 mesece nadzora napredka, svetovanje, motivacija;
• jedilniki; 		
• pestre nagrade za najbolj pridne;
• cena: 5 EUR/OBISK
KJE? Telovadnica Tenis kluba AS				
Informacije/Rezervacije: (031) 520-358, WWW.LAMFIT.SI,
info@lamfit.si 
Direktor zavoda: Blaž Lambergar

Trgograd d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
Tel.: 01/89 83 440
Faks: 01/89 83 447
Email: info@trgograd.net
www.trgograd.net

ASFALTIRANJE DVORIŠČ
 NIZKA GRADNJA  VISOKA GRADNJA  PROIZVODNJA
RAZLIČNIH VRST PESKA  PROIZVODNJA BETONOV
 PROIZVODNJA BETONSKIH IZDELKOV  INŽENIRING
 ADAPTACIJE  TLAKOVANJE  PRIPRAVA BETONSKE
ARMATURE  PREVZEM GRADBENIH ODPADKOV
 PRODAJA GRADBENEGA MATERIALA
DELOVNI ČAS: PON.–PET. od 7.00 do 15.00 ure, SOB. od 7.00 do 12.00 ure
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MlaDINSkI CENtEr
lItIja
PODJETNIŠTVO V SRCU
V programu Podjetništvo v Srcu smo vstopili v drugo
polovico izobraževalnega dela projekta. Za nami so delavnice na katerih smo proizvajali ideje, jih ocenjevali in se o njih konstruktivno in
izčrpno pogovarjali. Sledilo je oblikovanje storitev in produktov, oblikovanje poslovnega modela, iskanje potencialnih kupcev, raziskovanje
konkurence, spoznali smo se z računi, davki, potnimi nalogi, na eni
izmed zadnjih delavnic pa smo pregledali tudi različne statuse oblike
podjetja in se podučili o pravno formalnih zahtevah pri ustanavljanju in
vodenju podjetja.
V tem obdobju smo spoznali različne podjetnike in njihove zgodbe, poslušali in delali z različnimi strokovnjaki, predvsem pa se povezali v
sredino, ki se je odločila, da bo stopila na pot drugačnega življenjskega
stila. Na pot podjetnika.
V ekipi programa Podjetništvo v Srcu se veselimo, da lahko spremljamo ta razvoj in zelo ponosni smo na vsakega udeleženca programa.
Na delavnicah smo videli prve prototipe, na predstavitvah se pojavljajo
novi, sveži logotipi, udeleženci oblikujejo projektne skupine, sklepajo
partnerstva, predvsem pa se v skupinah kaže izvrsten napredek na področju poznavanja podjetniškega okolja. Znanje in veščine se odražajo
v vedno bolj suverenem nastopu, profesionalnih predstavitvah in dobrem poznavanju svoje panoge in ciljnega trga.
Pretvoriti idejo v posel je najtežji korak, vendar pa je to tisti korak,
ki bo za mnoge največji ali najpomembnejši v življenju. Odločitev, da
bomo svoje sanje uresničili ni lahka in na svetu je le malo takih, ki si
to odločitev drznejo sprejeti. Takšna odločitev terja veliko poguma, ker
od tam navadno ni več poti nazaj. Pa ne zato, ker se ne bomo mogli več
vrniti, pač pa si tega ne bomo želeli. Podjetništvo je stvar življenjskega
stila ali bolje rečeno načina življenja, odločitev pa ima samo dve stanji
– ali je ali pa je ni. Prav v vsakemu od nas se je vsaj enkrat v življenju
porodila ideja, zamisel ali želja, da bi ustvaril nekaj posebnega, nekaj
novega… Vendar se velika večina za to ne odloči in odneha ali pa ta
impulz iz takšnih ali drugačnih vzrokov zatre. Nekaj pa je vedno tistih,
ki verjame, ustvarja, vztraja, se bori in uspe. Teh nekaj intenzivno živi
vrednote podjetništva. To so vztrajnost, domišljija, pozitiven način razmišljanja, potrpežljivost, želja po znanju, želja po ustvarjanju, iskreni
medčloveški odnosi, žrtvovanje, moč, pogum in drznost. Odločitev za
takšno pot nas vodi v bogato izkušnjo in samo tako postajamo tudi mi
del tistih nekaj.
V prihodnjih objavah vam bomo predstavili zgodbe tistih kandidatov,
ki so že naredili največje in najpomembnejše korake na poti k svojim
sanjam.
Operacijo financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Izvaja pa ga Mladinski center Litija v Kamniku
in Litiji.

MEDNARODNI PROJEKTI MLADINSKEGA CENTRA LITIJA
V MC-ju gledamo tudi preko mej naše preljube Litije in Slovenije. Trenutno v projektu Novi mediji za nove generacije gostimo nepogrešljivo
prostovoljko iz tujine. Junija bomo igrali nogomet na mednarodnem
turnirju za mlade v Avstriji, za boljše mednarodno mladinsko delo se
bomo izobraževali na Irskem in Poljskem. V Italiji bomo s predstavniki
mladih iz še petih evropskih držav ugotavljali kaj še lahko naredimo za
brezposelne mlade. V hrvaških narodnih parkih bomo imeli delavnice
za osnovnošolce. Pripravili smo projekt Evropsko poletje. Če bomo na
razpisu uspešni, bomo poleti kar tri mesece gostili 3 prostovoljce iz
Irske, Makedonije in Litve.
Vabimo vse mlade Litijane, da pridete v MC in na naše prireditve, spoznate našo prostovoljko s Portugalske in se mogoče tudi sami odločite za prostovoljno delo v tujini. Mednarodno povezovanje je znatnega
pomena za Litijo, tako za ljudi kot za celotno skupnost. Vsi vpleteni
pridobivamo neprecenljive izkušnje. Naučimo se gledati preko meja
Slovenije in se spoznavamo z drugimi ljudmi iz drugih kultur. Te izkušnje v današnjem času še kako pridejo prav. Predvsem na trgu dela,
kjer je pomanjkanje izkušenj največkrat glavni razlog za neuspešno
iskanje dela. Pridobite si jih lahko tudi s sodelovanjem v mednarodnih
projektih Mladinskega centra Litija.
Zelo nas veseli, da se tudi mladi Litijani in nekatera mladinska društva
odločajo za izvajanje programov, ki vključujejo gostovanja mladih iz
drugih držav. Poleg tega tudi sami odhajajo na mladinske izmenjave
v tujino. Tako lahko tudi letošnje poletje pričakujete nekaj zanimivih
dogodkov v Litiji. O tem več naslednjič.
V koledarju kulturnih dogodkov pa lahko že sedaj najdete nekaj programov, na katerih boste dobili več informacij o možnostih prostovoljnega
in siceršnjega dela v tujini.
MVA

ZIMSKE POČITNICE Z MC LITIJA
Kdaj
sob., 23.2. 8.00–11.00

Kaj
Stojnica vse zastonj

sob., 23.2. 14.00–16.00

Športno druženje

pon., 25.2. 15.00–20.00
tor., 26.2.

8.00

tor., 26.2.
sre., 27.2.
sre., 27.2.

18.00
15.00–16.30
16.30–18.00

LAN Party
Ogled Železniškega muzeja
Ljubljana
Fotografska delavnica
Kitarska delavnica
Bobnarska delavnica

čet., 28.2.

7.10

Kopalni izlet Atlantis

čet., 28.2. 12.00–15.00
čet., 28.2.
14.00
pet., 1.3. 12.00–15.00
sob., 2.3.
11.00
sob., 2.3. 15.00–17.00
sob., 2.3.

18.00

Impro delavnica
Fotografska delavnica
Impro delavnica
Fotografska delavnica
Impro delavnica
Dežela tam spodaj, potopis,
igranje didžeridu, pokušina

Kje
Tržnica Litija
Telovadnica OŠ
Gradec
MC Litija
Zbor železniška
postaja
MC Litija
MC Klub
MC Klub
Zbor železniška
postaja
MC Klub
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija

Torej: spet za vsakega nekaj. od športa, kulture, humanitarne akcije,
ogleda muzeja, kopanja do potopisa in igranja na tradicionalni avstralski inštrument… Fotografsko delavnico bo vodila Beatriz Pinto Ferreira.

vRtnaRSKi KotičeK
Franc Grošelj

OKRASNE TRATE V PRIPRAVI
NA POMLAD
Tudi okrasna trata po vročem poletju, jesenskem
deževju in dolgi zimi potrebuje počitek. Ta se pokaže
v ustavitvi rasti, izgubljanju gostote travinja in izgubi
lepe zelene barve. V primeru nizkih temperatur pa
trata še pomrzne in močneje porjavi. Ne dovolj globok in močan koreninski sistem pomrznjena zemlja
ob otoplitvi nekako izvrže. Trata se vse bolj redči.
Posledice so hujše, če smo uporabljali v jeseni zaradi težnje po čim lepši zeleni barvi kakšno močno
dušikovo gnojilo, kot je naprimer UREA, KAN, SoLITER. Ali pa, če smo uporabili gnojilo za okrasne
trate z visoko vsebnostjo dušika ali pa gnojilo z
dolgotrajnim sproščanjem. V 90, 120 ali 150 in
več dneh. Dušik se pod snegom počasi sprošča in
pogosto se zgodi da trava gnije ali pa se pojavi plesen v trati Več je takšnih anomalij, dalj časa spomladi traja, da se travinje opomore in obnovi. Če se
sploh obnovi? Seveda, pa to lahko z umnim delom
preprečimo ali pa pripomoremo k regeneraciji-obnovitvi tudi mi, kako ?

1. Torej gnojenje z dušikom jeseni in pozimi ni priporočljivo, prav tako ne z dolgodelujočimi gnojili, ki
postanejo past za propad trate. Taka trata lahko že
pred snegom prične rasti, zmrzal ali slana povzroči rjavenje in propad zelene mase, ki se spremeni
v rjavo brezoblično neugledno gmoto, v kolikor pa
na rastočo trato pade sneg ta poleže in v kolikor se
sneg ni takoj stalil prične propadati in gniti. Podani
pa so tudi idealni pogoji za razvoj plesni v pomladanskih mesecih.

2. Takoj ob nastopu toplih dni, ki nam omogočijo
normalno delo, odstranimo vejevje, očistimo grmičevje in okrasno rastlinje ter opravimo rahljanje,
s tem vlaga lahko izhlapeva iz zemlje in se prične
sušiti, koreninski sistem pa pridobi večje količine
kisika.
3. Januarja ali februarja lahko gnojimo trato v sneg
(gnojilo potrosimo po snegu). Najbolje je kar z Bioorganikom) oziroma s takšnim organskim gnojilom,
ki vsebuje malo dušika in več sekundarnih snovi kot
je opisano zgoraj, še pomembneje je da vsebuje veliko kalcija s katerim prednjači Bioorganik, ki razkisa
zemljo in dodatno apnenje ni potrebno. Briketi se
bodo počasi v snegu razgrajevali in pronicali v koreninski sistem, ta bo sprejel vase poleg zelo malo
dušika še posebno naravno snov, ki jo Bioorganik
vsebuje (druga briketirana gnojila tega ne vsebujejo,
ker jim tega tehnologija ne omogoča), ta bo ojačala
koreninski sistem, ki bo kot tak nabral veliko hrane
ta pa bo trati dala zalet rasti takoj po nastopu toplejših dni. Druga snov pa bo dala trati lepo zeleno barvo. Dušik, ki rastline naredi neodporne, tukaj sploh
ne igra nobene vloge, zato je tudi možnost za pojav
plesni v trati zmanjšan na minimum. V kolikor smo
pravilno ravnali nam do prve košnje ni potrebno storiti ničesar več. Za lep izgled trate je prav, da prvo
košnjo izvedemo čim prej, da odstranimo različno
velikost trate, ki so jo narekovali zimski pogoji.
4. Po prvi košnji trato pregledamo in v kolikor ni
pojava plesni lahko opravimo prvo spomladansko
gnojenje z gnojilom za okrasne trate. To vsebuje
poleg hrane za rast še fosfor in kalij, ki trato še bolj
utrdita. Uporabimo gnojilo za okrasne trate. Spet pa
smo seveda v dilemi s čim pognojiti. Trg nam ponuja veliko proizvodov v ta namen in seveda so vsa
najboljša!!!! po trditvah proizvajalcev ali trgovcev
seveda.
Na kaj moramo biti pri tem pozorni? Izberemo takšno gnojilo, ki ne vpliva na okolje tako, da bi preveč
zakisalo zemljo in seveda povzročilo rast mahu, ki
je za lepo trato prav neugleden. Kisla zemlja je namreč eden izmed osnovnih pogojev za razraščanje
mahu in, če teh pogojev ne nudimo, mahu preprosto
naj ne bi bilo. Bodimo pozorni na zadostno vsebnost
kalcija v gnojilu. Ta nevtralizira in razkisa zemljo. Torej tudi zmanjšuje pogoje za razraščanje mahu.
Poglejmo, če gnojilo vsebuje naravno smov za razraščanje koreninskega sistema, ki bo trati povečeval
trpežnost in bolje izkoriščal dano vodo v zemlji tudi
v sušnih obdobjih. Posebej bi želel opozoriti da ne
zamenjate kalija in kalcija. Element, ki razkisa zemljo je kalcij in ne kalij kar je pogosto zmotno mišljeno.

Predstavila bo zgodovino fotografije, funkcije kamer, različne stile fotografij, poudarek pa bo na praktičnem delu na »terenu«. Udeleženci
bodo fotografije postavili na ogled na razstavi, ki jo bomo otvorili 8.
marca. Impro delavnico bosta vodila Neža Verdonik in Jure Žavbi, dijaka umetniške gimnazije. Udeleženci se bodo preizkusili v osnovnih
impro-ligaških veščinah in svoje znanje predstavili na zaključni predstavitvi v soboto ob 16. uri. Bobnarska in kitarska delavnica potekata
celo šolsko leto – pridružite se skupini med počitnicami in še naprej.
Prijave na kopalni izlet so mogoče do torka 26.2.2013, cena za otroke
do 12. leta je 12 €, za ostale 16 €. Cena izleta v Železniški muzej je 4 €
za otroke in 6 € za ostale. Za konec počitnic nam bo Denis predstavil
izkušnje življenja v Avstraliji. Na didžeridu bo najprej igral Robert Oven,
nato pa vsi prisotni. Pri izbiri tipične avstralske jedi, ki jo bomo pripravili, pa nam lahko pomagate tudi vi.
In ne pozabite: dnevni center MC Litija je odprt vsak dan od ponedeljka
do sobote od 14.00 – 20.00. Več informacij pa na FB, www.mc-litija.si,
info@mc-litija.si, 051 443 410 in 01 89 80 119. Se vidimo!

POTOPIS ZDA
»Ti spoznaš moj način, jaz pa tvojega« (You
get to know my way, I get to know your way)
se je imenoval
Kliše-jev mednarodni projekt, ki se je odvil
lansko leto
v mesecu avgustu. V sklopu projekta, sofinanciranega s strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), je pet aktivistov kluba
potovalo v Združene države Amerike; njihovo
pot, doživetja in spoznanja pa sta aktivistki
Urša Plaskan in Tina Trdin 1. 2. predstavili na
dvournem potopisnem predavanju v prostorih
kluba. Glavni cilj potovanja je bila izmenjava
znanj in kulture med dvema narodoma, ki sta
si različna v kulturnem smislu ter tudi v načinu
izobraževanja. Aktivisti so teden dni preživeli v
kampusu Univerze Greensboro v North carolini,
kjer so spoznali ameriški način življenja in študija ter z gostitelji delili
tudi lastne običaje in študentske izkušnje ter bili, po besedah aktivistov,
s strani Univerze zelo toplo sprejeti. Na enomesečnem potovanju so si
ogledali tudi mesta Washington, Atlantic city, New York, Philadelphia,
Charleston, Miami, Cape Canaveral, St. Augustine in otok Key West. Ena
aktivistka pa je nekaj dni preživela tudi v »mestu greha« - Las Vegasu.
Popotniki so sicer ameriški način življenja
doživljali s pomočjo »kavč surfanja« (couch
surfing), kar pomeni, da so predhodno navezali stike z ljudmi v ciljnih mestih in se domenili za prenočitve v njihovih domovih. Na
potovanju so torej spoznali »ameriški način«,
hkrati pa »prek luže« pustili tudi delček Slovenije. Po besedah potopisnih predavateljic, je to bilo doživetje, ki ga priporočajo vsem željnih spoznavanja različnih kultur, hrane, izobraževanja
in na splošno – življenja. Kljub vznemirljivemu življenju na poti in novim
vtisom, pa so bili veseli vrnitve v rodno Slovenijo, kjer jih je pričakala
neprecenljiva domača mamina kuha in nov izziv – izgubiti dodatne kilograme, pridobljene na potovanju.
Tjaša CVETKOVIČ

Pravo gnojilo za okrasne trate ne vsebuje preko- V zgornjih vrsticah smo skušali nanizati dejstva in
merne količine dušika za rast. Rekli smo, da preveč izkušnje, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju napak
dušika okrasno trato naredi neodporno na bolezni, pri našem delu. Tako preprečimo nepravilno gnojenje
stebla so zdivjana, vitka in neodporna na lome. Taka in škodo, ki jo povzroči uporaba neustreznih gnojil iz
trata ni ugledna, ni lepa in ni trpežna. Sedaj pride trga. Ta pogosto ne pozna strokovnosti, kar se pov poštev gnojilo, ki omogoča dolgotrajno počasno javlja tudi letos z nekaterimi novimi gnojili.V kolikor
sproščanje. Na ta način zmanjšamo šoke, ki se poja- sami ne najdete rešitve problema pa se je najbolje
vijo ob posamičnem gnojenju s klasičnim gnojilom. obrniti na strokovnjaka, ki mu zaupate. Tako bomo z
Vsebnost dodanih herbicidov v gnojilih za okrasne umnim delom dosegli racionalnost in osnovni cilj. To
trate uničuje okolje, zato se takim gnojilom raje iz- je lepo, zeleno, gosto trato v prebujajoči se pomladi.
ogibajmo in regrat ter druge širokolistne rastline, če nas motijo raje
ročno odstranimo.
V primeru pojava plesni očiščeno
in zrahljano travinje obdelamo z
enkratnim škropljenjem s kakšnim
bakrovim pripravkom ali drugim
ustreznim fungicidom. Vendar se
moramo zavedati, da je pretirana
uporaba kemije pogosto vprašljiva.
To storimo res le tam, kjer se nam
plesen pojavlja vsako leto. Preventivno pa trati na takšnih krajih pred
zimo raje znižajmo višino s košnjo
na 4 cm, pridno odstranjujmo odpadlo listje in odmrlo travo in podobno, tako bomo preprečevali zadrževanje vlage, povečali zračnost
travinja in preprečevali plesnenje.
Nekateri proizvajalci trdijo, da je
kalij za trato zelo pomemben in
temu posvečajo največ pozornosti.
To pa je zopet nekoristen ekstrem.
Tudi trditev, da pripomore k povečani rasti ni utemeljena. Kalij ima
popolnoma drugo nalogo: utrjuje
plodove in rastline, omogoča dozorevanje olesenelih poganjkov ipd.
kar nakazuje na to, da nekaterim
PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
zmanjkuje marketinških trikov. Prevelike količine kalija namreč rastliLjubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
ne preprosto ne morejo uporabiti
in ostane v zemlji neizkoriščen kot
Tel.: 01/8980-181
balast, ki se počasi spreminja v
netopno obliko. In kaj smo s tem
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA
storili. Preprosto nič, samo denar,
ki ga imamo že tako malo, smo vrZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE
gli preč.
Fosfor je v manjših količinah zelo
IN KMETE.
pomemben in zopet povezan z gornjo trditvijo. Pripomore k boljšemu
koreninskemu sistemu in lepšemu
cvetenju.

MEDICOPLANT in
REGENERIN
z roko v roki
za oživljanje
obnemoglih rastlin
v dolgi zimi
obnovita, dajeta
vitalnost in lepoto
Vašim rastlinam.

www.agrolit.si
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knjižnica litija
Februar, mesec kulture
V četrtek, 7. februarja, smo v knjižnici Šmartno
pripravili razstavo male LILE, ki je s svojimi slikami
obarvala stene galerije knjižnice. Mentorica učencev in učenk, ki obiskujejo tečaj risanja in slikanja v
Megličevem
ateljeju v Šmartnem, je Maja
Šuštaršič, ki je povedala, da so
ustvarjali zelo prizadevno in predano. Za razstavo je pripravila
več sklopov ustvarjanja in tako
naredila pregled njihovega dela.
Odprtje razstave je popestrilo
muziciranje mladih glasbenic iz
Šmartnega: Dore, Jere in Neže
Dacar, umetniško snidenje pa je zaključila nadarjena pesnica Neža
Musar, ki je prebrala nekaj svojih izredno zrelih pesmi – med njimi tudi
Svet v maskah, za katero je lani prejela mednarodno priznanje za mlade pesnike v Devinu pri Trstu. Po zimskih počitnicah bo razstava Male
Lile na ogled tudi v galeriji litijske knjižnice.

(Foto: Sonja Perme, Broni Kokalj)
V petek, 8. februarja, na državni praznik, pa je knjižnica sodelovala na
recitalu pri kipu čolnarja pred športno dvorano v Litiji. Pri recitalu smo
sodelovali s Kulturno umetniškim društvom Venčeslav Taufer iz Dol pri
Litiji, ki je recital organiziral ter s Kulturnim centrom Litija. Čeprav je
bilo poslušalcev manj kot dvajset, smo bili nastopajoči hvaležni vsem
tistim, ki so na praznični dan prišli poslušat pesmi Prešerna, Kosovela,
svoje pesmi je predstavil tudi Goran Mlakar. Recitatorjem se je pridružila tudi pesnica Fani Povše in povedala Prešernovo pesem, Strunam.
Morda bo pesniški recital iz teh skromnih začetkov postal tradicionalen, kot je običajno v nekaterih slovenskih mestih. Željo za sodelovanje
so že izrazile članice literarne skupine pri DU Litija.

Popotnik Zvone Šeruga v Knjižnici Litija

Zvone Šeruga bo s fotografijami in video odlomki predstavil novo knjigo
POPOTNIK in zadnja štiri leta svojih potovanj med plemenska področja

enega večjih okrasnih vrtov v Sloveniji, zato ji praktičnih izkušenj z
delom na vrtu ne manjka. Svoje znanje, izkušnje, predvsem pa navdušenje nad vrtovi rada deli s poslušalci na predavanjih po Sloveniji.
Alenka Gorza Jereb bo v Knjižnici Šmartno predavala v sredo, 6. marca
ob 18. uri.

160 letnica rojstva Van Gogha

Konec marca se bomo v Knjižnici Šmartno spomnili na velikega slikarja Vincenta van Gogha. Franci Savšek, ki je pred dvema letoma
tako uspešno predstavil reprodukcije Lautreca, se bo tokrat predstavil
z nekaterimi deli van Gogha. Nizozemski slikar se je rodil 30 marca
1853 leta, umrl pa je 29. julija 1890. Velja za največjega nizozemskega
slikarja po Rembrandtu. Skupaj z Gauguinom in Cézannom spada med
največje postimpresioniste.
Sprva je delal v trgovini z umetniškimi predmeti, kasneje pa je bil potujoči pridigar na področju Belgije. Kot slikar je deloval šele v zadnjih
desetih letih svojega življenja. Sprva je delal samo s temnimi barvami,
dokler ni prišel v stik z impresionizmom v Parizu. Svetle barve je uporabil v unikatnem in prepoznavnem stilu, ki ga je izpopolnjeval, ko je
živel v Arlesu. Naredil je 900 slik in 1100 skic. Tačas je živel na različnih
koncih Nizozemske in Francije. Vseskozi je živel v revščini in na robu
eksistence. Za časa življenja je prodal samo eno sliko, tako da je živel
v glavnem od skromne bratove finančne pomoči.
Zaradi hude živčne razrvanosti je leta 1889 moral oditi v zavod SaintRemy. Najverjetneje je trpel za manično depresijo. Za bolezen in veliko
van Goghovo ustvarjalnost naj bi bila kriva sprememba v možganih. V
enem izmed napadov si je odrezal del levega ušesa in ga podaril prostitutki, v katero je bil zaljubljen. Leta 1890 si je v vnovičnem živčnem
napadu vzel življenje. Osrednja figura v njegovem življenju je bil brat
Theo, ki ga je finančno podpiral. Njuno prijateljstvo je dokumentirano v številnih pismih, ki segajo do leta 1872. Enajst let po smrti so
njegove slike razstavili v Parizu in van Gogh je čez noč postal slaven,
pomemben in zelo iskan. Njegova doslej najdražja slika se je leta 1990
prodala za 82,5 milijona dolarjev. Višjo ceno je dosegel le Picasso. (vir:
wikipedija)
Velik ljubitelj in poznavalec francoskih impresionistov, Franci Savšek
nam bo s svojimi reprodukcijami prenesel del van Goghove umetnosti,
z razstavo pa bomo obeležili 160- letnico rojstva van Gogha. Razstava
bo v Knjižnici Šmartno, v četrtek, 28. 3. ob 19. uri.
Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič

Vabljeni v mesecu marcu:
• 7
 . 3. in 14.3. ob 17.00 na KALIGRAFSKO
delavnico v Knjižnico Litija
• 20.3. ob 17.00 na predavanje KAKO ŽIVETI
Z DEMENCO, ki ga bo izvedel tim strokovnih delavk Doma Tisje v Knjižnici Litija
• 21. 3. ob 18.00 na predavanje KULTURNA DEDIŠČINA OBČINE LITIJA v Kulturni center
•	13. 3. ali 27.3. (po dogovoru) ob 17.00 na delavnico KUHAJMO ZDRAVO v OŠ Gradec. 
Upravni odbor

9. marec,
v Kulturnem centru Litija
2. Fotopoezija
Na koncu je vedno resnica
- Multimedia dogodek
Organizator: KULTURNI CENTER
LITIJA v sodelovanju
s HUD KUD Litija.

DATUM

Afrike in Azije: ekspedicija v kameno dobo Zahodne Papue, nomadska
plemena namibijskega severa ter
potovanje z motorjem prek osrednje
in južne Afrike. Vse bo komentiral, na
predstavitvi bo knjigo mogoče kupiti
kar 38 % ceneje – po 25 €, podpisani izvodi. Prilagamo nekaj fotografij, literarno potopisni večer bo v
Knjižnici Litija, v torek, 26. 2. ob 19. uri.

Kulturni bazar

Dvanajstega marca bo v Cankarjevem domu tradicionalni Kulturni bazar. Namenjen je vsem, ki jih zanima kulturno ustvarjanje – poudarek
je na vzgoji za kulturo, zato so k udeležbi povabljeni predstavniki strokovne javnosti z različnih področij: učitelji, vzgojitelji in drugi, ki spodbujajo h kulturnemu delovanju. Udeležba je za vse brezplačna, vsebine
pa zelo raznovrstne in večplastne.
V sklopu knjižnične dejavnosti bo sodelovala tudi Knjižnica Litija in sicer bomo predstavili naš projekt Spletni bibliografski leksikon Obrazi
Srca Slovenije, kjer smo zbrali in popisali že blizu 200 oseb, ki so pomembni za območje Litije in Šmartnega – oz. za Srce Slovenije.
Na kulturnem bazarju bomo predstavili projekt, ki povezuje preteklost
s sedanjostjo in tudi s prihodnostjo, saj se sproti dopolnjuje in osvežuje z novimi podatki o življenju in delu ljudi, ki ustvarjajo na območju
Srca Slovenije in tako krojijo naš kulturni utrip.

Narava se prebuja v marcu

In prav to nas je vodilo pri izbiri predavanja za marec. Vabimo vas na
predavanje o kombinaciji barv na vrtu. Govorimo seveda o kombinaciji
rastlin, cvetočih nasadih. Nekaterim so všeč močne in izrazite barve,
drugi prisegajo na nežne odtenke, tretji so zaljubljeni v točno določeno
barvo; težnja vseh pa je usklajenost v vrtu, ki jo vedno doživljamo kot
prijetno in s tem tudi privlačno. Čeprav je odločitev o barvah popolnoma prepuščena lastniku, pa je njihovo zaznavanje zelo zapleteno in odvisno od številnih dejavnikov. Zato je dobro upoštevati značaj izbranih
barv in načel njihovega kombiniranja, saj bomo le tako dosegli učinek,
ki se bo najbolj prilegal naši osebnosti.
Bogastvo barv v vrtu nam bo predstavila Alenka Gorza Jereb. Je soavtorica dveh knjig in sicer Trajnice za vse letne čase in Čudoviti vrtovi
Slovenije iz katerih veje njeno prepričanje, da naši vrtovi prav nič ne
zaostajajo za tistimi v tujini. Večina fotografij v knjigah je nastala izpod
njene roke. V prilogi Delo in dom redno objavlja strokovne in poljudne
prispevke s področja hortikulture; občasno še v drugih revijah, tudi
tujih. Vsi prispevki so bogato opremljeni s fotografskim materialom,
narejenim v slovenskih vrtovih in vrtovih Anglije, Francije, Nemčije,
Belgije, Francije, Italije, Nizozemske in Nove Zelandije. Je tudi lastnica
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kulturNI CENTER litija
KULTURNI CENTER IN MESTNI MUZEJ LITIJA
– ENOTI NOVEGA ZAVODA
23. januarja 2013 je uradno prenehal delovati Javni zavod za kulturo
Litija. Ustanovljen je bil nov zavod, Javni zavod za kulturo, mladino in
šport Litija. Nastale so štiri enote: Kulturni center Litija, Mestni muzej
Litija, Mladinski center Litija in Enota za šport. V prvih treh enotah delo
poteka po načrtih in upamo, da bo tako tudi ostalo.
BELEŽIMO…
Kulturniki smo v mesecu februarju praznovali naš praznik. Tako kot
že mnogo let, je osrednja občinska
prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku na predvečer praznika, 7.2.
Letošnjo prireditev so zaznamovali
odlični, vrhunski pevci zbora Sv. Nikolaja iz Litije ter Kvartet Melina iz Ljublajne, ki se je prvič predstavil litijski publiki in navdušil z ubranim prepevanjem. Na klavirju se je tokrat
v malo drugačni luči predstavil pianist Jani Slimšek z venčkom lastnih
priredb slovenskih uspešnic ter tako instrumentalno obogatil večer.
Poslušalci smo bili navdušeni nad vzpodbudnim govorom podžupanje
Lijane Lovše. Scenarij je v močnem kulturnem in času primernem duhu
vabil k razmišljanju, tudi vsebine pesmi Vodnikovega Zadovoljnega
Kranjca in Vršaca ter Župančičeva Duma v teh časih spodbujajo k resnemu razmisleku. Pesniški del smo nadgradili z odlomki iz slovenskih
filmov. Čeprav se včasih kulturniki upravičeno počutimo podcenjene,
to ne ustavi našega dela in s tem spoštovanja do slovenske kulture in
narodove identitete.
Na sam kulturni praznik je v petek, 8.2., pred kipom čolnarja v
Litiji prvič potekal recital poezije
in sicer na pobudo kulturnikov iz
Dol. Članom KUD Venčeslav Taufer smo se z veseljem pridružili
tudi v Kulturnem centru Litija in
Knjižnici Litija. Obiskovalci, ljubitelji poezije, so tudi aktivno sodelovali in verjamemo, da bo v naslednjem letu tovrsten dogodek gotovo dobil nadgradnjo.
NAPOVEDUJEMO…
PRIBLIŽEVANJA … Težko pričakovano srečanje z mag. GORANOM
KLEMENČIČEM smo zaradi izrednega dogodka, ki se je zgodil 11. februarja, prestavili na ponedeljek, 25. februarja. Ob 19. uri nas v Kulturnem centru čaka zanimiv pogovor! Ne zamudite.
28. februarja bo na sporedu 5. ABONMAJSKA PREDSTAVA z odličnim
Iztokom Mlakarjem v glavni vlogi - Sljehrnik. Abonenti vabila prejmete
po pošti.
RAZSTAVE v Kulturnem centru … do 14. marca bo na ogled Pregledna razstava Društva ART KUM 2008-2012. Od 14. marca do 30. marca
pa razstava Rokopisi 21. stoletja v organizaciji DU Litija.
Ogled je možen vsak delovnik od 8.00-12.00, v času prireditev v popoldanskem času oz. po dogovoru.
OTROŠKE MATINEJE v marcu
pa zopet prinašajo veliko smeha in zabave. 9. marca nas bodo
obiskali gledališčniki Gledališča
Kolenc s predstavo Ovčka na
večerji, 23. marca pa Gledališče Ku-Kuc s Čarobnim pralnim
strojem.

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

LILA - LIKOVNA USTVARJALNICA - razstava na ogled od
Avla Občine Litija
Stojnica vse zastonj
Tržnica Litija
Otroška matineja: Zgodba o izgubljeni dudi – Melita Osojnik
Kulturni center Litija
Gledališka predstava: Čaj za dve (premiera)
Dvorana na Dolah
PRIBLIŽEVANJA Z mag. Goranom KLEMENČIČEM
Kulturni center Litija
Železniški muzej
Zbor železniška postaja
Fotografska delavnica
MC Litija
Ura pravljic
Knjižnica Litija
POPOTNIK, Zvone Šeruga, literarno potopisni večer
Knjižnica Litija
Podjetništvo v Srcu – Oblikovanje zgodbe, opredelitev produktov in storitev, spoznavanje ciljnih skupin
MC Litija
Impro delavnica
MC Klub
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
Abonma – SLJEHRNIK – SNG Nova Gorica
Kulturni center Litija
LILA – Mala LILA se predstavi - razstava na ogled od
Avla Občine Litija
Dežela tam spodaj, potopis, igranje didžeridu, pokušina
MC Litija
Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje obeskov za 8.3.
MC Litija
Koncert Fake Orkestra – zaključeno za GŠ Litija-Šmartno
Kulturni center Litija
Barve na vrtu in kombinacija rastlin, predava Alenka Gorza
Knjižnica Šmartno
Podjetništvo v Srcu – Priprava PR vsebin, oglasnih sporočil in izdelava promocijskih materialov
MC Litija
Dobrodelni koncert za medicinsko odpravo v Malavi
Cerkev sv. Nikolaja, Litija
Razstava slik iz fotografske delavnice
MC Litija
MALA RAZSTAVA članic društva LILA
mala sejna soba, Občina Litija
Otroška matineja: Ovčka na večerji – Gledališče Kolenc
Kulturni center Litija
2. Fotopoezija - Na koncu je vedno resnica - Multimedia dogodek, organizator JAVNI ZAVOD ZA KULTURO,
Kulturni center Litija
MLADINO IN ŠPORT LITIJA, OE Kulturni center Litija v sodelovanju s HUD KUD Litija
Ura pravljic
Knjižnica Vače
DELAVNICA: »Ohranjanje duševnega zdravja«
Knjižnica Litija
Literarni večer: Veno Taufer, ob 80-letnici rojstva
Knjižnica Litija
Podjetništvo v Srcu – Trženje produktov, oblikovanje kampanij in skrb za potrošnika
MC Litija
Literarna skupina se predstavi (razstava rokopisov in prireditev ob prazniku žena) – DU Litija
Kulturni center Litija
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
Možnosti prostovoljnega dela (v tujini) – Zavod Voluntariat
MC Litija
Letni občni zbor članov MDI Litija - Šmartno
Gostilna Kovač, Litija
Delavnica Youtube za nevladne organizacije in neformalne skupine
MC Litija
Potopis: Borut Vukovič, Romunija
Knjižnica Litija
Pevska gimnazijada (koncert gimnazijskih zborov)
Športna dvorana Gimnazije Litija
Podjetništvo v Srcu – Socialna omrežja v poslovnem svetu in direktni marketing
MC Litija
Primavera! Mednarodni prvi dan pomladi
Park Stavbe
U3 – dediščina
Kulturni center Litija
Prireditev ob Dnevu žena in Materinskem dnevu
Dvorana na Polšniku
Pozdrav pomladi – koncert GŠ Litija - Šmartno
Kulturni center Litija
Klubska scena – večer poezije ob glasbi
MC Litija
Otroška matineja: Čudežni pralni stroj – Gledališče Ku-Kuc
Kulturni center Litija
Voden ogledu po Gozdni učni poti Svibno
Zbor pred MC Litija
Prireditev za dan žena in materinski dan
Ribče
Obisk članov društva diabetikov v Domu Tisje s kulturnim programom pevcev Mlade Lipe
Dom Tisje
Možnosti mladinskih usposabljanj v tujini, predstavitev
MC Litija
Ura pravljic
Knjižnica Litija
»O tapkanju« oz. EFT, tehnika doseganja čustvene svobode za telebane, predstavitev knjige in predavanje Pike Rajnar
Knjižnica Litija
Predavanje: Sladkorna bolezen, zlo 21. stoletja
Društvo diabetikov
Gledališka premiera Teatra 16: Luka se ženi
Športna dvorana Gimnazije Litija
Podjetništvo v Srcu – Podjetniško omizje
MC Litija
Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
160-letnica rojstva Vincenta van Gogha, razstava van Goghovih reprodukcij, avtor Franci Savšek
Knjižnica Šmartno
ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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Osnovna šola Litija
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI NA KOPAH

Zadnji šolski teden v decembru so se sedmošolci OŠ Litija skupaj z učitelji spremljevalci odpravili v zimsko šolo
v naravi na Kope. Letos smo imeli srečo z vremenom, saj
je bilo na Kopah snega dovolj pa tudi sonce nas je nekaj
dni lepo razvajalo. Prvi dan je minil v znamenju spoznavanja smučarske opreme, začetnih korakov na smučeh in preverjanja
smučarskega znanja za učence, ki so se s smučanjem že srečali. Zvečer
nas je čakal še nočni pohod s svetilkami, ki je bil učencem še posebno
zanimiv pa čeprav nas je pot vodila večinoma navkreber. Drugi dan so
učenci začeli z urejanjem sob, kar je postalo njihova stalnica skozi vse
dni šole v naravi. Poleg vijuganja po smučišču so se ta dan učenci seznanili tudi z varnostjo na smučišču in
FIS pravili, ki jih mora poznati vsak
smučar. Da pa ne bi pozabili, da
so še vedno v šoli, so imeli učenci
vsak dan dve uri pouka, seveda na
malce drugačen način. Večer je bil
kulturno obarvan, vsaka soba se je
namreč predstavila s kratko točko,
za piko na i pa so učenci dokazali svoje znanje na kvizu. Tretji dan je bil
še posebno pester, saj je učencem postregel z eno najbolj pričakovanih
aktivnosti tega tedna - nočno smuko. Predzadnji dan so učenci dokazali,
da so dobro izpilili svoje smučarsko znanje, saj so se prav vsi spretno
spuščali po beli strmini, tudi tisti učenci, ki so ta teden prvič stopili na
smuči. Zvečer je prišel čas za malo sprostitve in pravo zabavo v diskoteki
doma, kjer smo bili nastanjeni. Zadnji dan šole v naravi smo izkoristili
za tekmovanje v veleslalomu, kjer so učenci pokazali vse svoje smučarsko znanje, ki so ga pridobili tekom tedna. Po smučanju smo se počasi
poslovili od Kop in se odpeljali nazaj proti Litiji, polni lepih spominov in
novih doživetij.

GLASBENO-LITERARNI VEČER

V Knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku so na predvečer
kulturnega praznika nastopili Vokalčki in Fantastičnih
5, vsi učenci OŠ Litija. Vokalno skupino vodita Sandra
Rihter ter Vili Guček. Fantastičnih 5 pa se je poimenovala skupina fantov, devetošolcev, ki so že v lanskem
letu kot člani gledališke skupine Neuradno zasačeni na
srečanju recitatorjev Slovenije prejeli zlato plaketo. Njihovi mentorici sta Irena Vrhovec in Jana Štojs, slednja
je tudi napisala scenarij za glasbeno-literarni večer, ki so ga naslovili Kaj
bi čas brez sanj. Ni treba poudariti, da so čestitke kar deževale.

Podružnica s prilagojenim programom
IZDELAVA PRIROČNIKA O IZDELAVI
VOŠČILNIC II
V petek, 18.1. 2013, se je v prostorih Osnovne šole
Litija, Podružnice s prilagojenim programom, prvič
sestala projektna skupina za pripravo priročnika o
izdelavi voščilnic II, katerega izdaja je napovedana
za leto 2015, ko bo šola praznovala 50 let dela z
otroki s posebnimi potrebami. Naslov priročnika bo zbran naknadno.
Projektno skupino sestavljajo Marjeta Mlakar-Agrež, Matjaž Bizilj in
Barbara Klanšek. Tako so se na prvem srečanju v prvi vrsti oblikovale
ideje in smernice za nadaljnjo delo ter se sprejeli dogovori o nalogah
posameznih članov. Njihovo naslednje srečanje bo predvidoma v mesecu marcu 2013. 
Zapisala: Barbara Klanšek

Na INFORMATIVO
V petek, 1.2. 2013, so se učenci Matej, Petra, Toni, Mateja, Katja, Janez
in učiteljici Nataša ter Renata odpravili v Ljubljano, na Gospodarsko
razstavišče – INFORMATIVA.Tam so si ogledovali stojnice, na katerih
so se predstavile srednje šole. Šole so bile zelo ustvarjalne. Razstavljeni avtomobili, izdelki iz lesa, izdelki iz testa in marcipana, slikanje
in oblikovanje slik, nastop skupine In&Out… vse to in še več so si lahko
učenci ogledali in izoblikovali mnenje o določenem in svojem poklicu.
Nabrali so tudi informativni material, ki ga je bilo res veliko. Pot domov
je bila kratka ob pogovoru o
Informativi.  Renata Dimnik

RASTE NOVA ŠOLA
Vsi z veseljem opazujemo,
kako hitro raste nova šola.
Učenka posebnega programa
Marija Pirc, je svoje veselje likovno izrazila.
Marjeta Mlakar-Agrež

Kulturni praznik v POŠ Vače

S KULTURO V SVET

PODROČNO PRVENSTVO V NOGOMETU ZA UČENCE
LETNIK 1998 IN MLAJŠE

Kulturni praznik smo na Polšniku posvetili
ljudskemu izročilu …

V četrtek, 7.2. 2013, smo na Polšniku praznovali slovenski kulturni
praznik. Na odru so se predstavili
otroci iz vrtca, šolarji, moški zbor
ter ljudske pevke. Prireditev je vodila vzgojiteljica Martina Rožanec.
Letošnja nit, ki je povezovala nastopajoče, je bila slovensko ljudsko izročilo. Tako so se najmlajši Polžki predstavili z rajalno-gibalno točko Čuk se
je oženil. Polhki so zapeli pesem Al' me boš kaj rada imela ter zaplesali
valček. Nato so prišli na oder starejši učenci, ki so prikazali star ljudski
običaj – šranganje. Ko je ženin nevesto dobro poplačal, so ljudske pesmi
odpeli pevci moškega pevskega zbora. Skrhane kosice so zaigrale na
ljudske inštrumente ter zapele pesem Po mest' sem španciral. Z ljudskim
petjem so nadaljevale ljudske pevke, ki so predstavile dve pesmi iz svoje
zakladnice. Za zaključek pa so poskrbele plešoče čarovnice – učenci iz
oddelka podaljšanega bivanja. Upajmo, da so stare coprnice dovolj bučno zaropotale po odru in nas bo tako zima na Polšniku končno zapustila!

Katarina Juvan

JANUAR V VRTCU POLHEK POLŠNIK

Vrtec Polhek Polšnik je 5. januarja praznoval svoj 4. rojstni dan. Oba
oddelka sta skupaj zarajala ter zapela pesmice. Zima je bila letos na Polšniku res radodarna, zato smo izkoristili zasnežene dni in se podali snežnemu doživetju naproti. Otroci so na snegu zelo uživali ter vedno znova
z veseljem zrli skozi okno ob novem sneženju. Polžki so januar namenili
spoznavanju in utrjevanju barv. V ta namen so v
igralnici pripravili barvni kotiček ter ustvarjali s
tedenskimi barvami. Polhki pa so se pogovarjali
o prometu. Spoznali so pravilno prečkanje ceste, pojma levo in desno ter ustvarjali na temo
zime. Okrasili pa so tudi skupno stopnišče vrtca in šole. 
Mojca Žugič Perić

EKSKURZIJA V LONDON

V petek, 1. februarja, se je skupina 23 učenk in učencev devetega razreda OŠ Gradec skupaj z učiteljicama
Tjašo Lemut Novak in Sašo Setničar Jere odpravila na
pot v London. Pristali smo na letališču in se še istega
dne z avtobusom odpeljali po prvih ogledih. Ogledali smo si Britanski
muzej, Covent Garden in Prirodoslovni muzej, kjer smo si med drugim
z zanimanjem ogledali tudi okostji dinozavra in modrega kita v naravni velikosti. Nastanili smo se
v Jurys Inn hotelu v predelu
letališča Heathrow. Tu so nas
vsako jutro pogostili z obilnim
tipičnim angleškim zajtrkom.
Od tu smo naslednja dneva s
podzemsko železnico potovali
po prestolnici in si ogledovali
znamenitosti. V soboto navsezgodaj zjutraj smo se odpravili do Greenwicha, kjer smo se po parku
sprehodili do ničelnega poldnevnika, ki določa čas po vsem svetu. Pred
tem smo prečkali reko Temzo na prav poseben način – skozi predor izkopan pod vodo. Po ogledu smo degustirali tradicionalni fish and chips,
nato pa smo se z ladjico odpeljali mimo vseh pomembnejših znamenitosti do Big Bena. Sledila je nakupovalna urica na ulici Oxford. Popoldan
smo se podali na velikansko kolo London Eye in v 4D kino, nato pa še v
muzej voščenih lutk Madame Tussaud’s, kjer smo se rokovali in slikali
s slavnimi. Večerjo v stilu »Eat as much as you can« smo imeli v Pizza
Hutu ter se po njej odpravili še na sprehod skozi »novoletno« okrašeni
China Town ter uživali v ulični umetnosti na Lanchaster Squaru. Zadnji
dan smo namenili kraljevemu delu Londona ter si ogledali menjavo častne straže in odkorakali do Buckinghamske palače. V Narodni galeriji
smo občudovali Van Goghove Sončnice, Konja Georga Stubbsa in nadarjenost kraljevega slikarja, ki je upodobil Kralja Charlesa, nato pa smo se
zadovoljni in polni vtisov vrnili domov.
Če želite o Londonu ter njegovih lepotah izvedeti kaj več pa vprašajte ka
terega od učencev, saj bodo svoje vtise in doživetja z veseljem delili z vami.
učiteljici angleščine Tjaša Lemut Novak in Saša Setničar Jere

Kulturni praznik so na Vačah letos obeležili na poseben način. Kulturo so
postavili na prvo mesto, ker so prepričani, da je prav kultura tisti nujni
element, ki poleg znanja temeljito razširja obzorja, kar je v današnjih
časih najpomembnejše.
Kratek kulturni program najmlajših učencev in pevskega zbora je popestrila razstava etnološkega gradiva, kjer so obiskovalci lahko občudovali
nagrajena dela učencev POŠ Vače, kopijo situle z Vač (ki je po pripovedovanju ena najlepših in najbolj verodostojnih), staro vaško blagajno
– skrinjo, ki jo lahko odprejo samo trije ključi istočasno, pečatnik Marije
Terezije, s katerim je cesarica Vačam podelila trške pravice, polistali pa
so tudi po starih listinah ter šolskih kronikah (najstarejša kronika »je bila
pisana« davnega leta 1946).
Marsikateremu gostu so se ob obujanju spominov tudi zarosile oči. POŠ
Vače je tako postala uradni skrbnik gradiva, ki bo shranjeno kot etnološka dragocenost ter skladno s tem tudi varovano in zaščiteno.
Ob tej priložnosti izrekam zahvalo dosedanjim hraniteljem in donatorjem posameznih eksponatov – gospe Ljudmili Rogelj, gospodu Marjanu
Roglju, gospodu Janezu Jurjevcu ter gospodu Jožetu Sevljaku kot pobudniku, da je gradivo razstavljeno v naši mali podružnici. Posebna zahvala velja učiteljici Dajani Maurič, ki je dala pobudo, z učenci izvedla vse
dejavnosti in bila gonilna sila tega uspešnega projekta, ki ima trajno
vrednost. 
Tatjana Gombač, ravnateljica OŠ Gradec

Dvajseta obletnica samostojnosti Osnovne šole Litija ni kar tako. Obeležili so jo na prireditvi S kulturo v svet v torek, 5. februarja, v Kulturnem
centru Litija. Pokazali so vse, kar znajo odlično peti, igrati, recitirati,
plesati, se povezovati z gimnazijami ter glasbeno šolo in multimedijsko
sodelovati. V program pa so vključili tudi goste v dvorani. Tako so nastopili Neuradno zasačeni, Vokalčki, Fantastičnih 5, otroški, mladinski in
učiteljski pevski zbor, recitatorji od 1.- 9. razreda ter Nižjega izobrazbenega standarda, dijaka gimnazije Bežigrad in Litija ter učenci Glasbene
šole Litija-Šmartno in plesalci Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Nabito polno dvorano sta nagovorila ravnatelj Petre Strle in župan
Franci Rokavec. Scenarij je napisala Jana Štojs, Marija Bregar Hostnik je
poskrbela za sceno, filmčke je pripravil Matjaž Bizilj, pri projektu pa je
sodelovalo še 22 mentorjev. Timsko sodelovanje učiteljev in zagreto delo
učencev nikogar v dvorani ni pustilo ravnodušnega.

V sredo, 16. 1. 2013 je OŠ Litija izvedla področno tekmovanje v nogometu za starejše
dečke za zasavsko regijo. Vodja tekmovanja je
bil Urban Hauptman. Ekipe, ki so se udeležile
področnega tekmovanja so bile: OŠ GABROVKA; OŠ GRADEC; OŠ LITIJA; OŠ ŠMARTNO; OŠ
IVAN KAVČIČ; OŠ TONE OKROGAR; OŠ TONČKE ČEČ
Rezultati: SKUPINA A: OŠ LITIJA:OŠ ŠMARTNO 1:3; OŠ ŠMARTNO:OŠ
GABROVKA 2:0; OŠ LITIJA:OŠ GABROVKA 6:1. SKUPINA B: OŠ I.
KAVČIČ:OŠ GRADEC 3:2; OŠ T. OKROGAR:OŠ T. ČEČ 3:0; OŠ I.
KAVČIČ:OŠ T. ČEČ 4:0; OŠ T. OKROGAR:OŠ GRADEC 2:0
POLFINALNI TEKMI: OŠ T. OKROGAR:OŠ LITIJA 1:3; OŠ I. KAVČIČ:OŠ
ŠMARTNO 4:3. FINALNA TEKMA: OŠ LITIJA:OŠ I. KAVČIČ 4:2
Področni prvak je postala OŠ LITIJA in se tako uvrstila na četrtfinalni
turnir. 
Prispevke zbrala in uredila Polona Gole, prof.

Osnovna šola Gradec

KULTURNE NOVICE IZ KRESNIC

Družinski nastop
V družinah in sorodstvu stkane vezi
so glasbeni večer Družinskega nastopa oblikovale v čudovito glasbeno
čipko. »Muziciranje« je sreča, je veselje. Glasba s svojo iskrenostjo bogati in v teh trenutkih plete posebna
doživetja in spomine. Le-tem v današnjem tempu življenja največkrat
posvetimo premalo časa. Družinski nastop je potrditev, da glasba povezuje generacije, bogati vezi in plemeniti vrednote. Spoštovani očetje,
mamice, strici, tete, ste podoživeli
občutke svojih nastopov iz otroštva?
Da vam nastop na odru pomeni poseben trenutek, izziv, ste izkazali s
svojo glasbeno energijo in res uživali
v igranju s hčerko, sinom, nečakinjo.
Družinski sestavi bratov, sester, sestričen pa so z raznoliko starostjo od
malih do velikih ob glasbi pričarali še posebno doživetje. Mislim, da
med poslušalci nisem bila edina, ki mi je bilo toplo pri srcu in vem, da
se je komu tudi orosilo oko.
Družinski nastop, ki je izzvenel kot veliki koncert v dvorani Kulturnega centra Litija, je
vedno znova poseben dogodek za vse nastopajoče, kot
tudi za učitelje glasbene šole,
ki vedno s trudom pripravijo
glasbeni program. Hvala vsem
družinskim članom in sorodnikom, ki ste se odzvali povabilu
in sooblikovali glasbeni večer v skupnem igranju z mladimi glasbeniki.
»Kdor ima glasbo rad,
v srcu nosi bogat zaklad!«
Nasvidenje prihodnje leto! 
Polonca Demšar, prof. glasbe

V četrtek, 7. februarja, smo v šoli posvetili dan našemu velikemu pesniku Francetu Prešernu. Ta dan smo imeli proslavo z bogatim kulturnim
programom. V prvem delu so nastopali učenci naše
šole, potem pa se nam je pridružil gledališki igralec g. Jože Mraz. Predstavil nam je lutko marioneto,
nato pa smo uživali ob prebiranju proze in poezije.
Zahvaljujemo se mu za popestritev kulturnega dne.
Krajani Kresnic so v nedeljo, 10 2.2013, napolnili
kresniško športno dvorano. Odzvali so se vabilu na
proslavo za Prešernov dan. Za pester kulturni program so poskrbeli učenci POŠ Kresnice, gledališki
igralec Jože Mraz in bodoča igralka Anja Novak. Ajda Raspotnik je igrala
na klavir, Tadeja Jelnikar na violino,
Maša Jere na violončelo in Erik Setničar na trobento. Učenci so deklamirali, plesali, peli, igrali, povedali mnenja
o kuturnih dobrinah.
Maša: Najraje grem v kino, ker imajo
tam veliko lepih filmov. Najbolj mi je bil
všeč film Brave. Naučila sem se veliko
novih stvari. Ob filmih se počutim zelo
dobro. Všeč mi je tudi, ker je velik ekran in se vse vidi.
Nuša: Muzej mi je všeč, ker si tam ogledaš stare predmete. Videla sem
vlake, stare predmete iz kuhinje, kako so včasih preživljali dneve. Muzej
redko obiščem. Tam se veliko naučim.
Patrik: V kinu mi je všeč zato, ker je večja slika in ker dobimo očala. Očala
nosimo, ker je film v 3D, V 7D pa stole trese in piha.V 3D risanki sem ugotovil, da to ni res. V kinu pa je bilo res in sem se noro počutil.
Matic: Zelo mi je bilo všeč. Ko smo šli v muzej Bistra. Gledali smo stare
avtomobile. Prvič sem izvedel, da imajo v nekaterih državah volan na drugi
strani kot v Sloveniji. V črni kuhinji so pekli kruh. Ni mi šlo najbolj od rok.
Ko smo pletli kitko, jo je bilo težko plesti.
Jan: V muzeju je bilo zabavno. Pekli smo kruh, gledali stare predmete, starinske avtomobile. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo odšli po mostu na drugo
stran reke. Naučil sem se, kako so živeli včasih. Videli smo tudi sončno
uro in nagačene živali. Mislil sem, da smo 1000 let nazaj. Počutil sem se
starinsko in starodavno. Upam, da bomo šli še kdaj v ta muzej.
Tjaša in Lara: Všeč mi je balet. Rada plešem in ob baletu se počutim
veselo. Pri baletu mi je všeč mirna glasba in ob tej glasbi bi po tem ritmu
hodila in zaplesala.
Gospa Ivanka Brunček je dolga leta sodelovala v kulturnem društvu Kresnice in zaradi tega je postala častna članica kulturnega društva Kresnice. Kulturno prireditev je vodil Klemen Škarja.
Kulturno društvo Kresnice je dobilo svoj logotip. To je vejica kresničevja, po katerem naj bi kraj dobil svoje ime. Kresniške pevke so šle vsako
leto na pevski tabor v Šentvid in vsaka je imela vejico kresničevja v roki.
Kresnice boste, kot že ime pove, našli v senčnih legah okoli kresa (konec
junija, v začetku julija), više v hribih tudi še v začetku avgusta. Steblo je olistano, listi so dva do trikrat pernato deljeni. Toliko v pojasnilo. V Kresnicah
živi kultura in bo živela. 
Angelca Koprivnikar, vodja POŠ Kresnice

ŠOL ST VO i n VZG OJA

Osnovna šola Gabrovka-Dole
2. kulturni dan STISKE IN RADOSTI
ODRAŠČANJA
V dneh pred slovenskim kulturnim praznikom smo
poskušali nekoliko bolj kulturno delovati.
V sredo, 6. 2. 2013, so imeli
učenci matične šole Gabrovka in POŠ Dole pri Litiji kulturni dan. Tema je bila Stiske
in radosti odraščanja, ki je
obenem tudi tema letošnjega šolskega parlamenta. O tem so se učenci že pogovarjali pri razrednih urah, kulturni dan
pa je ta vedenja še nadgradil. Prvi dve uri sta bili namenjeni razgovoru
in prebiranju odlomkov iz literarnih del, ki se dotikajo stisk in radosti
odraščanja, to je A. Straton: Lesliejin dnevnik, J. Vidmar: Debeluška, M.
Fritz – Kadunc: Janov krik. Sledil je ogled norveškega filma Vratar Liverpoola, ki je ponudil mnogo iztočnic za razgovor od vseh oblik nasilja,
športa, zaljubljenosti, pretiranega zbirateljstva, enostarševske družine,
laži. Učenci so v demokratičnem duhu ponudili številne odgovore na izhod iz stisk in pasti življenja.
Kaj je otroški parlament in kako deluje? Nastal je na
pobudo učencev z željo, da bi javno spregovorili in
opozorili na dileme, ki se dotikajo mladih. Deluje že
od leta 1990 in obdelal je že mnogoštevilne aktualne
teme. Vsako leto potem izberejo šolske predstavnike, ki se udeležijo občinskega parlamenta. S tem se učenci neposredno
vzgajajo za demokracijo ob veliki podpori prizadevnih mentorjev. Zelo
koristno in prijetno preživeto delovno dopoldne.
Jožica Vrtačnik

Kulturni praznik smo skupaj proslavili
s Tonetom Partljičem

Dole, 10. 2. 2013. V mrzlem nedeljskem jutru se je v prostorih POŠ Dole
zbralo mnogo ljudi, da bi proslavili slovenski kulturni praznik. Sedaj, ko
je v ustih mnogih politikov toliko besed, kako cenijo kulturo, so jo v glavnem proslavljali s protesti. Na Dolah smo
se odločili drugače. Zbor Zlati žarek nam je
zapel himno, učenci so nas razveselili s hudomušnimi pesmimi, da se da tudi o nekulturnih vedenjih povedati na kulturen način.
Zapel je otroški in mladinski zbor pod vodstvom zborovodkinje Anite Medvešek, trije
nadobudni mladci, ki so se poimenovali kot ansambel Takoj, so nas ogreli z veselo vižo. Učenci podružnice pa so nam zaigrali odlomek preproste
zgodbe Moj ata, socialistični kulak. Prav navdušujoče je bilo spremljati
»ateja« Valentina, »Tinčka» Toma, »tovarišico« Nejo, »župnijsko kuharico«
Glorijo. Vživeli so se v čas, ko je Tinček snoval nenavadne verze, ko je
bil pretirano ponosen na očeta, ki je bil Stalinov vojak, ko so se prepirali,
čigavi so orehi.
Povezovalka programa Vesna Kores nam je orisala življenjsko pot glavnega gosta Toneta Partljiča, ki je bil presunjen
nad temi kraji. Pohvalil je prisotne z besedami, da se v Mariboru na proslavi, ni zbralo več ljudi, kot jih je bilo tukaj.
Govoril je o svoji učiteljski poti, o tem kako je potrebno
spoštovati učitelja, povedal zgodbo iz otroštva Zizek. Ni pa mogel mimo
tega, da je velik ljubitelj knjig in je mladim in odraslim položil na srce,
kako pomembno je branje. Večkrat nam je ponovil tisti znameniti stavek:
»Ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen osorno?« ter nas
seznanil, kako se je vživel v vsako knjigo. Tako ljubezen do branja od
matere prenaša na mlade. Znal je vse besede obrniti na šalo.
Kar prehitro je minil uro in pol trajajoči program, ki so ga pomagali oblikovati KUD Venčeslav Taufer, predsednik Jože Ajdišek, ki je povabil tako
imenitnega gosta, in učenci POŠ Dole pri Litiji.
Pa naj kdo reče, da kultura na podeželju ne živi. Ustvarjajo jo nadobudni
posamezniki, ki jim ni vseeno za kulturno usodo našega naroda. Publika
pa jim je hvaležna. 
Jožica Vrtačnik

ZIMSKE IGRE NA SNEGU »MALI SONČEK«

V okviru »Malega sončka«, ki je letos malo spremenjen in namenjen
vsem starostnim skupinam v vrtcu, se odvija vrsto zanimivih gibalnih aktivnosti. Pomembno je, da se različne gibalne aktivnosti odvijajo preko
celega leta. Ena izmed najbolj priljubljenih
je vsekakor igra na snegu in prvi koraki na
smučeh. Tudi v naši skupini Pikapolonic
tega nismo izpustili. Ker je skupina kombinirana, so bile tudi dejavnosti temu prilagojene. Najmlajši so hodili po snegu, ga prijemali, delali kepe, se kepali, zadevali cilj, se
igrali na snegu z bagri, lopatami … Skupaj
smo izdelovali sneženega moža, pikapolonico, želvo … Občasno so se
jim pridružili tudi starejši ter jih z veseljem prevažali z bobi.
Malo večji so se poleg naštetih aktivnosti z veseljem spuščali z lopatami
po klančku. Ooo, koliko veselja in vzklikov je bilo pri tem.
Še malo večji pa so prvič stopili tudi na smuči. Predhodno smo se na to
pripravljali že v igralnici, kjer so se nam pridružili tudi mlajši. Izdelali smo
si smuči iz kartona, z njimi drseli po prostoru, se obračali, premagovali
ovire in ob tem doživljali veliko zadovoljstva, pozabili pa nismo niti na
pravila obnašanja na smučišču. Nadaljevali smo s hojo v smučarskih
čevljih. Že to ni bilo več tako enostavno. Zelo so bolele noge.
Po takšni pripravah smo se prvič nadeli tudi smuči. Hodili smo po snegu
– drsni korak, se učili prestopanja, obračanja, vstajanja ob padcih, vzpenjanja na hribček s pomočjo palic in seveda spusta po klančku. Ni bilo
tako enostavno, kot so si pred pričetkom predstavljali otroci, a po nekaj
dneh je bil viden napredek, pa tudi noge niso več tako bolele.
Bravo najine male Pikapolonice. Nekateri so postali že pravi »mali smučarji«. 
Vzgojiteljici Marinka L. in Anita K.

KULTURNI DAN PRI METULJČKIH

Za obeležitev slovenskega kulturnega praznika in spomina na dr. Franceta Prešerna smo Metuljčki povabili go. Anico Resnik učiteljico slovenskega jezika.
V sliki in besedi nam je predstavila dela
in življenje slovenskega pesnika. Povedala nam je tudi zgodbo o povodnem
možu in Urški. Doživeto recitiranje pesmi nas je spodbudilo k poslušanju in z
zanimanjem smo spremljali pesem do
konca. Go. Anico smo nagradili z aplavzom, saj si ga je vsekakor zaslužila. Na
koncu obiska nas je pogostila s figami, tako kot je to počel dr. Fig. To je
bila vsekakor dobra spodbuda, da smo dejavnost nadaljevali z risanjem
portreta dr. Franceta Prešerna. Hvala go. Anici za odlično predstavitev
našega največjega pesnika. 
Metuljčki s Simono in Natašo
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ZAKAJ SI UMIVAMO ROKE?

Zima je čas bolezni in prehladov, vzrok zanje pa so
mali virusi in bakterije, ki jih žal ne vidimo, da bi
se jim ognili. Kako potem preprečiti, da ne pridemo
v stik z njimi? V Sončku smo povabili medicinsko
sestro Petro iz Zdravstvenega doma Litija. Povedala
in pokazala nam je nekaj o pravilni higieni zob in
rok ter se z nami poigrala v igri vlog, kot je zdravnik, kirurg, veterinar,
lekarnar in medicinski tehnik. Seznanili smo se, kako potujejo bakterije,
ko zakašljamo ali kihnemo. Če kihnemo v dlan in si potem ne umijemo
rok, bakterije prenesemo na igrače in ostale otroke.
Da bi si bakterije in plesni lahko ogledali, nam je Tajeva mami, ki dela kot
laboratorijski tehnik, prinesla posodice za njihovo gojenje. Vsak otrok je
dobil svojo in v eno polovico posodice je odtisnil umazan, v drugo polovico pa umit prst. Tajeva mami Petra je vse to odnesla v topel prostor za
dva dni, nato pa prinesla nazaj pokazat, kaj se je zgodilo v posodicah. Na
površini, kjer so otroci dali odtis prsta, so se pojavile bakterije različnih
barv in velikosti, ponekod pa tudi plesen. Seveda jih je bilo na tisti strani,
kjer je bil odtis umazanega prsta, veliko več. Petra nam je pojasnila, da
je bakterij veliko vrst in da so nekatere celo koristne za nas.
Vid, dijak tretjega letnika farmacije, nam je prikazal, kako pripravimo
sirup proti kašlju iz slezovih korenin, komarčka in tropotca. Sirup je bil
zelo okusen in vsak otrok ga je nekaj odnesel tudi domov.
Spoznali smo zgodbico o Sapramiški, ki si je zlomila zobek in jo tudi
dramatizirali. Obisk gledališča Kolenc nas je razveselil z igrico Zajčkovi
zobki.
Da bo naše telo ostalo zdravo in močno, je seveda treba jesti veliko zdrave hrane, kot je zelenjava in sadje. V vrtcu za to poskrbijo naše kuharice,
ki nam kuhajo zelo dobre zelenjavne juhe in pripravljajo sadne napitke.
Zdenka Juvan Nagode, pom. vzgojiteljice

PUSTOVANJE V GASILSKEM DOMU HOTIČ

Kot že nekaj zadnjih let, smo se tudi
letos strokovne delavke vrtca odločile, da organiziramo pustovanje za
vse otroke KS Hotič.
Obiskala nas je Muca Copatarica
in pustne šeme z glasbo privabila
k aktivnostim. Zabavala nas je z
raznoraznimi igrami, kjer so se morali otroci spreminjati v stole, žabe,
drevesa, … Izdelali smo tudi »kačo«
in jo vili po celem prostoru. Seveda ni manjkalo niti balonov in sladkih
bonbonov, ki jih otrokom ni nikoli preveč. Urica prijetnega druženja je
res hitro minila, vendar se otroci kar niso mogli posloviti od Muce Copatarice, saj je poleg šivanja copatk, znala tudi risati ljubke muce otrokom
na roke.
Zelo nas veseli, da so se na naše vabilo odzvali tudi otroci, ki ne obiskujejo vrtca Taček in šolski otroci. Hvala animatorki Sari Zupanc in GD Hotič,
ki so nam odstopili prostor.  Mojca Grošelj Radulovič, vodja enote

CVRTJE PUSTNIH KROFOV
V VRTCU KRESNIČKA
Kot se spodobi za pusta, smo v enoti Kresnička letos cvrli krofe. Zamesili smo testo
(pri tem so otroci spoznavali sestavine potrebne za peko), otroci so sami oblikovali
kroglice in kasneje smo jih ocvrli. Krofi so
bili hitro pripravljeni. Naslednji dan je sledilo pustno rajanje, odganjali
smo zimo, obiskali smo šolarje in se posladkali s pravo pustno pojedino.

Barbara Kunc, vzgojiteljica

ŠEME SE PREDSTAVIJO

V enoti Medvedek smo se maškare veselile celo
dopoldne. Vsi navdušeni smo komaj čakali, da se
pokažemo drug drugemu. Po igralnicah smo se z
vzgojiteljicami uredili, pri tem nam je pomagala
gospa Kaja Mlakar Agrež.
Želeli smo obiskati center Litije, a
ker nam je vreme
to onemogočilo,
smo v garderobah pripravili pustno rajanje. Maske so
se ob glasbi predstavile in zaplesale.
Princese, kavboji, čebelice, pikapolonice, metulji, Batmani, volk in Rdeča Kapica in še mnogo drugih. S plesom
so maske želele pregnati zimo. Nam je to uspelo?
Mateja Premk, vodja enote

JANUAR – MESEC ZDRAVJA

V mesecu januarju se je v enoti Medvedek vse odvijalo v znamenju
zdravja. Naš cilj je bil, da otroke in posredno tudi starše okužimo z zdravjem. Z otroki smo raziskovali, kaj je
zdravje in kako moramo živeti, da
zdravi ostanemo. Otroci so o vsem
tem že veliko vedeli, marsikaj pa
smo se naučili novega. Seveda pa
moramo za zdravje tudi kaj narediti, ne o njem samo govoriti. Zato
smo se še posebej potrudili in se v
tem mesecu še več posvetili gibanju, skuhali smo zelenjavno juho,
pripravili sadni sok, se na dan televizije, 20. januarja, le-tej odpovedali,
se veliko smejali, ker je smeh pol zdravja, in še in še … O zdravju so nas
podučili tudi v Lekarni Litija. Pripravili so nam negovalno kremo, s katero
si bomo lahko namazali lička v mrzlih zimskih dneh. Predvsem pa se
zahvaljujemo ga. Petri Anžel Lara, medicinski sestri, ki nam je pokazala,
kako si umijemo roke, kako negujemo zobe, se z nami igrala »zdravniško
ambulanto« in znala odgovoriti vsem radovednim otrokom.
Tjaša Hauptman, dipl. vzgojiteljica

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2013-2014

Spoštovani starši, v mesecu marcu vas vabimo, da svojega malčka vpišete v Vrtec Litija. Vpis za novo šolsko leto bo potekal ves mesec, dnevi
osebnega vpisa so objavljeni tudi na naši novi spletni strani www.vrteclitija.si Vpišete lahko tudi otroke, ki septembra še ne bodo dovolj stari,
saj bomo vlogo uvrstili na čakalno listo in bo tako večja verjetnost, da bo
otrok sprejet takrat, ko bo dovolj star. Prisrčno vabljeni!
Liljana Plaskan, ravnateljica

DVIGUJEMO RAVEN PISMENOSTI
PRI ODRASLIH
Na Izobraževalnem centru Geoss dolge zimske dni odraslim krajšamo z različnimi aktivnostmi za boljšo kakovost življenja, ki jih tudi v
tem šolskem letu izvajamo v okviru evropskega projekta Dvig ravni
pismenosti.
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – program Izzivi podeželja
Tretja skupina programa Izzivi podeželja je s srečanji začela že ob
koncu preteklega leta. Na različnih predavanjih, delavnicah in ekskurzijah udeleženci pridobivajo temeljne spretnosti in znanja za
izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja
ter za izvajanje dejavnosti na
podeželju. Anketa, ki smo jo
izvedli na začetku srečanj, je
pokazala, da jih še posebej
zanima učenje komunikacijskih spretnosti, medosebni
odnosi, zdrava prehrana in
predvsem samooskrba s
hrano ter trženje domačih
pridelkov in izdelkov. Obiskali smo tudi gospo Jožico Lokošek iz Strahovelj nad Kisovcem, ki je v decembru 2012 prejela naziv »Kmetica
leta 2012«. Navdušila nas je s svojo preprostostjo, neustavljivo energijo, pozitivnostjo in nalezljivim smehom, ki za današnji čas niti ni
tako običajen. Je pa zastonj in dela čudeže, zato bi ga lahko označili
kot z neprecenljivo zdravilo za slehernega od nas.
Razgibajmo življenje z učenjem
V mesecu februarju smo začeli z izvajanjem programa Razgibajmo
življenje z učenjem. V programu udeleženci pridobivajo temeljna znanja in spretnosti za lažje obvladovanje različnih situacij v vsakdanjem
življenju. Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje znanj in spretnosti, kar bi udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacij v
vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju,
vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter s
tem dvig kakovosti življenja. Letošnjo skupino sestavljajo starejši, za
katere je poleg navedenih dejavnikov velika vrednota tudi druženje in
medsebojno učenje ter izmenjava izkušenj.
Računalniška pismenost za odrasle
V februarju zaključujemo z izvajanjem izjemno uspešnega programa
Računalniška pismenost za odrasle. Od novembra 2010 do februarja
2013 je brezplačni osnovni računalniški tečaj uspešno zaključilo kar
24 skupin oziroma okrog 250 udeležencev.
S posebnim zadovoljstvom smo zadnje tri skupine »računalničarjev«
zbrali izven litijskih ulic. Z znanjem, s katerim bo njihovo življenje odslej uspešnejše, saj so se naučili tudi uporabe interneta in elektronske pošte, smo namreč obogatili prebivalce Vač, Dol in Gabrovke.
Tudi z njihove strani je bila zainteresiranost velika, saj so bila prosta
mesta za posamezne tečaje praktično zapolnjena v nekaj urah, ob
zaključku pa so izrazili želje po nadaljevalnih tečajih.
V vseh treh krajih velja še posebej pohvaliti pripravljenost medsebojnega sodelovanja tako krajevnih skupnosti kot tudi lokalnih osnovnih
šol. 
Ivana Šinkovec

KAJ SE ŠE DOGAJA NA IZOBRAŽEVALNEM
CENTRU GEOSS?
JEZIKOVNI TEČAJI
V polnem teku je »brušenje jezikov« na jezikovnih tečajih. Začetni
tečaj nemščine in nadaljevalni tečaj angleščine – konverzacije, se
približujeta koncu. V marcu bomo organizirali nadaljevalne tečaje
nemškega, angleškega in italijanskega jezika. Vse zainteresirane vabimo, da nas čimprej pokličejo na 031 759 355 ali pišejo na e-naslov:
informatorka@ic-geoss.si in se prijavijo.
SREDNJA ŠOLA – Zimski rok poklicne mature
• Zadnje obveznosti pred zaključkom srednješolskega šolanja prav
v teh dneh opravlja 13 udeležencev v programih strojni tehnik,
ekonomski tehnik in predšolska vzgoja. Držimo pesti, razglasitev
rezultatov poklicne mature bo v začetku marca.
• Odrasli, ki pridobivajo srednješolsko strokovno izobrazbo za poklice strojni, logistični in ekonomski tehnik ter vzgojitelj predšolskih
otrok pridobivajo v teh mesecih znanja iz strokovnih predmetov ter
opravljajo praktično delo.
• V mesecu marcu udeležence programov strojni tehnik in logistični
tehnik čaka še strokovna ekskurzija – ogled enega izmed večjih
logističnih centrov v Ljubljani.
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
• Študenti programa Strojništvo se v februarju ukvarjajo s predmetom Energetika. V okviru tega predmeta jih konec meseca čaka še
ekskurzija v Hidroelektrarno Medvode pod strokovnim vodstvom
predavateljice, dr. Maje Rotar. V marcu bo sledil predmet Strojni
elementi.
V januarju so študenti pod vodstvom mag. Barbare Grintal v okviru
izbirnega predmeta Osnove logistike spoznali logistični center Pivovarne Union v Ljubljani.
• V programu Organizator socialne mreže v januarju, februarju in
marcu potekata modula Otroci in mladostniki v sodobni družbi ter
Življenjski svet starega človeka.
Pohvalno je, da je vedno več študentov aktivnih tudi v različnih
oblikah in področjih prostovoljnega dela.
• Študenti programa Ekonomist so se v januarju soočili z novo metodo dela, ki je doslej še niso bili vajeni. Pri predmetu Prodaja smo
se namreč skupaj s predavateljico mag. Jano Ravbar odločili, da
bo potekal v učnem okolju Moodle, kar pomeni kombinirano obliko
klasičnega študija in študija na daljavo, zahteva pa veliko mero samostojnosti študenta, sprotno delo ter sodelovanja med študenti
in mentorjem. Evalvacijski vprašalniki, ki so jih študenti izpolnili ob
zaključku predmeta so pokazali, da so bili nad metodo dela navdušeni, saj so se poleg obravnavane snovi naučili tudi novih možnosti
iskanja podatkov in informacij ter vključevanja praktičnih izkušenj
v zvezi z obravnavano snovjo. 
Ivana Šinkovec
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Psihoterapija zdaj tudi v Litiji

ČISTO (ZA)RESEN KULTURNI
PRAZNIK ZAČINJEN Z MALCE
ŠALJIVOSTI,

Psihoterapija je uporaba psiholoških metod za premagovanje različnih težav in boljše spoznavanje sebe. Z njo skušamo ozavestiti skrite
vzroke problemov in jih postopno odpraviti. Psihoterapija je namenjena
ljudem, ki imajo težave s stresom, partnerstvom, depresivnostjo, tesnobo, strahovi, paniko, občutki manjvred
nosti, praznine, psihosomatskimi boleznimi,
travmatskimi izkušnjami v preteklosti ali pa
splošno željo po razvoju in spoznavanju
sebe. V Litiji bo začela izvajati integrativno psihoterapijo Maruša Zaletel, ki je univ.
dipl. psihologinja in integrativna psihoterapevtka. Poleg tega izobražuje tudi bodoče
terapevte v Sloveniji in tujini. Ima že dolgoletne izkušnje z integrativno psihoterapijo, in sicer je do sedaj delala
v Kranju. Zaradi povpraševanja pa se je odločila, da pride tudi v Litijo.
Integrativna psihoterapija v varnem in zaupnem terapevtskem odnosu
nudi celovit pristop pri obravnavi človeka in upošteva individualnost
vsakega posameznika, Maruša pa pri svojem delu uporablja tudi svoje
znanje iz področja sprostitvenih tehnik in dihanja. Hkrati se poslužuje novodobnih terapevtskih tehnik, kot sta EMDR in brainspotting, s
pomočjo katerih je možno na hitrejši način predelati različne boleče
spomine in občutke. Če želite še kaj več zvedeti o psihoterapiji ali Marušinem delu, jo lahko kontaktirate ali si ogledate njeno spletno stran.

Psihološko
svetovanje
in psihoterapija
Maruša Zaletel s.p.
Telefon: 041 838 964
El. naslov: info@psihoterapija-mz.si
Spletna stran: www.psihoterapija-mz.si

ŽIVETI ZDRAVO z JOGO
Nekdaj so koliščarji gradili svoja domovanja na stebrih, da so lahko
varno bivali nad gladino. Tudi danes je dobro biti 'nad gladino': vsakdanjih pričakovanj, stresa, ovir, naporov, ambicij, nestrpnosti ... Biti
nad gladino pomeni živeti zdravo in srečno življenje.
Štirje stebri, na katerih sloni naše zdravje, tako fizično, duševno, duhovno kot socialno in z njim povezana sreča, bi nam morali biti stalno
v zavesti.
GIBANJE: čimveč, a s pravo mero. Doma, v naravi na zraku, na poti v službo
ali šolo, kjerkoli.
ZDRAVA PREHRANA: ne samo količinsko, predvsem bi morali paziti, KAJ
dajemo v nakupovalni voziček in na krožnik.
DIHANJE: večina ljudi diha napačno, pa tako zelo pomembno je. Počasi,
globoko, tridelno, s prepono.
POZITIVNE MISLI - mnoge 'telesne' bolezne si nakopljemo sami s svojo
'glavo'.
Svet, v katerem sleherni od nas živi, je samo odslikava našega uma in prav
za vse, kar se nam dogaja, smo si 'krivi' sami.
Pravzaprav ni potrebno veliko, da kvaliteto življenja dvignemo na precej
višjo raven in drastično zmanjšamo bolezni in slabo počutje. Tudi v družbenem pogledu bi prihranili veliko, če bi zdravemu načinu življenja posvetili
malo več časa.
Vsak dan je v Sloveniji na bolniški 35.000 zaposlenih, odtega kar 8.500 že
leto ali več.
Preko 15 milijonov delovnih dni izgubimo na ta račun in samo za bolniška
nadomestila damo skoraj 700 milijonov EUR na leto.
A to je samo majhen delček – v veliki meri nepotrebnih - izdatkov nas vseh,
cele nacije. Stroški zdravil, zdravniškega osebja in bolnišnic segajo v nebo.
Pa tako malo je potrebno, da bi PREPREČILI večino bolezni, ki ne poznajo prav nobene 'krize'. Prav nasprotno. Doživljajo pravi razcvet. Zanimivo,
kajne ?
Prevladujejo bolezni srca in ožilja. Vzrok? Napačna prehrana, premalo gibanja, kajenje, stres. Opazite kakšno povezavo z zgoraj omenjenimi štirimi
stebri ?
Potem je tu sladkorna bolezen, predvsem tipa II. Vzrok? Napačen življenjski
slog, napačna prehrana, pomanjkanje gibanja in s tem povezana debelost,
stres ... Štirje stebri?
Pazite! Raziskave so pokazale, da lahko razvoj sladkorne bolezni tipa II
zmanjšamo za neverjetnih 80 odstotkov, če odpravimo dejavnike tveganja,
torej povečamo skrb za zdrav način življenja.
Visoko na lestvici so rakava obolenja. Vsako leto zboli v Sloveniji več kot
10.000 ljudi, 6.000 jih umre. Vzrok ? Po ocenah Mednarodne agencije za
raziskovanje raka je kar polovica vseh rakov posledica nezdravega načina
življenja in vplivov okolja.
Sledijo okvare in bolezni lokomotornega sistema, še posebej hrbtenice,
sklepov, pa revmatična obolenja in osteoporoza. Vzrok? Preveč sedenja,
premalo gibanja, napačna prehrana in z njo povezana prekomerna teža.
In ne nazadnje duševne motnje in bolezni, vse bolj pogoste depresije in
agresije. Vzrok? 'Zahodni' življenjski slog, pehanje za uspehom, pričakovanja, pohlep, tekmovalnost.
Kaj pa obeti? Slabi, zelo slabi, pravijo v Mednarodni zdravstveni organizaciji. Pa vendar! Stroka pravi: bodite pozitivno naravnani. Delajte dobro.
Bodite pozitivni v dejanjih, besedah in tudi mislih.
Ste zvedeli v gornjih stavkih kaj novega? Verjetno ne. Vse to vsak med nami
večinoma že pozna. Na žalost pa le redki to tudi ozavestijo in še bolj redki
naredijo vsaj korak v pravo smer. Bodite med njimi. Več bo takih, bolje bo
vsem, bolje bo družbi, bolje bo Zemlji !
Kaj naj naredim, se mnogi sprašujejo ? Kako narediti tiste štiri stebre trd
ne?
Poznate jogo? Ah, bo večina zamahnila z roko. To ni zame. Kakšna huda
zmota ! Vsakega od štirih stebrov lahko s pomočjo jogijskih tehnik sproščanja, telesnih vaj, dihalnih tehnik in meditacije ponovno okrepite, postavite
pokonci in se veselite slehernega dne.
Sistem Joga v vsakdanjem življenju temelji na izvorni jogi, a je prilagojen
današnjemu na vseh nivojih razvajenemu zahodnemu človeku.
V množici telesnih vaj lahko vsakdo pod vodstvom izkušenih inštruktorjev
in učiteljev najde sebi primerne ne glede na njegove trenutne telesne sporobnosti in fizično pripravljenost.
Joga je primerna prav za vse starostne skupine in predvsem ne samo za
ženske, kot pravi eden od stereotipov o njej.
Bodite pozitivni. Narediti nekaj zase. Samo tako lahko živite zdravo, zadovoljno in srečno.
Vadba Joge v vsakdanjem življenju je organizirana tudi v vašem kraju.
Ozrite se malo naokrog in naredite naslednji korak. Splača se.
Za Društvo joga v vsakdanjem življenju
Popetre Marko Kek

PONEDELJEK POPOLDAN

Vače niso znane samo po vaški situli, vaških klepetuljah itd., temveč
tudi po vaških originalih. Poleg mene, kurjega strahu, sončne uprave in
nekaterih, je tu nekoč živel mizar Brone, ki je z delom vedno odlašal na
ponedeljek popoldan, ko obljube, kaj vse bo naredil, seveda ni držal in
smo mu zato rekli Ponedeljek Popoldan.
Nekaj neverjetnega, kaj vse se pa v današnjem času zares dogaja na
Vačah v ponedeljek popoldan v zgradbi šole.
Vaška knjižnica - spodaj pod vrtcem - je odprta vsak ponedeljek popoldan od 16.00 do
19.00. (pa tudi v sredo od 11.00 do 15.00).
Vedno nas tam prijazno sprejme lepa knjižničarka Ana Vrhovec (sl.1) (01 896 25 58).
Ob ponedeljkih popoldne (vsaj enkrat na
mesec) pa lahko pridemo na uro pravljic. Natančni podatki o uri pravljic
so objavljeni v Občanu.
Vsak drugi ponedeljek popoldne v mesecu so
na šoli govorilne ure.
Članice Društva žena in deklet se od 17.40 do
18.40 pod vodstvom Polone Klančnik razgibavajo v telovadnici (sl.2).
Za njimi takoj po telovadbi od 19.00-20.30 po
parketu zaplešejo orientalske plesalke ki jih vodi
Ana Šimenc (sl. 3).
Ves ta čas pa v sobi za vaje zadaj za odrom člani Društva žena in deklet
Vače pletemo, šivamo, kvačkamo... in se ob tem
pogovarjajmo o najbolj zanimivih stvareh sploh
(sl.4).
V prvem nadstropju pa je v računalniški učilnici
potekal gratis računalniški tečaj za odrasle, ki ga
je organiziral Izobraževalni center GEOSS iz Litije. Fotografije ni, ker mi je učitelj Uroš Rozina to preprečil in mi vljudno
odprl vrata z željo, da zapustim te prostore učenosti. Komaj sem mu
uspel povedati, da mu želim srečno novo leto in da ga imam rad.
V sredo, ob 19.00 zvečer, ima v sobi za odrom vaje Moški pevski zbor
GEOSS, ki ga vodi Matija Strehar. V petek, ob 18.30, pa zaplešejo plesalke – zumbo!
Na Vačah je torej v ponedeljek popoldan še posebno živahno!
Lepo mi je in rad nas imam, posebno sebe! Uživajmo s pametjo – to je
edini smisel življenja! 
Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/ponedeljek.htm

se je v dvorani podružnične osnovne šole na Polšniku
odvijal predvsem v znamenju slovenskega ljudskega izročila. Vajeti so v rokah držali naši najmlajši in nas s svojimi točkami
spomnili, kako simpatično zna biti spoznavanje kulturne dediščine, ki
jo s kulturnim praznikom skušamo
ohranjati živo.
Tisti prav najmlajši, ki so v vrtcu v
skupini Polžkov, niso bili prav nič
počasni, ampak so s svojo gibalno
uprizoritvijo pesmice Čuk sedi na
veji, zvabili marsikakšen nasmešek
na ustnice. Za njihove male glavice
in zvedave očke je velik dosežek že to, da se postavijo na oder pred
množico znanih in manj znanih obrazov brez solzic v očeh. Za glavo večji
in kanček bolj izkušeni Polhki, so zaplesali in zapeli staro, znano »Al' me
boš kaj rada imela« ter se v parih zavrteli v ritmu valčka. Vzgojiteljicam
Veroniki, Tini, Mojci in Lidiji je uspešen nastop, po obilici truda z vajami,
lahko prinesel občutek zadovoljstva. Tina se je zopet preizkusila v vlogi
povezovalke, kar ji je z njeno razigranostjo lepo uspelo.
Otroci iz zgornjega nadstropja šolske stavbe so z učiteljicami Ido, Katarino in Darinko vadili in prikazali ljudske običaje, ki jih le še poredko
srečujemo. Četrti in peti razred sta dramsko uprizorila običaj šranganja,
prvi, drugi in tretji razred pa so postali nasledniki Skrhanih kos – Skrhane kosice in na ljudske inštrumente zaigrali ter zapeli »Po mest sem
španciral«.
»Resnejši« vložek na proslavi so predstavljali pevci Moškega pevskega
zbora Polšnik s slavnostnim začetkom – slovensko himno ter ubranim
petjem slovenskih skladb. Ravnotežje moškemu delu nastopajočih so
predstavljale domače Ljudske pevke.
Zadnja točka v programu je bila v znamenju pustovanja – šolarji, ki čas
preživljajo v podaljšanjem bivanju, so si nadeli čarovniške klobuke, zajahali metle in zaplesali čarovniški ples in tako preganjali zimo.
Upajmo, da so jo vsaj malce prestrašili, hkrati pa si želimo, da zavest
o pomembnosti slovenstva in slovenske kulture ostane v naših srcih in
dejanjih. 
Laura Horvat

»KRESNIČKA« – akcija Pešec – bodi preVIDEN

Kresnička je vez z življenjem v slabši vidljivosti na cesti, pred vsem ponoči.
Mala »kresnička« ali kakšno drugo odsevno telo
lahko človeku reši življenje. Marsikdo zamahne
z roko, češ kaj bi s tem, vendar to še kako drži.
Ko se ob slabi vidljivosti, predvsem temi peljemo
po cesti, se lahko sami prepričamo da je trditev
o življenjski pomembni stvari »kresnički« popolnoma na mestu.
Po cestah je vedno več prometa. Prav tako je
vedno več pešcev. Pred vsem tudi na račun rekreativcev, sprehajalcev in ljudi, ki se odločijo
namesto motornih vozil ali koles uporabiti za premagovanje poti kar svoje noge, kar je vsekakor
zdravo, vendar tudi zelo nevarno, sploh če nismo pravilno opremljeni
za tovrstne podvige. Ko smo ob večernih ali nočnih urah na cesti, se
moramo pred tem obleči v čim svetlejša oblačila. Zelo priporočljiva
so oblačila in obutev, ki imajo sama po sebi že integrirana odsevne
materiale. Tudi, če so, moramo vedno s seboj na pot vzeti tudi »kresničko«, ki jo namestimo na mesto, kjer bo dobro vidna ob srečanju
z motornim vozilom ali kolesom. Priporočljivo
je, da je na daljši vrvici, da je stalno čim bolj v
gibanju. Posebej priporočljivi so tudi odsevni
trakovi, ki jih namestimo na roke ali noge. Seveda pa je morda še najboljša kar svetilka, danes so moderne led svetilke, ki imajo majhno
porabo, njena svetloba pa je zelo dobro vidna.
Še bolje je, če utripa. Le tako bomo varno in brez skrbi varni udeleženci
v prometu, prav tako pa bomo s tem poskrbeli, da bodo varni tudi vsi
ostali, ki si delijo ceste in poti za nami. Posebej pomembno je, da o nujnosti uporabe odsevnih materialov osveščamo otroke in starejše, ki sta
najbolj ranljivi skupini pešcev. Prav tako jih moramo stalno opozarjati
na pravilno prečkanje ceste. »Pogled najprej levo, desno, še enkrat
levo, nato varno in preudarno prečkamo cesto. Če je cesta širša,
moramo biti na sredini še bolj pozorni na desno stran«. Vsekakor pa
je potrebno v čim večji meri uporabljati označene prehode za pešce. Pa
vendar tudi pri prečkanju ceste je še kako pomembno, da smo čim bolj
vidni in ob tem previdni.
Če povzamem. Glavni sporočili glede varnosti pešcev se nanašata na:
• Pešce, ki morajo uporabljati odsevna telesa ter tako poskrbeti
da bodo opazni in se ravnati skladno s predpisi glede hoje v in
izven naselij, prečkanja ceste itd.
• Voznike, ki morajo poskrbeti s svojim ravnanjem, nižjimi hitrostmi znotraj oz. v bližini naselij za pešce, ki spadajo med šibkejše
udeležence v prometu.
V ta namen smo imeli v mesecu februar v Litiji preventivno-vzgojno akcijo »Pešec – bodi previden.« Organizirali smo jo v občinskem SPVCP v
sodelovanju z republiškim SPV in Policijo. Za promocijo in nujnost uporabe odsevnikov v nočnem času smo postavili šotor »Vidko«. Ob tem smo
dali poudarek še na nevarna mesta in pravilno prečkanje ceste. Zelo
sem vesel obiska starejših, kot velikega števila otrok, ki so bili nad akcijo
še posebej navdušeni. Še najbolj na koncu predstavitve v šotoru, ko so
prav vsi brez izjeme prejeli kresničke, odsevne trakove in različne brošure. Posebej se moram zahvaliti vsem učiteljem
iz osnovnih šol, ki so se s skupinami otrok pridružili akciji in lokalni televiziji ATV Signal, ki so
posneli lep prispevek, ki ga večkrat ponavljajo in
s tem še kako pomagajo, da smo v naši občini vsi
bolj varni v prometu. Prav tako tudi Radiu Geoss
Litija, ki je obveščal javnost o prihajajoči akciji.
Naj le še dodam, da bomo s preventivno akcijo nadaljevali na terenu v
nočnem času. Pešce, ki bodo s svojim nevarnim početjem na cesti ogrožali sebe in ostale udeležence v prometu bomo osveščali o nujnosti uporabe odsevnih materialov in pravilnem gibanju, pred vsem rabi pravilne
strani ceste pri sami hoji po in ob njej. Vsem »nevidnim« - potencialnim
žrtvam nesreč pa bomo podarili kresničko in letak s pomembno vsebino
za povečanje lastne varnosti v prometu. Srečno in previdno!
Boris Doblekar, Občinski svetnik, podpredsednik SPVCP Litija

SLOVENSKI OSREDNJI KULTURNI DOGODEK
NA GEOSS-U

V nedeljo pred osmim februarjem ob 13.30 se vsako leto zgodi ena od
osrednjih kulturnih prireditev na GEOSSu v čast državnemu prazniku in
največjemu pesniku Francetu Prešernu, ki je v verzih zapisal prvi najpopolnejši slovenski program, ki
je hkrati vizija in nacionalni program vseh narodov.
Žive naj vsi narodi…
Kako vemo, da je to osrednji kulturni dogodek v Sloveniji?
Ne glede na število obiskovalcev te prireditve pod milim nebom se zgodi kulturni dogodek, katerega višek
je govor ene najuglednejših oseb, v katerem kritično
oceni naš čas.
Dogodek spremljajo vsi najuglednejši novinarji naših nacionalnih medijev. Na stojalu pred govornikom je vse polno mikrofonov, na katerih piše
RTV in kratice še drugih pomembnih novinarskih hiš.
Ko spregovori slavnostni govornik, vse utihne. Novinarji pišejo, naprave
snemajo. Še isti dan pri dnevniku lahko sledimo poročilu o tem dogodku.
Naslednji dan pa časopisi ne poročajo samo o dogodku, temveč tudi objavijo besedilo govora.
To besedilo potem objavimo v nikoli končani knjigi
(sl.1), katere ponatis je vsakih 10 let. Tako je zapisana novejša 28-letna zgodovina našega naroda skozi
oči umetnikov, politikov, in drugih uglednih oseb.
Letošnji govornik je bil Veno Taufer (sl. 2) (kritik,
esejist, pisatelj, Prešernov nagrajenec, dramatik…), ki je po rodu čistokrvni Litijan. Če bi želeli
kaj več zvedeti o njem, potem si preberite rubriko Knjižnjice Litija iz januarskega Občana, ker bo 12. marca tudi gost
literarnega večera v litijski knjižnici. Ker je Veno Taufer 19. februarja
praznoval svoj 80. rojstni dan, smo mu z darili iz svojega kraja skušali
povedati, da smo nanj ponosni. 
Zvonimir Kolenc

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
•S
 uhomontažni sistemi
• Polaganje talnih oblog (gotovi
parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

POT SLAPOV V ZALEDJU SLOVENSKE
ISTRE
V soboto 19.1.2013 smo se podali na pot v Slovensko
Istro, ki je vedno lepo obiskana.
Kljub temu, da je Obalno planinsko društvo iz Kopra
opravilo veliko delo z očiščevalno akcijo teh steza,
smo si tudi mi z orodjem za sekanje vej pomagali za nemoteno gibanje.
Vreme je bilo bolj kislo, razpoloženje za hojo pa dobro. Odprl se
nam je lep pogled na Šavrinsko
gričevje. V desetih minutah smo
že bili pri prvem slapu pod vasjo.
Imenuje se Trebeški slap in meri
19 m v višino. Z vodo ga oskrbuje
potok Stranica, ki se pod Trskom
zliva v reko Dragonjo. Ko smo se
naužili miru in žuborenja, smo se povzpeli do zaselka Pičuri. Po 300 m
hoje smo se usmerili proti »Starcem« 350 m nad morjem. Domačini s
tem imenom imenujejo dva okrogla stolpa 6 m premera in 8 m visoka,
ki tam stojita že od nekdaj (baje od Turških vpadov). V neposredni bližini
se nahaja še en slap, ki zaživi samo ob večjih nalivih.
Od tu se nam odpre prelep pogled na Dolenjščico, dolino, ki se odpira
proti Buzetu. Vidne so vasice: Sokoliči, Socerga, Mlini, Olika, Šeki, Karli,
Pisari, Peraji.
Naslednji slap, res ni največji je pa verjetno najlepši v tem delu Istre.
Slap Veli vir z višino 8 m in svojim smaragdnim jezerčkom ustvarja čudovito sliko.
Povzpeli smo se še do vasi Sokoliči, se spustili v dolino in se prebili do
slapu »Slapoc«, ki je verjetno najvišji od naštetih. Ima zelo malo vode,
saj je na majhnem pritoku Reke.
Po ogledu slapov smo odšli v vas Sočerga do Milanove gostilne, kjer so
nam postregli z njihovimi tradicionalnimi jedmi. Po štirih urah hoje je
vsem vse zelo teknilo. 
Marijan Jug

DRUŽENJE IN USTVARJANJE
Vse več upokojencev spoznava, da druženje ob čaju, pogovoru in ustvarjanju
prispeva k preprečevanju osamljenosti
in k izboljšanju kvalitete našega življenja.
Vsak čertek od 15,00 do 19,00 ure potekajo v prostorih DU Litija na Jerebovi
ulici 3 v Litiji ustvarjalne delavnice z
različno vsebino. Minuli mesec so bile
zaključene tri delavnice:
- ročna dela; pletenje, vezenje, kvačkanje in izdelava dekorativnih izdelkov,
- risanje na mavčne odliteke in
- dekorativno slikanje.
V mesecu februarju in marcu 2013 pa bodo ob četrtkih od 15,00 do
19,00 ure izvedene ustvarjalne delavnice s sledečo vsebino:
- barvanje svile, izdelava šalov, rut in kravat,
- makrame; izdelava dekorativnih izdelkov iz vrvi,
- izdelava umetnih cvetlic iz krep papirja in najlona; nagelj, orhideja,
vijolica,
- pletarstvo; izdelava belokranjske cajne iz leskovih viter,
- zeliščarstvo; izdelava zeliščnih mazil in namazov in
- izdelava velikonočnih okraskov.
Točen dan in čas izvedbe posamezne delavnice je objavljen na oglasni
deski in na spletni strani DU Litija.
Posamezno delavnico vodi strokovno usposobljena oseba. Več informacij lahko dobite v društveni pisarni na Jerebovi ulici 3 v Litiji ali na
telefonu 01 8983 923.

ukvarja ljubiteljsko, vendar je njegovo oko za lepote
narave že močno izostreno in ima na tem področju
že nekajletne izkušnje. Lepe fotografije dopolnjuje na
DVD-ju tudi lepa glasba.
Za glasbeno popestritev je poskrbel domači ljubiteljski
glasbenik Jani Slimšek, ki je na klavirju, skozi lepe slovenske pesmi, pričaral lepote Slovenije. Čeprav je kot
glasbenik že vrsto let poznan v litijskem prostoru, so
ga mnogi prvič slišali igrati na koncertni klavir.
Z nami pa so bili tudi pevci in pevke DU Litija, pod vodstvom Marjane Kolar, ki so s pesmijo našo prireditev
pričeli in jo s pesmijo tudi zaključili. Bilo je prijetno in
želimo si še več takih srečanj. 
Iva Slabe

OBVESTILO O CEPLJENJU PSOV

CITRARSKI ABONMA

Vse lastnike psov obveščamo, da bomo v marcu 2013 cepili pse proti steklini tudi
na vašem domu!!!
Zaščitno cepljenje psov proti steklini je obvezno na podlagi Pravilnika o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 139/06).
Od zadnjega cepljenja ne sme miniti več kot 12 mesecev, mlade pse pa je potrebno
cepiti takoj, ko dopolnijo 3 mesece starosti. Ob cepljenju je treba psom odpraviti
notranje zajedavce. Prav tako je obvezna registracija mladičev (čip, potni list in vpis
v Centralni register psov).
Cepimo tudi proti kužnim boleznim (parvoviroza, pasja kuga, kužni hepatitis, kužni
kašelj in leptospiroza), kar sicer ni obvezno, je pa priporočljivo zaradi zdravja vaših
živali.
Cena cepljenja proti steklini je 31,42€, cena registracije je 29,90€ in cena cepljenja
proti kužnim boleznim 30,07€.
Pokličite nas na telefonski številki: 031/209-368 ali 05/99-26-62 in dogovorili se
bomo za čas obiska.
Seveda pa je cepljenje možno tudi v naši ambulanti v rednem delovnem času.

Zavod za kulturo, šport in turizem v Žalcu, je že drugo szono organiziral citrarski abonma. Letošnjega se
je udeležilo tudi nekaj članov citrarskega orkestra
SREBRNE STRUNE in še trije člani našega društva upokojencev Litija, ki so tudi ljubitelji te zvrsti glasbe.
Abonma je vseboval štiri samostojne koncerte, ki so letos potekali na obnovljenem gradu Komenda na Polzeli. Nastopili so naši priznani citrarji; slovenski citrarski
kvartet (na sliki), Janja
Belec s solistko Neli
Zidar Kos in citrar, ki
je prišel iz Avstrije.
Izvajalci so nam postregli tako z baročno, klasično, narodno
zabavno, jazzovsko in
moderno glasbo. Njihovo izvajanje je bilo vrhunsko in
želeli bi, da bi bilo podobnih prireditev še več.
Vsi udeleženci koncertov smo ob poslušanju zelo uživali in nastopajoče nagradili z lepim aplavzom. Tako
smo si prislužili še dodatek in mislim, da je prav kultura tisto, kar nam
daje moči in spodbude pri reševanju vsakodnevnih skrbi in problemov.
Mili Penčur

LETOVANJE NA MORJU
Društvo upokojencev Litija bo tudi v letu 2013, v spomladanskem in
jesenskem obdobju, organiziralo 7 dnevno letovanje na morju v hotelu
„Delfin” v Izoli.
Termine za spomladansko
letovanje smo objavili v
novemberski številki „Občana”, razpis pa je objavljen tudi na oglasni deski
in na spletni strani našega
društva.
Ostalo je še nekaj prostih mest v času; od 2.4. do 9.4.2013, od 9.4.
do 16.4.2013 in od 16.4. do 23.4.2013. Cena letovanja je zelo ugodna, organiziran je prevoz iz Litije do hotela v Izoli in nazaj (s prevozom
se približamo upokojencu, tudi do doma, če je to potrebno.
Več informacij dobite v društveni pisarni na Jerebovi ulici 3 v Litiji ali po
telefonu 01/8983 923. DU Litija želi tudi s takimi dejanji prispevati, da
je dan upokojenca drugačen od drugih.
Karlo LEMUT

Skupina za samopomoč svojcem oseb
z demenco
Odslej v prostorih DU Litija
Na podlagi dogovora z DU Litija, Dom Tisje obvešča, da bo bodo odslej
srečanja na novi lokaciji in sicer v prostorih Društva upokojencev Litija.
Skupino vodijo strokovne delavke Doma Tisje, namenjena pa je vsem, ki
imate bolnike z demenco doma ali v domu.
Skupina se bo sestajala 1 x mesečno, vsak prvi v torek v mesecu,
ob 17. uri, v prostorih DU Litija, Jerebova ul. 3.
Vse zainteresirane prosijo, da jih o svoji udeležbi obvestite na telefon
01/890-01-99 – socialno delavko Vlasto Šedivy. 
Vabljeni!

VABLJENI!!!

Pustovanje na pustni torek
Na pustni torek, 12. februarja, je izletniška sekcija organizirala že tradicionalno in priljubljeno pustovanje za člane društva, tokrat v gostilni
Ravnikar na Čatežu. Udeležencev je bilo za poln avtobus, ki nas je v
prijetnem zimskem vremenu varno prepeljal v obe smeri.
V dobri družbi, ob hrani in pijači, in kot se za
takšen dogodek spodobi tudi ob glasbi,
smo preživeli prijetno
pustno popoldne in
večer. Za veselo glasbo so poskrbeli fantje
ansambla „Zimzelen”,
pa tudi maškar, ki so
popestrile zabavo, ni
manjkalo. Vsaka maškara je bila posebej
zanimiva, deset najboljših smo nagradili. Vodička je bila Pehta, ki je na
koncu vse pozdravila z domačimi pripravki, nakar smo se pozno ponoči
vračali proti domu. Želimo si čimveč takih veselih srečanj.
Anica Bitenc
NAPOVEDNIK
- sobota 23. februar 2013 ob 7.30 uri - vlak – ŠTRUSOV POHOD
- sobota 2. marec 2013 o
 b 7:00 uri – avtobus – JURČIČEV POHOD
- petek 8. marec 2013 od 8:00 do 9:00 ure – avtobus – izlet - ogled
BEŠKOVNIKOVE KAŠČE v vasi Hudinja in KULTURNEGA SREDIŠČA
EVROPSKIH VESOLJSKIH TEHNOLOGIJ v Vitanjah
- s obota 9. marec 2013 ob 6.00 uri – avtobus - pohod ŠENTJANŽ –
BRUNK - LESKOVEC
- č etrtek 14. marec 2013 ob 17:00 uri – Javni zavod za kulturo Litija –
prireditev »Literarna skupina se predstavi« (literarna skupina deluje v
okviru kulturne sekcije pri Društvu upokojencev Litija)
Kotiček ureja: Karlo Lemut

V ljudeh je neizmerno bogastvo, bogastvo idej, znanja in
ustvarjalnosti. Vse to pa se „zlije” v unikatni izdelek. S tem
si človek ob druženju in ustvarjanju bogati svoje življenje.
Pridružite se nam, mi vas pričakujemo, ne bo vam žal.
Karlo LEMUT

Športne aktivnosti v letu 2013
Športna sekcija DU Litija je uspešno zaključila tekmovanja
v letu 2012. V ponedeljek 4.2.2013 je imela redno sejo, kjer
so pregledali delovanje društva za leto 2012 in sprejeli letni
plan za leto 2013. Nadaljevali bodo tekmovanja v Zasavski
pokrajinski zvezi društev upokojencev in Zvezi upokojencev
občine Litija in Šmartno.
Tradicionalno športno druženje z Društvom upokojencev
Maribor Tabor bo v mesecu maju v Mariboru. Vodja športne
sekcije je seznanil prisotne z delovanjem komisije za šport
in rekreacijo na ZDUS in ZDU Litija-Šmartno. V razpravi je
bil večji poudarek o pridobivanju novih članov, ki bodo okrepile posamezne ekipe za športno rekreativno tekmovanje.
Veseli smo, da je vedno več novih mlajših članov, ki so se
nam pridružili. V letu 2013 si želimo večjo aktivnost v množični rekreativni dejavnosti. Pridružili se bomo društvom v
občini, ki želijo oživeti nekdaj zelo cenjeno šahovsko dejavnost. Ponovno vabimo vse, ki si želite aktivno vključiti v
šport v našem društvu, da se nam pridružite.
Dušan Jovanovič

PREŽIVELI SMO LEP KULTURNI VEČER
V ponedeljek, 3. februarja, je Društvo upokojencev Litija,
skupaj z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno, izvedlo pester kulturni večer v Kulturnem
centru Litija, ki nam je nudil vso tehnično pomoč. Osrednja
točka večera so bile Slovenske balade in romance, od ljudskih do modernih Pripovedovala nam jih je Mija Bernik, ki
nas že 4. leto preseneča s svojim neverjetnim znanjem in
spominom, saj pri svojem izvajanju ne potrebuje prav nobenega pripomočka, vse pripoveduje na pamet in dodaja svoja
spoznanja in razlage, ki vedno navdušijo.
V drugem delu nas je s svojimi fotografijami narave v vseh
letnih časih navdušil tudi Milan Amon, ki se s fotografijo

AVTO KAVŠEK, Ivančna Gorica • Tel.: 01/78 84 351
prodaja@avto-kavsek.si • www.avto-kavsek.si

DRUŠT VA

12 Februar
Februar2013
2013
1. OBČNI ZBOR:

VABILO
Občni zbor bo v sredo, 13.3.2013 ob 17.00 uri, v
veliki sejni sobi Občine Litija.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika,
2. Izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, verifikacijska
komisija, 2 overovitelja zapisnika, zapisnikar,
3. Poročilo verifikacijske komisije,
4. Poročila o delu društva za leto 2012 – predsednika in poslovne sekretarke, blagajnika in NO,
5. Razprava na poročila, sprejem poročil,
6. Razrešitev člana IO in imenovanje novega,
7. Program dela za leto 2013 in finančni plan,
8. Razprava in sprejem programa in finančnega plana,
9. Razno.
Otvoritev Občnega zbora bomo popestrili s predavanji Naravna zdravila
in prehranske dopolnitve.
Fidimed d. o. o., predavala bo ga. Tatjana Hribar, dipl. ing. živ. tehnologije.
Predsednica DD Litija in Šmartno, Rudolfa Pogačar
2. OKREVANJE V TALASO STRUNJAN od 19.4. do 26.4.2013
Vile: 	
7 polpenzionov, dvoposteljna soba 		
245,00 €
7 polnih penzionov,dvoposteljna soba 		
315,00 €
Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene ne vključujejo turistično takso, ki znaša 1,01 € na
osebo na dan. Doplačilo za 1/1 sobo v Vilah 9,10 € na dan.
Možno je plačilo v 3 obrokih.
Društvo prispeva rednim članom 40 €, podpornim članom pa 20 €.
Zato je končna cena za redne člane za v Vilah znaša polni penzion
275, 00 € za podporne člane pa 295,00 €.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša
manj kot 430,00 € (potrdilo o izplačilu mora biti priloga), prispeva društvo 100,00 €. Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v kolikor je prijavljenih najmanj 20 oseb. Odhod v Strunjan je
14.4. izpred Občine Litija. Prijavite se lahko v društveni pisarni ali preko
društvenega telefona. Zaradi zasedenosti hotela in vil, vas prosimo,
da se prijavite najkasneje do 4.3.2013.
3. ZDRAVSTVENO PREDAVANJE: SLADKORNA BOLEZEN ZLO 21. STOLETJA, predavala bo ga. prof. dr. Maja Ravnik Oblak. Predavanja bodo v
sredo 27.03.2013, ob 17.00 uri v zdravstvenem domu Litija.
Tema predavanja je zelo aktualna, predavateljica pa izredno dobra.
4. OBISK V DOMU TISJE: Obisk starejših občanov v Domu Tisje bo v
ponedeljek, 25.3. ob 16.30 uri s kratkim kulturnim programom, ki ga
bomo pripravili skupaj s pevci Mlade Lipe. Pridružite se nam in obiščite
svoje sorodnike, prijatelje in znance in jim polepšajte popoldan.
5. MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 6.3 in 3.4. od 8.00 do 10.00 ure.
Merjenje sladkorja v pisarni Društva upokojencev v Šmartnem pri Litiji bo
v sredo, 20.3. od 8.00 do 9.00 ure.
6. KOPANJE V LAŠKEM: Prodaja 3 – urnih kart (med tednom) za popoldansko kopanje v Laškem v starem delu zdravilišča. Cena karte je 7 €,
vsak član pa jih lahko kupi 10, do konca tega leta. Avtobusnega prevoza
zaradi premajhnega zanimanja do nadaljnjega ne bo več. V kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) bomo prevoz organizirali v društveni pisarni.
7. KOPANJE V DOLENSKIH TOPLICAH: Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih, v bazenih Lagune Wellness centra Balnea s temperaturo vode 28 stopinj Cezija ali v termalnih vrelcih,
tik nad izvirom termalnega vrelca, s temperaturo vode 36 stopinj Cezija
v hotelu Vital. Cena karte je 7.20 €, vsak član pa jih lahko kupi 6, do
30.9.2013. V kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) bomo prevoz organizirali v društveni pisarni.
8. TELOVADBA: Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v
Športni dvorani Litija.
9. POHODI: Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo
glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Seznam pohodov:				
vodi:
07.03.2013 Leskovica-Filič vrh-Višji Grm		
Božo Čertalič
14.03.2013 Jablanica-Gradišče			
Lojze Hauptman
21.03.2013 Slivna-Štance			
Božo Čertalič
28.03.2013 Polšnik-Velika Preska-Borovak
Ivan Lamovšek
06.04.2013 Jablaniški pohod
11.04.2013 Ljubljana-ZOO-Rožnik (vlak)		
Božo Čertalič
18.04.2013 Kopačija-Čatež			
Ivan Lamovšek
25.04.2013 Po obronkih Gabrovke		
Lojze Hauptman
Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni pisarni
najkasneje dan pred pohodom!!!
10. PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO: Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo med 16.00 in 17.00 uro. Cena je 2 € na udeleženca.
Vljudno vabljeni!
11. DOHODNINA: Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5
% . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu.
S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še
bogatejše. Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni.
Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.
12. PLAČILO ČLANARIN: Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da
nekateri še niste pporavnali članarine za leto 2012, zato vas prosimo, da
to poravnate v najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2013 znaša
12 EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.
13. RAZNO: NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE
po znižani društveni ceni. Pri prvem naročilu prinesite aparat s seboj!
Zaradi kvote, ki jo moramo imeti pri naročilu bomo naročali merilnike in
lističe:
- marec naročilo do 8.03.2013, prevzem v sredo 13.03.2013 !!!
- april naročilo do 10.04.2013, prevzem v sredo 17.04.2013 !!!
14. RAZNA OBVESTILA
• Z a nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite morebitne spremembe vaših podatkov (npr. menjava naslova…). Prav tako
pa prosimo vse, ki imate elektronsko pošto (e – mail), da nam le – to
sporočite, da vam bomo lahko obvestila pošiljali elektronsko.
•N
 a zalogi imamo še vedno priporočljivo literaturo različnih avtorjev za
sladkorno bolezen.
•B
 REZPLAČNA ZAMENJAVA MERILNIKOV JE ŠE MOŽNA. Vsi, ki imate
merilnike za sladkor, ki so stari ali v okvari, katerekoli znamke, jih lahko
prinesete v društvo in vam jih bomo BREZPLAČNO zamenjali z novimi
merilniki.
• Naročamo aparate za merjenje krvnega tlaka: OMRON (aparati so kvalitetni in enostavni za uporabo, prikažejo tudi neenakomeren srčni utrip)
•U
 radne ure: U
 radne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR – razen naročil za lističe.
Pripravila: Sonja Čerčinovič
Predsednica DD Litija in Šmartno: Rudolfa Pogačar

OBČNI ZBOR SADJARJEV

Dne 1.2.2013 ob 17. uri je potekal v Kulturnem centru Šmartno pri Litiji
redni letni občni zbor članov Sadjarskega društva Litija. Zbora se je udeležilo 122 članov, gostje med katerimi so bili podžupanja občine Liljana
LOVŠE, predstavnik sadjarskega društva Sostro-Dobrunje in predstavnik
vinogradniškega društva Šmartno pri Litiji.
Na zboru so pregledali delo za leto 2012, ki je bilo zelo raznovrstno in
pestro. Aktivnosti so potekale tako pri praktičnem kot teoretičnem izobraževanju. Bilo je opravljenih več predavanj na temo »Varstvo sadnega
drevja pred bolezni in škodljivi, Ekološka pridelava sadja in interno ocenjevanje žganja pridelovalcev članov društva. Na terenu pa prikaz rezi v
vinogradu, prikaz spomladanske rezi v sadovnjaku in prikaz letne rezi.
Poleg tega so bile organizirane dve strokovne ekskurzije, ena ogled vinske kleti »Zlati Grič« v Slovenskih Konjicah ter ogled kmetij na področju
Slovenj Gradca, ki se ukvarjajo s predelavo sadja in kmetije, ki ohranja
stare vrste sadnega drevja. Na Zreškem Pohorju pa je bil zanimiv ogled
turistične kmetije, kjer smo lahko poskusili njihove domače dobrote.
Kmetija se poleg turistične dejavnosti ukvarja s pridelavo jagod in malin,
imajo pa tudi sadovnjak zasajen s češnjami. Ker ima kmetija ogromno
gozda imajo tudi svojo žago za razrez hlodovine, les pa oplemenitijo
tako, da izdelujejo po naročilu ostrešja za hiše in druge objekte.
Druga ekskurzija pa je potekala na območju Vogrskega, Krasa in Kopra.
Dejavnost Sadjarskega društva se financira predvsem s članarino članov
(sofinanciranje ekskurzij in drugo) ter z dotacijo občine Litija in Šmartno
pri Litiji, ki tudi vsako leto odstopi prostore v Kulturnem centru za izvedbo občnega zbora.
Torej z malo sredstvi s katerim razpolaga društvo je bilo opravljenih mnogo zanimivih predavanj, kjer so si člani pridobili teoretična in strokovna
znanja, ki so ga s pridom uporabili pri vzgoji in zaščiti sadja.
Predavanja tako teoretična kot praktična izvajajo znani strokovnjaki ing.
Roman MAVEC, Alenka CAF, Andreja BRENCE unv.dipl. ing agronomije.
Tudi tokrat je po zaključku občnega zbora opravila predavanje na temo,
»Spomladanska dela v sadovnjaku«. Tema se je nanašala na spomladanska dela v sadnem vrtu, priprava in sajenje raznega sadja, jablan, hrušk ter koščičastega sadja, obrezovanje raznih vrst sadja, ribeza, malin,
češenj, češpelj, breskev, ameriških borovnic, kakije in kivija,. Poseben
poudarek je namenila spomladanskemu gnojenju, zaščiti breskev pred
kodravostjo, pred voluharjem in orehovo muho (ta je sedaj v zemlji in ji
je treba preprečiti prihod iz zemlje).
Predavanje je bilo podano strokovno s široko obrazložitvijo in slikovnimi projekcijami..Vsak od poslušalcev je slišal in videl kaj uporabnega
in prav gotovo bo te nasvete in
priporočila koristno uporabil pri
vzgoji sadnega drevja na svojem vrtu.
Po predavanju o člani postavljali BRENCETOVI nešteta vprašanja, na katera je odgovarjala.
Po zaključku je sledila zakuska
in izmenjava izkušenj ter preizPredsednik Vojko BIZJAK in tajnica kus vinske kapljice letnik 2012
Vesna VELIKONJA, ki vodita uspešno in kačje sline, ki so jo prinesli
Sadjarsko društvo LITIJA, saj bo druš posamezni člani na neformalno
tvo naslednje leto praznovalo svoj 20 ocenjevanje.
ljubilej.
Spoštovane sadjarke in sadjarji
tudi program za leto 2013, ki smo ga sprejeli predvideva polno aktivnosti, in upam, da ga bomo s skupnimi močmi kot vedno uresničili.
Seveda, pa je uresničitev tega programa odvisna od vseh članov, posebno pa še od predsednika Vojka BIZJAKA in tajnice Vesna VELIKONJA.
Ciril Golouh

MALA LILA SE PREDSTAVI

MALA LILA je začela delovati leta 2010 na predlog ravnatelja OŠ Šmartno Berta Pavlija. Ravnatelj je predlagal, da se učenci likovno izražajo
tudi izven prostorov šole. Društvo LILA je povabilo starše, da svoje otroke vključijo med likovne ustvarjalce in tako se
je začelo.
Treba je bilo poiskati še mentorja oz. mentorico. Naproti nam je prišla
Maja Šuštaršič, diplomirana arhitektka in sedaj ponovno študentka na
drugi fakulteti, ki je že tretje leto mentorica. Izbrati je bilo treba le še
ime skupine in med tedanjimi tečajniki je bilo soglasno sprejeto, da bodo
MALA LILA.
Kako pomembno je delo mentorja
oz. mentorice, pokaže vzdušje v skupini, ki se zbere vsak petek v Megličevem ateljeju. Tam lahko občutite
ustvarjalno tišino, in tudi ustvarjalni
nemir, smeh, veselje, radost. Letos
obiskuje MALO LILO 18 učencev iz
OŠ Šmartno, Litija in Gradec. Delo v
skupini poteka po programu, nastaja veliko zelo kvalitetnih izdelkov.
MALA LILA se predstavi vsako leto dvakrat; prvič ob kulturnem prazniku
in drugič v maju - mesecu mladosti. Letošnja prva razstava je že za nami
in z njo so se 7. februarja mladi slikarji v Knjižnici Šmartno, v sodelovanju
s knjižnico, poklonili slovenskemu kulturnemu prazniku. Od 1. do 8. marca pa si bomo
razstavo lahko ogledali še avli Občine Litija.
BARVE Jože Ocepek Josipine še v KISOVCU
3. samostojna razstava BARVE avtorice Jože
Ocepek Josipine, je od 19. do 28. februarja
na ogled še v Kulturnem domu Kisovec.
LIKOVNA USTVARJALNICA 2012 v avli občine Litija
Od 18. do 28. februarja si lahko v avli litijske Občine ogledate LIKOVNO
USTVARJALNICO 2012, ki je nastala ob tednu otroka 2012. Na ustvarjalnici so sodelovali učenci OŠ Gabrovka,
Šmartno, Litija in EPP pod vodstvom
mentoric Maje Sever, Marije Bregar
Hostnik, Polone Baš Jere in Marijane
Šuštaršič. Tema tedna otroka »RADOSTI IN STISKE ODRAŠČANJA« je
bila tudi odlično izhodišče za likovno
izražanje.
MALA RAZSTAVA: Moramo priznati, da v Litiji kar veliko razstavljamo,
čeprav za to nimamo razstavnega prostora – galerije. Vsi trije prostori, ki
sprejemajo razstave (avla Občine Litija, Knjižnica Litija in avla Kulturnega
centra), so večnamenski.
V društvu LILA smo se odločili, da bomo odslej pripravljali še MALE RAZSTAVE. To so razstave, ki bodo organizirane v mali sejni sobi Občine
LITIJA, kjer bo mogoče videti do 10 slikarskih del. Naš namen je še bolj
predstavljati naše ustvarjanje in prikazovati nastala dela. Razstave bodo
ali skupinske ali pa bo vseh 10 del prispeval isti avtor.
Prva MALA RAZSTAVA bo posvečena DNEVU ŽENA in bo postavljena v
mali sejni sobi Občine Litija 8. marca 2013. In kdo bo razstavljal: ženske
seveda, članice društva LILA. 
Predsednica LILA: Joža Ocepek

SKRB ZA OHRANJANJE ZDRAVJA
Živimo v času, ko se zaradi hitrega tempa življenja pogosto počutimo utrujeni, brez prave volje, smo polni
nenehnih skrbi in pod vplivom raznih pritiskov. Ti pogosto vodijo do nastanka posameznih motenj, obolenj
in kroničnih bolezni.
Najbolj razširjena je danes izgorelost ter motnje razpoloženja: depresija,
psihoze, tesnoba, duševne travme ipd.
V MDI Litija-Šmartno bomo v mesecu februarju in marcu pripravili predavanja in dve delavnici na temo »Ohranjanje duševnega zdravja«. Predavanja in delavnice bodo namenjena informiranju o pomenu duševnega
zdravja ter prepoznavanju in obvladovanju posameznih motenj duševnega zdravja. Spoznali bomo kako se soočati s posameznimi motnjami in
kje poiskati pomoč, kadar se pojavijo težave.
Predavala nam bo dr. Breda J. Sobočan, specialistka psihiatrije in družinska terapevtka, z večletnimi izkušnjami na področju psihiatrije.
Prvo predavanje je že potekalo v torek 19. februarja. Drugo predavanje bo v torek 28. februarja ob 16. uri, v Knjižnici Litija.
Prvo delavnica bo potekala 12. marca ob 16. uri, prav tako v Knjižnici Litija.
Dodatne informacije in morebitne spremembe poteka predavanj in delavnic bomo objavljali na naši spletni strani ter društveni oglasni deski.
Vljudno vabljeni !

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

ZELENA LUČ ZA NADALJEVANJE GRADNJE
DOMA INVALIDOV

Koncem decembra lanskega leta smo v Društvu prejeli vodno soglasje
Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ta dokument nam omogoča nadaljevanje začete gradnje novega doma invalidov, seveda v skladu z Zakonom
o graditvi objektov.
Navedeno soglasje smo rabili za nadaljevanje že začete gradnje, ker se
je v postopku ugotovilo, da del objekta (približno 3 do 4 metre), sega v
poplavno območje reke Save. Objekt, je namreč umeščen na stavbnem
zemljišču, ki ga sestavljata dve parceli in sicer 1348/1, v izmeri 340 m2
in 348/12, v izmeri 186 m2. Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da je poplavnem območju manjša od parcel, ki je v naravi celo na nekoliko višjem
nivoju kot večja parcela, smo menili, da gre za administrativno napako,
ki jo bomo nemudoma odpravili. Na to so nas napeljevale ugotovitve, da
to zemljišče, gre za približno 180m2 nikoli ni bilo poplavljeno. V resnici je
bilo pred leti zalito z meteornimi vodami zaradi neurejenih odtočnih kanalov. V projektu novogradnje doma je zajeta tudi sanacija teh voda.
V oktobru 2010 smo prvič o tem obvestili izvedence za to področje (Inženiring za vode). Od tedaj pa do pridobitve opisanega soglasja sta minili
več kot dve leti. Dve leti dopovedovanj in dokazovanj, da je problem administrativne in ne vsebinske narave. Poleg treh izdelanih izvedenskih študij
in pisnih poročil ter obrazložitev je bilo v tem času tudi nešteto osebnih
obiskov na Agenciji RS za okolje, ki sodi pod pristojno Ministrstvo, ki
je primer obravnavalo. V razrešitev zapleta sta se z vso vnemo vključila
predvsem projektant in g. Andrej Poglajen in župan g. Franci Rokavec.
Po pridobitvi opisanega soglasja smo takoj nadaljevali z uskladitvijo projektne dokumentacije s soglasjem in dejanskim stanjem že izvršenih del.
Sedaj je pomembno, da bomo v tem letu zagotovili pogoje za nadaljevanje gradnje. 
Predsednik IO: Miro VIDIC

ŠAHOVSKI SEKCIJI BO POMAGAL FRANCI PRETTNER

Med sedem delujočih športno rekreativnih sekcij pri Društvu invalidov
sodi tudi šahovska sekcija. Dolga leta je bil njen vodja in vlečni konj neumorni Nebojša Milinković-Nele. V sekciji so sodelovali invalidi, ljubitelji
te miselne igre. Najboljši, običajno štirje, so se udeleževali tekmovanj ,
ki jih je pripravljala Zveza delovnih invalidov Slovenije in Zveza za šport
invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
Z odselitvijo g. Milinkovića iz Litije je nastala vrzel pri organizaciji in vodenju sekcije. Res je, da se g. Milinković še naprej trudi in pomaga sekciji in
Društvu s pomočjo elektronskih medijev in telefonov, vendar se kljub vsej
vnemi (se je) njegova fizična odsotnost pozna (la) pri razvoju te dejavnosti. Omeniti velja, da je Društvo zadnjih 10 let ohranjalo tudi del delovanja
in tradicijo Šahovskega kluba Litija. Vsako leto je organiziralo tradicionalni Božično – Novoletni turnir odprtega tipa. Na njem so sodelovali tako
invalidi kot zdravi udeleženci. Številno udeležbo na turnirjih (lanski je bil
že 31.) so pogosto popestrili tudi udeleženci iz sosednjih držav.
Pri iskanju pomoči za delovanje tega področja Društva smo morda imeli
srečno roko, saj nam je v pomoč in sodelovanje pristopil g. Franci Prettner, ki je pred desetletji že vodil šahovski klub v Litiji. Na prvem srečanju smo se pogovarjali o šahu v Društvu in v Litiji. Izmenjali smo nekaj
zamisli in se dogovorili, da bomo načrte za bodoče skrbno pretehtali ter
postopoma uresničevali.

HITROPOTEZNI TURNIR INVALIDOV V ŠAHU

Društvo invalidov je bilo organizator regijskega hitropoteznega turnirja
invalidov posameznikov v šahu. Turnir je bil izveden 2. februarja 2013 v
gostišču Kovač v Litiji. Udeležilo se ga je 26 invalidov in dve invalidki iz
naslednjih društev: Kamnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Ljubljana Moste
Polje, Hrastnik, Ljubljana Vič Rudnik, Domžale, Ljubljana Center in domačega Medobčinskega društva invalidov Litija in Šmartno pri Litiji. Vsa
opravila za uspešno izvedbo turnirja sta postorila Ana Mohar in Nebojša
Milinkovič, sodnik pa je bil g. Martin Ocepek iz Zagorja ob Savi.
Tekmovanje je štelo kot izbirno za uvrstitev na državno prvenstvo. Potekalo je tekoče, brez zapletov in v ogorčenih bitkah za uvrstitev med prvo
četverico, ki bo lahko sodelovala na državnem prvenstvu.
V moški konkurenci so bili najuspešnejši : 1. Džemal Veskovič (Kamnik),
2. Franc Kotnik (Trbovlje), 3. Janez Grčar in 4. Marko Jurič (oba Zagorje ob
Savi). Med ženskami je bila Pavla Košir (Kamnik), boljša od Marije Gorjup
(Domžale). Obe sta se neposredno uvrstili na državno prvenstvo.
Od četverice predstavnikov našega Društva je Srečku Obolnarju in Nebojši
Milinkoviču manjkalo po pol točke do uvrstitve med prvo četverico, Franci
Prettner in Franc Možina pa sta končala v » zlati« sredini. 
Miro Vidic

SPOMLADANSKI IZLET NA ŠTAJERSKO

Z letošnjim spomladanskim izletom bomo obiskali Štajersko in njihovo
prestolnico Maribor. Idejni vodja Marko Drnovšek je pripravil naslednji
program:
- odhod iz Litije 21.3.2013 ob 7:00 uri izpred Društva invalidov.
- postanek v Poljčanah z degustacijo 4-vrst vina v vinski kleti in malicobograč
- voden ogled Maribora (mestno jedro, Lent)
- na poti domov kosilo v Slovenskih Konjicah
- vrnitev domov v večernih urah
Prispevek za člane je 28 EUR za nečlane 33 EUR. 
Mojca Bajc

Vabimo vas na redni zbor članov Medobčinskega društva
invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki bo v petek
15. marca ob 17. uri v Gostišču Kovač v Litiji.

DRUŠ T VA
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PREGLED DELA V PGD GABROVKA
ZA LETO 2012
Januar je bil čas za analize. Ob pregledu evidenc in
doseženih rezultatov z veseljem in ponosom ugotav
ljam, da PGD Gabrovka v zadnjih letih deluje res izjemno na vseh področjih; (izobraževanje, vaje, tekmovanja, operativna
pripravljenost, realizacija pet letnega načrta dela od 2008 do 2013 in
letnih programov dela, ki niso bili skromni). Na podlagi analize pa v
februarju izdelamo program dela za tekoče leto in letos še za naslednje
pet letno obdobje.
Moje navedbe potrjuje tudi ocena dela prostovoljnih gasilskih društev,
katero vsako leto izdela GZ Litija. Po dveh zaporednih letih na drugem
mestu po uspešnosti, smo bili v letu 2012 ocenjeni kot najuspešnejše
prostovoljno gasilsko društvo v Gasilski zvezi Litija.
Čestitam in zahvaljujem se vsem članom PGD Gabrovka za opravljeno
delo. Hvala tudi vsem, ki ste kakor koli pomagali pri delovanju društva.

Dušan Pavli, predsednik
Ob koncu lanskega leta smo v Gabrovki pripravili dve večji gasilski vaji.
Evakuacija in reševanje iz Osnovne šole Gabrovka je bila prva. Namišljen požar se je zanetil v prvem nadstropju šole. Poleg tega se je tam
ujel ponesrečenec. Evakuacijo iz šole so izvedli zaposleni na šoli in
otroke zbrali na evakuacijskih točkah. Obenem je steklo tudi alarmiranje gasilskih enot. Najprej domačinov PGD Gabrovka, nato PGD Tihaboj, PGD Čatež pod Zaplazom in PGD Polšnik. Gasilci so izvedli gašenje
in varovanje sosednjih stavb in šole. Vzporedno so v šolo vstopile štiri
ekipe opremljene z dihalnimi aparati, ki so pregledale prostore, iznesle
poškodovano osebo in pogasile požar. Poškodovanca je prevzela enota
nujne medicinske pomoči ZD Litija.
Pri drugi vaji so sodelovala gasilska društva sektorja I. GZ Litija: Dole,
Gabrovka, Polšnik in Tihaboj. Gorela je starejša hiša na Hohovici. Enote
vseh štirih moštev so sestavile verigo motornih brizgaln od potoka do
požarišča in začela s črpanjem vode za gašenje hiše in varovanje sosednjega objekta. Da smo vajo popestrili, je prišlo še do enega požara v
starem gasilskem domu v Gabrovki. Tja smo poslali še eno ekipo, da je
ognjenih zubljev rešila naš dom.
Na analizi obeh vaj smo se pogovorili o napakah in izmenjali mnenja.
Strinjali smo se, da se drugo leto spet zberemo v vsaj tako velikem
številu, saj je bilo na vsaki vaji okoli 50 gasilcev. Gasilci PGD Gabrovka se zahvaljujemo ravnatelju OŠ Gabrovka in domačinom Hohovice,
predvsem družini Grm, da so nam vaji omogočili.
Na pomoč! 
David Hribar, poveljnik

PLANINSKI »REKORDI«
LETA 2013
Zimski pohod Po poti velikega kneza z Vač
Društvo GEOSS in Družinsko gledališče Kolenc z Vač sta v nedeljo, 27.
januarja 2013, pripravila zimski pohod Po poti velikega kneza. Namen
pohoda je bil obuditev spomina na obletnico najdbe situle z Vač, ki se
je po do sedaj znanih podatkih zgodila na dan Sv. Antona, 17. januarja
1882, predstaviti udeležencem nekaj zanimivosti o železnodobnih Vačah in poskrbeti za njihovo dobro voljo.
Ob 10. uri je, v domu Petra Svetlika na Vačah, vodja poti, arheologinja,
dr. Vojka Cestnik, pozdravila prisotne in razložila smer pohoda, ki je bil
tokrat osredotočen na kipec bojevnika z Lestine. To je figurica, velikosti 6,4 cm, najdena leta 1927, ki predstavlja golega bojevnika s sulico,
nenavadno oblikovano čelado in odprtino v področju dimelj, v kateri
je bil najbrž bil nameščen penis iz organskega materiala, morda kosti,
lesa ali jantarja. Pohod se je mimo spomenika situli na Kleniku, kjer
so se udeleženci seznanili z izvorom in pomenom situle z Vač, nadaljeval do Apna, mimo kapelice na Gabeli, preko Ravnih njiv do Lestine in
Mačkovca. Ker so bili pri izkopavanjih v grobovih najdeni tudi jantarni
okraski, je ob strokovni razlagi tekla tudi izmišljena zgodba o trgovcih
z jantarjem in njihovih težavah z roparji, ki
pa so se zaradi hrabrosti bojevnika, katerega kipec je bil najden, dobro končale. Prizore so odlično odigrali člani Družinskega
gledališča Kolenc (sl.1): Anka Kolenc, Tina
Tavčar, Lovro Lah in Elvis Berljak. Na Lestini, ki je ledinsko ime za gozd in njive ob
cesti in pelje z Vač v Kandrše, je bil odigran
zadnji prizor igre in pohodniki so v čast bojevniku popili kozarec kuhanega vina z medom.
Pohodniki so se nato podali mimo mesta, kjer je bil najden kipec in se sprehodili do Mačkovca, domačije g. Silva
Klopčiča (sl.2), vnuka Tita Strmljana,
najditelja kipca. G. Klopčič je obudil
zanimive spomine na svojega deda in
na čas, ki ga je ta preživel kot vojak v
avstro-ogrski vojski, zatem pa kot kmet, ki je tudi zdravil živino in vodil
izkopavanja za vojvodinjo Meklenburško.
Na koncu pohoda so udeleženci dobili malico, ki je bila pripravljena
tako, kot bi jo lahko pripravili prebivalci železnodobnih Vač. Okusno
hrano, ki so jo vsi udeleženci pohvalili, so pripravili v gostilni Mrva.
Kljub zimskemu času je bilo vreme prijetno, udeleženci so lahko občutili tišino zimskih gozdov in doživljali iz domišljije oživljene prizore
iz železnodobnega življenja na Vačah. Škoda, da njihovo število ni bilo
takšno, kot smo pričakovali. Kljub temu organizatorji že komaj čakamo
na naslednji pohod. Kot lani, bo tudi ta v jesenskem času, predvidoma
septembra. 
Vojteh Cestnik, član društva GEOSS

KRATKE NOVICE IN VABILO IZ
DRUŠTVA ŽENA IN DEKLET VAČE
Na Vačah bo tudi letos prireditev, ki bo posvečena Dnevu žena in mučenikom.
Članice Društva žena in deklet Vače smo 20-letnico delovanja zaključile
s številnimi aktivnostmi in izobraževanji, od skupne telovadbe, tedenskega druženja ob ročnih delih, poučne ekskurzije, ob zaključku poslovnega leta pa se že pripravljamo na nove izzive. Kot vsa zadnja leta je
naša osrednja skrb namenjena povezovanju in sodelovanju vseh organizacij in društev, ki delujejo v KS Vače. Takoj po letnem zboru članic društva, bomo skupaj s KS Vače, Vrtcem Sonček, Družinskim gledališčem
Kolenc, z Osnovno šolo Vače, KUD Lipa Vače - moškim pevskim zborom
GEOSS, PGD Vače, Društvom Geoss, Športnim društvom Vače in Društvom za razvoj Slivne - organizirali kullturno prireditev in prijetno
druženje ob Dnevu žena in mučenikov. Prisrčna in zabavna prireditev
bo v dvorani OŠ Vače v petek, 8. marca 2013, ob 17. uri, gotovo
prispevala k povezanosti in sodelovanju krajanov,. zato Vas iskreno
Anka Kolenc
vabimo, da se nam na njej pridružite. 

LETNI OBČNI ZBOR DPM LIŠ
Spet je minilo eno leto in člani Društva podeželske
mladine Litija in Šmartno smo se zbrali na rednem
letnem občnem zboru v Bistroju Valvazor v petek, 1.
februarja 2013. Udeležilo se ga je 35 članov. Pridružili
so se nam tudi gostje iz DPM Kamnik, DPM Bobri, DPM Moravče, regijski predstavnik pri Zvezi slovenske podeželske mladine - ZSPM Anton
Jamnik in predstavnica občine Litija ga. Lijana Lovše. Po pozdravnih
govorih so bila podana poročila upravnega in nadzornega odbora ter
finančno poročilo o delu v preteklem letu. Po predstavitvi in sprejetju poročil je predsednik DPM
LIŠ Borut Slapničar predstavil
program dela za leto 2013. Na
koncu je sledila še pogostitev in
skupno druženje.
V prvi polovici leta društvo namerava sodelovati v pustni povorki v Litiji, se udeležiti 25. Pohoda po nagelj na Limbarsko goro,
regijskega in državnega kviza »Mladi in kmetijstvo 2013«, paintballa
ter regijskih in državnih kmečkih iger. V drugi polovici leta bomo sodelovali na Kmečkem prazniku v Moravčah, organizirali vzpon na Triglav,
se predstavili na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, se udeležili tradicionalnega Kravjega bala v Bohinju in pohoda Od Litije do
Čateža. Organizirali bomo tudi strokovno ekskurzijo na Dolenjsko ali
v Belo Krajino. V decembru se bomo vključevali v božično-novoletne
prireditve občin Litija in Šmartno pri Litiji ter še sami pripravili kakšno
skupno druženje. Tekom leta se bodo zvrstile še številne aktivnosti v
okviru ZSPM, v katero je društvo včlanjeno: zimske in poletne športne igre, skupščina ZSPM, spomladanski in jesenski seminar, posvet
predsednikov, okrogle mize, ekskurzije,… Vključevali se bomo tudi v
aktivnosti lokalnih društev in preostalih društev znotraj ZSPM, saj se
trudimo povezovati vse mlade, predvsem tiste s podeželja. Dolgčas
nam zagotovo ne bo! Če se nam želite pridružiti ali o nas izvedeti kaj
več, se obrnite na predsednika Boruta Slapničarja (031 202 818) ali pa
nam pišite na naš elektronski naslov dpm.lis@gmail.com. 
Petra Firm, tajnica DPM LIŠ

Čeprav je planinstvo tudi šport, pa je hkrati tudi
mnogo več. Od drugih športnih panog se razlikuje
predvsem po tem, da v njem ne tekmujemo, kdo
bo najhitrejši, najmočnejši in podobno. Prav tako v planinstvu ne ugotavljamo rekordov. Kljub
temu pa tudi pri planinstvu lahko govorimo o
nekaterih presežkih. Preteklo leto je bilo za PD
Litija zelo uspešno, zato
bomo tokrat predstavili
nekaj takšnih »rekordov«
leta 2012.
Najvišje smo se litijski
planinci v letu 2012 povzpeli na 3.252m visoki Ankogel v Visokih Turah.
Vseh 44 udeležencev je osvojilo 3.026m visoki Mali Ankogel, večina pa
tudi 226m višji glavni vrh.
Največ planin na enem izletu smo prehodili na izletu na Zajamnike, verjetno
najlepšo slovensko planino. Obenem smo obiskali
tudi planine Javornico, Praprotnico in Uskovnico ter
se tako seznanili z bogato
tradicijo planšarstva na
Pokljuki.
Kar tri dvatisočake smo v enem dnevu osvojili udeleženci izleta planinske sekcije DU na Bistriško Špico (2.113m, Feistritzer Spitze), saj
smo se povzpeli še na Križnik
(Krischakarkopf) in Končnikov vrh (Knieps), oba visoka
2.109m.
Planinsko društvo organizira
tri množične pohode. V preteklem letu je bilo največ udeležencev na 32. pohodu na
Tisje, ki ima tudi najdaljšo tradicijo. Na Tisje se je povzpelo
okrog 300, startnino pa je poravnalo 175 pohodnikov. 16. Štrusovega
pohoda v februarju se je udeležilo okrog 120 planink in planincev, 23.
pohoda na Geoss
pa okrog 130 pohodnikov.
Izlet z največjo udeležbo je člane planinske sekcije DU
popeljal na pohod
po Jurčičevi poti.
Udeležencev izleta
je bilo kar 75. Tudi
v preteklih letih smo
se litijski planinci
množično udeleževali tega
pohoda.
Najvztrajnejša obiskovalka
Janč v preteklem letu je bila
Natalija Markovič iz Jevnice, ki se je v vpisno knjigo
doma na Jančah vpisala kar
179-krat. Med kolesarji je bil
s 33 vzponi tudi tokrat prvi
Matej Krnec, ki sedaj živi v
Tržiču in je kar nekajkrat prekolesaril celotno pot od doma do
Janč. Oba sta prejela prehodni palici, na
katerih so vgravirana
imena vseh dosedanjih zmagovalcev.
Borut Vukovič

Dodatna podpora društvom
Po večkrat izpostavljeni potrebi po dodatnih sredstvih za izjavjanje
projektov društev v občini Litija, je občina podprla predlog Stičišča za
zaposlitev osebe preko javnih del. Novo zaposlena oseba, bo društvom
iz občine Litija pomagala pri povezovanju med seboj, nudila pomoč pri
promociji dogodkov, pomagala pri iskanju in pripravi prijave na razpise,
omogočena pa bo tudi nadaljna pomoč pri izvajanju in poročanju. Vse
informacije so vam dostopne na telefonski številki 059 927 619 oz.
na e-mailu tomaz@srce-me-povezuje.si, lahko pa nas obiščete tudi v
pisani na Ponoviški 12 v Litiji. 
Tjaša Bajc

Dnevi usposabljanj za NVO bodo
potekali v marcu
3. Dnevi usposabljanj za NVO se bodo letos
odvijali med 8. in 10. 3. 2013 v Družbenem
domu Grosuplje. V okviru izobraževalnega
vikenda bodo na voljo brezplačna predavanja na katerih bomo organizacije seznanili
z aktualnimi temami s področja vodenja in
dela v nevladnih organizacijah. Udeleženci bodo pridobili ključna
znanja s področja priprav prireditev, vodenja organizacije, povezovanja in pridobivanja sredstev.
Udeležba na dogodku, ki ga organizira Stičišče NVO osrednje Slovenije, je brezplačna za vse predstavnike društev, zasebnih zavodov in
ustanov iz osrednje Slovenije. Dodatne informacije o programu bodo
objavljene na spletni strani www.srce-me-povezuje.si.
Klara Kržišnik, Društvo Geoss- Stičišče NVO osrednje Slovenije
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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 nedeljo, 24. februarja 2013 s pričetkom ob
9.00 na SMUČIŠČU DOLE PRI LITIJI.
VELESLALOM:
Izvedba; na modri (položni – daljši progi)
KATEGoRIJE:
1. Cicibani l. 2006 in mlajši
2. Mlajši dečki l. 2002 - 2005
3. Starejši dečki l. 1998 - 2001
4. Cicibanke l. 2006 in mlajše
5. Mlajše deklice l. 2002 - 2005 6. Starejše deklice l. 1998 - 2001
7. Članice l. 1984 - 1997
8. Starejše članice l. 1968 - 1983
9. Gospe l. 1967 in starejše
SLALOM:
Izvedba: na rdeči (strmi – krajši progi)
KATEGoRIJE:
10. Mladinci l. 1993 - 1997
/ 11. Mlajši člani l. 1983 - 1992
12. Starejši člani l. 1973 - 1982 / 13. Mlajši gospodje l. 1963 - 1972
14. Starejši gospodje l. 1953 - 1962 /15. Veterani l. 1952 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 10.15 start drugega teka moških kategorij
Ob 11.15 ogled proge – mlajše in ženske kategorije (od zap. št.1 do 9)
Ob 11.30 start prvega teka mlajših in ženskih kategorij
Ob 12.15 start drugega teka mlajših in ženskih kategorij
ob 13:15 razglasitev rezultatov
PRIJAVE: Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele do petka 22.
februarja 2013 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 in Šmartno pri Litiji. Kasnejše prijave niso možne!
ŽREBANJE: V petek 22. 2. 2013 ob 19. uri v prostorih OŠ Dole pri Litiji.
ŠTARTNINA : Otroci do 15. leta 10 € , ostali 15 €. Startnina se poravna ob prevzemu startne številke.
V ceno startnine je vključena smučarska vozovnica in topel napitek ob
zaključku druge vožnje.
ŠTARTNE ŠTEVILKE: Prevzem pri koči pri spodnji postaji vlečnice ob
8:45 uri za kategorije 10 do 15 in ob 11:00 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 tekmovalci prejmejo za:
1. mesto zlato medaljo
2. mesto srebrno medaljo
3. mesto bronasto medaljo
SPLOŠNO:
Vsi tekmovalci/ke tekmujejo na lastno odgovornost!
V primeru neugodnih vremenskih razmer bo tekmovanje odpovedano,
objava bo podana na spletni strani snežnega telefona www.activeslo.
com pod smučarski centri in na spletni strani www.dole.si
INFORMACIJE:
GSM: 031 643 625 (Nina Kotar); e-pošta: smucisce@dole.si

Zaključil se je zimski prestopni rok za igralke in
igralce. V igralskem kadru ni kakšnih bistvenih
sprememb, kajti vsa dogajanja so potekala v registracijah igralcev in igralk, saj smo morali zaradi zahtev zveze za vse pridobiti nove dokumente.
Vseeno pa je v Jevnici nekaj novih obrazov. Sprememba je nastala v zamenjavi trenerja na čelu
ženske ekipe. Ta izziv je za pol leta prevzel g. Tomaž Upelj. Želimo mu
veliko uspeha. 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.
Še vedno pa pospešeno delamo na projektu izgradnje novih garderob.
Po zadnjih podatkih so se začeli premiki in upamo na čimprejšnjo ureditev papirnih zadev in možnost izvedbe projekta v letu 2013. Obenem
pa nas še čaka sanacija igrišč po jesenskih poplavah. Upamo na ugodno vreme, da bi nam uspelo pripraviti igrišča za začetek sezone, ki je
predviden konec meseca marca.
Vsi trenerji pa smo se udeležili trenerskega seminarja , ki je potekal
pod okriljem MNZ Ljubljana in pridobili licence za vodenje ekip v sezoni
2013.
za NK Jevnica Marjan MEDVED - Medo

PONOVNO ODLIČNI!
Tako kot vsako leto, se je tudi letos Taekwondo klub
Šmartno – Litija udeležil tekmovanja M-2, ki je potekal na
soboto, 9. 2. 2013, v Vrbovcu. Letos je na tekmovanju sodelovalo 508 tekmovalcev iz 8 držav. Šmarski klub je tja odpeljal 6 borcev, ki so se glede na konkurenco odrezali odlično. Reprezentant Domen
Pirc je znova dokazal, da je v svoji kategoriji najboljši, saj je zmagal vse
4 borbe in osvojil 1. mesto. Dobro je kazalo tudi drugemu našemu reprezentantu Tadeju Pirc, ki je zmagal 1 borbo, v drugi pa je bil žal boljši
njegov nasprotnik
iz Slovaške. Odlično se je borila tudi
Sara Rozina, ki pa
je imela malo nesreče pri žrebu in
že v prvem krogu
dobila favoritinjo
iz Hrvaške, ki je
bila kasneje tudi
zmagovalka v njeni kategoriji. Nika
Šircelj ter Aleksandra Rozina pa
so imele malo več sreče z nasprotnicami in jima je uspelo priboriti
bronasto ter srebrno kolajno. Pohvala pa gre tudi Timoteju Bučar.
REZULTATI: Domen Pirc – 1. mesto; Aleksandra Rozina – 2. mesto; Nika
Šircelj – 3. mesto.
Janja REPINA

nogometaši nK cockta Kresnice
osvojili 3. mesto v zimski ligi U-8 Medobčinske nogometne zveze ljubljana
Po uspešnem jesenskem delu medobčinske lige, je
ekipa U-8 NK Cockta Kresnice za zaključek jesenskega dela sezone odigrala še turnir v Trbovljah. Na
dobro obiskanem in zelo kakovostnem turnirju so
fantje v svoji predskupini zasedli 3. mesto in si s tem
priigrali tekmo na izločanje z domačim moštvom Rudar Trbovlje. Ekipa je z malo sreče dala gol že na začetku srečanja in
uspela obdržati minimalno vodstvo do konca tekme ter se tako uvstila
v četrtfinale, kjer so se fantje spopadli z ekipo NK Koper, ki je bila z
rezultatom 2:0 žal boljša od Kresničanov.
Dobri rezultati so naše nogometaše še dodatno motivirali in skupaj s
trenerjema Jožkom Nejedlyem in Erikom Adrovićem smo se odločili,
da jim ponudimo nov izziv z igranjem nogometa v Zimski ligi U-8 MNZ
Ljubljana.
Igranje na umetni travi, na manjših igriščih, s kar velikimi goli, kjer tekma traja 20 minut, je bila za naše fante povsem nova izkušnja. Zimska
liga je bila razdeljena v dve skupini: v skupini A je bilo 13 ekip, v naši
skupini B pa 12. Po 11 krogih in 11 odigranih tekmah, so sedem, osem
in devetletniki ekipe cockta Kresnice 2-krat izgubili in 9-krat zmagali
ter tako zasedli 2. mesto v svoji skupini, ki jim je odprla vrata na zaključni turnir. V soboto, 16. februarja 2013, so se naši fantje v polfinalu
»spopadli« z ekipo NK Ilirija. Kljub temu, da so igrali zelo dobro in vodili
že z dvema goloma prednosti, so na koncu po strelih z bele točke nesrečno izgubili. V tekmi za 3. mesto pa je Kresničane znova pričakala
ekipa iz Domžal, ki je bila od njih boljša že v 2. krogu uvodnega dela
Zimske lige. Vendar pa so se jim tokrat naši nogometaši bolje postavili
po robu in jih premagali z rezultatom 1:0. Prvih medalj okoli vratu in
osvojenega pokala smo se poleg malih nogometašev in obeh njihovih
trenerjev zelo razveselili tudi mamice in očetje, ki smo ves čas glasno
in čustveno spodbujali svoje fante.
ob koncu Zimske lige bi se radi zahvalili obema trenerjema za vse ure
in nadure, ki sta jih vložila v psihično, fizično in tehnično pripravo fantov ter vodstvu kluba cockta Kresnice.
Starši mladih kresniških nogometašev

KaRate Sezona 2012
Stefan Joksimović je karate sezono za leto 2012 zaključil z osvojenim 3. mestom v katah in ravno tako
s 3. mestom v borbah na Mladinskem državnem prvenstvu, ki se je odvijalo v mesecu decembru 2012.
Tekmoval je v kategoriji kadetov, v konkurenci 20-tih tekmovalcev.
Kljub temu, da je 14 let dopolnil šele
v novembru 2012, je Stefan tekmoval
že celo leto 2012 v kategoriji kadetov
(14-15 let).
Tudi na pokalnih tekmah Karate zveze
Slovenije je dosegal odlične rezultate;
na prvi pokalni tekmi je osvojil 2. mesto v katah in 3. v borbah, na drugi
pokalni dvakrat prvo mesto, v katah
in prav tako v borbah, na tretji pokalni pa 2. mesto v katah in 1. mesto v
borbah. Tudi za leto 2012 je osvojil
naslov Pokalnega zmagovalca v skupnem seštevku točk.
Na 7. mednarodnem pokalu Nestla
Žgank v Velenju je osvojil 3. mesto v
katah in 1. mesto v borbah.
Na 10. mednarodnem pokalu Žalca je
osvojil 1. mesto v katah in ravno tako 1. mesto v borbah.
Na mednarodnem turnirju CUP ISTRIA v Poreču je osvojil 2. mesto
v katah in 1. mesto v borbah. Na 12.
mednarodnem turnirju cRoATIAN
oPEN na Reki je tekmoval le v borbah in v konkurenci 15 tekmovalcev
dosegel 3. mesto. Na 21. Grand Prix
croatia v Samoboru je osvojil 3. mesto v borbah.
Na mednarodnem turnirju v Postojni
je osvojil 3. mesto v katah v konkurenci 22 tekmovalcev.
Na mednarodnem turnirju PULA oPEN
je osvojil 1. mesto v borbah in 1. mesto v katah.
Na mednarodnem tekmovanju SLoVENIA oPEN v Laškem je osvojil 1.
mesto v katah in 3. mesto v borbah.
Na mednarodnem turnirju MARIBOR
oPEN 2012 je tekmoval le v borbah in
osvojil 1. mesto.
Na 13. mednarodnem karate turnirju
Kranj open je osvojil 2. mesto v katah
in 1. mesto v borbah.
Junija 2012 v Polzeli, na Mladinskem
državnem prvenstvu v ekipnih borbah
je tekmoval kot izposojeni tekmovalec
za Karate klub Idrija in s svojim nastopom pripomogel k zmagi in osvojenim
1. mestom v konkurenci 9 klubov oz.
ekip.
Tudi za leto 2012 je dobitnik priznanja za športne dosežke Zveze športnih organizacij Grosuplje.
Karate sezono 2013 je pričel z
osvojenim 1. mestom v katah in
ravno tako 1. mestom v borbah na
8. mednarodnem turnirju Nestla
Žgank v Velenju, 26.1.2013.

GOSPETI D.O.O., BRODARSKA 7, 1270 LITIJA, TEL.: 01 898 08 20, WWW.GOSPETI.SI
• AVTO SALON: PONEDELJEK IN SREDA OD 8.00 DO 12.30 IN OD 16.00 DO 18.30. • DELAVNICA: OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 17.00, SOBOTA OD 8.30 DO 12.00.

OBV EST IL A
IN MEMORIAM JANEZ LUKAČ
V soboto 19. januarja 2013 smo se na pokopališču na Savi pri Litiji
v krogu družine poslovili od Janeza Lukača.
Janez Lukač se je rodil 9. septembra 1931 na Savi pri Litiji. Njegovo
življenje je že v otroških letih zaznamovala tragična usoda staršev.
Kot najstarejšemu mu je bila naložena skrb za mlajše sestre. Po
končani osnovni in srednji šoli je v povojnem obdobju skoraj desetletje delal v policiji. Leta 1958 je Janez končal Pravno fakulteto
Univerze v Ljubljani. Po zaključku študija je štiri leta opravljal delo
sodnika. V nadaljevanju poklicne poti je opravljal delo sekretarja
republiške Skupščine in bil kasneje več let sekretar Skupščine nekdanje SFRJ. Med leti 1980 in 1990 je bil delegat v Zveznem zboru
skupščine in tudi predsednik njene zakonodajno pravne komisije.
Na prvih volitvah v Republiki Sloveniji leta 1990 je bil izvoljen v
Zbor občin in za podpredsednika Zbora Skupščine Republike Slovenije.
Njegova dolgoletna poklicna pot je bila zelo razgibana. Bil je sodnik, delegat, poslanec in dolgoletni predsednik Komisije za popravo krivic pri Vladi RS. Tej komisiji, ki jo je vodil dvanajst let, je
s svojem delovanjem dal poseben pečat. Pozitivno rešenih je bilo
več kot 18.000 zahtevkov in s tem popravljena marsikatera krivica.
Vloge, ki so prispele na naslov komisije predstavljajo tudi pomemben vir pričevanj o krutem času po drugi svetovni vojni.
Janez Lukač je bil dolgoletni član Slovenske ljudske stranke. Več
mandatov je vodil Častno razsodišče pri SLS. Aktivno je sodeloval
pri delu Občinskega odbora SLS v Litiji in s svojim delom pomembno sooblikoval delovanje stranke na lokalnem nivoju. Med drugim
mu je bilo zaupano vodenje skoraj vseh letnih občnih zborov Občinskega odbora SLS Litija.
Redke proste trenutke pa je Janez namenil lovu in zeleni bratovščini. Bil je član Lovske družine Polšnik, dolga leta pa tudi njen
predsednik.
Dragi Janez,
naj bo ta zapis skromna zahvala za Tvoje delo, za Tvojo vztrajnost in
Tvoj odnos do preprostih ljudi in njihovih težkih življenjskih usod.

MizaRSKe StoRitve

SaleS
JOŽEF SAVŠEK s.p.
Mala Kostrevnica 11,
1275 Šmartno pri Litiji

gSM: 051/639 416
vHoDna • gaRaŽna vRata •
notRanja vRata • PoDboji •
MaSiven leS • balKonSKe in
notRanje ogRaje
• MaceSen • HRaSt
• SMReKa • ziMSKi vRtovi
• vRtne Ute • KUHinje •
Dnevne Sobe • MaSiven leS
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dom tisje
V januarju smo pristopili k projektu z naslovom »Razgibajmo življenje z učenjem«, ki ga organizira Izobraževalni center Geoss. Program je namenjen starejšim
ljudem s ciljem, da si izboljšajo kvaliteto življenja,
ohranjajo miselne procese in socialne stike. Pri tem
smo namenili največ časa zbiranju prispevkov za izdajo literarnega glasila ter za računalniško opismenjevanje stanovalcev
doma.
Za stanovalce doma
je obisk kino-predstav kar velik logistični podvig, zato
smo si kino naredili
kar v kavarni doma.
ogledali smo si
umetniški film Deklica in drevo, mrzlo zimo, ki smo se
je že naveličali, pa
so nam tudi letos
odganjali Kurenti
s ptujskega polja.
Vsako leto pustne kostume izdelamo v domu na kreativni skupini stanovalcev Trobentica, ki jo vodita delavki doma, gospa Mojca Justin ter
gospa Lidija Slapničar Čož, pri ustvarjanju pa jima je letos pomagala
prostovoljka, gospa Mateja Mrhar. Oblekli smo se v dimnikarčke. Pri
veselem rajanju so se nam pridružili učenci prve triade OŠ Šmartno pri
Litiji, seveda oblečeni v maškare.
Leonida RAZPoTNIK

IZ DELA OZRK LITIJA
POSVET ZA PREDSEDNIKE KORK IN ČLANE OBMOČNEGA TER NADZORNEGA ODBORA PRI OZRK LITIJA
V soboto, 26.1.2013, je potekal posvet predsednikov
krajevnih organizacij RK in članov območnega ter nadzornega odbora
oZRK Litija.

Tokrat smo posvet izvedli v prostorih oZRK Piran.
Na posvetu smo obravnavali in sprejeli pravilnik o dodeljevanju humanitarne pomoči OZRK Litija, priprave na volilni zbor članov OZRK Litija,
se seznanili z rezultati dela oZRK in KoRK v letu 2012, ter programom
dela in temeljnimi nalogami za leto 2013.
Po posvetu in kosilu v bližnjem gostišču smo si ogledali mesto Piran in
njegove znamenitosti.

KRVODAJALSKA AKCIJA

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, 4. marca 2013 od 8.–15. ure
in 5. marca od 8.–12. ure.
KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi pa
si pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni!

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 31.12.2012 je naša organizacija štela 520 članov, od tega 40
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, Izlake). Prav tako smo jih obiskovali ob njihovih
življenjskih jubilejih in v prazničnem decembru.
Izvedli smo zbor članov in krvodajalcev, na katerem smo izvedli volitve
članov v organe KORK za naslednje mandatno obdobje.
Večkrat letno smo posameznikom in družinam, ki potrebujejo pomoč,
delili hrano iz intervencijskih zalog EU in FIHO pakete.
Tretjo nedeljo v mesecu je potekalo merjenje krvnega tlaka, sladkorja
in maščob v krvi, to merjenje je opravljala ga. Mira Mahkovec iz Litije.
V sodelovanju z KORK Gradišče in DU Dole je bilo izvedeno zdravstveno predavanje na temo »demenca« ter predavanje glede oživljanja in
prikaza uporabe defibrilatorja.
Za krvodajalske akcije smo na terenu obveščali krajane in pridobivali
prostovoljce. V mesecu juliju je bila na Dolah že četrta krvodajalska
akcija. Na vseh akcijah je sodelovalo 49 naših krvodajalcev. Sodelovali smo pri predlogih za letovanje otrok na Debelem Rtiču. V mesecu
aprilu smo se preselili v nove prostore nad novo pošto, souporabnika
te pisarne sta še KUD Dole in DU Dole. Tekom leta smo se udeleževali
posvetov OZRK Litija ter raznih prireditev v kraju na povabilo KS, OŠ in
društev in organizacij v kraju.
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.
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, kar
nekaj otrok pa je letovalo v Punatu in na Debelem Rtiču. Opravljali so
še ostale naloge po programu oZRK Litija.
KoRK Dole je vse leto zelo dobro sodelovala z oZRK Litija, s Krajevno
skupnostjo, z društvi in organizacijami v kraju. 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:
Na terenu se preko pooblaščenih oseb že zaključuje akcija pobiranja
članarine. Poleg stalnih nalog naj omenimo, da bomo imeli v letošnjem
letu na Dolah že peto krvodajalsko akcijo, katera bo 4. julija 2013 v
prostorih osnovne šole. Mladi člani bodo pod skrbnim vodstvom mentorice 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 aprila 2012 dalje
poteka v društvenih prostorih nad novo pošto na Dolah (vhod zadaj po
stopnicah).
Ana KoTAR

Oči zapremo in v spominu vedno tebe uzremo,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
nikjer te ni in to boli…

V vsej nemi bolečini
srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo
naš drag, nepozabni.

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustila si lepe,
drage nam spomine.

Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 82. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in brat

ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in prababice

iz Save 18

FRANC MURN

MARIJE VRESK

Ob boleči izgubi našega ata se iz srca zahvaljujemo PGD Sava, pevcem in trobentaču iz Polšnika, g. Tonetu Lokarju za ganljive besede
slovesa. Iskrena hvala župnikoma g. Jožetu Grebencu in g. Andreju
Rovšku za lepo opravljen mašni obred. Posebna zahvala dr. Stanetu
Ptičarju, dr. Milojki Juteršek in ostalemu zdravniškemu osebju.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, sv. maše in številno spremstvo na njegovi
zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej hvala.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja. Posebna zahvala ge. Heleni Perko za poslovilni govor, gospodu župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvala Ivanu Sotlarju za
organizacijo pogreba, pevcem Lipe, KSP Litija in osebju Doma Tisje za
oskrbo v času bivanja v domu in vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za darovano cvetje, sveče in izražena sožalja. Hvala g. kaplanu Maksimiljanu
J. Tušaku, pevcem PZ Steklar Hrastnik ter vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.

Vsi njegovi

Žalujoči: žena Julči, sinova Branko in Bogdan z družinama

Žalujoči vsi njeni

V 95. letu nas je zapustil naš dragi ata

STANISLAV REPOVŠ

Kogar imaš rad
nikoli ne umre le daleč, daleč je…

8.8.1931 – 9.1.2013

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

22.1.1944 – 1.12.2012
z Dol pri Litiji

Leto dni že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš.
Ni ure, dneva in noči,
povsod si v srcu z nami ti.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
ostala je praznina, ki hudo boli.

Z A H VA L A
ob izgubi naše drage mame

ALOJZIJE JERE

27.4.1925 – 21.1.2013
iz Črnega potoka, Šmartno pri Litiji
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, svete maše in
spremstvo na njeni zadnji poti. Še posebno se zahvaljujemo osebju
ZD Litija, dr. Benedičiču, g. župniku za lepo opravljen obred, PGD
Šmartno pri Litiji, Društvu Štuc, trobentaču in pevcem.

V SPOMIN
Minilo je 7 žalostnih let odkar nas je zapustil naš dragi

STEVO BOŽIČ

V SPOMIN
19. februarja mineva leto odkar nas je zapustil naš

STANISLAV ŠTROS
1925 – 2012

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate,
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečko.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Vsi njegovi

Žalujoči: hčerke in sinovi z družinami
Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da nazaj te več ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.
Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala Ti,
dobrota tvojega srca
nikdar ne bo pozabljena.

Spomin…
edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V SPOMIN

V spomine je odšla naša mama Pika

Mineva 3. leto odkar nas je zapustil dragi mož, oče,
dedek in pradedek

ZORA MARTINŠEK
24.11.1920 – 26.1.2013

ANTON SMERDEL
iz Sp. Loga

Prisrčno se zahvaljujem za pomoč pri negi na domu in vsem,
ki ste bili pri zadnjem slovesu.

Hvala vsem, ki ga hranite v lepem spominu
in postojite ob njegovem grobu.

Hčere Andrejka z Otom, Božika z Janezom in Nejka, vnuki Matej
z Darjo, Polonca s Samom, Janez z Ireno, Matija z Vesno in pravnuki
Nejc, Žiga, Ema, Ana, Lia, Tinkara in Ajda.

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

Kresnice, 2. svečana 2013

Vsi, ki te pogrešamo
Oko zaprem,
v spominu vedno znova tebe uzrem.
Nikjer te ni in to boli...

Z A H VA L A

Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

se vsem domačim in prijateljem najlepše zahvaljujemo za izkazano
sočustvovanje, za poklonjeno cvetje, lepe aranžmaje spominskih sveč,
kakor tudi za vse izrečene in napisane izraze sožalja, ki smo jih ob tem
žalostnem slovesu od ljubljenega Ivana dobili.
Lepo se zahvaljujemo za tako številno udeležbo na pogrebu in pri
maši, ko smo se skupaj še zadnjikrat poslovili od Ivana in ga pospremili k zadnjemu počitku.
Prav tako gre prav lepa zahvala g. župniku za lepo opravljen obred in
Marku Lajovicu za iskren in srčen govor.
V svojem imenu in imenu Roberta, Karmen, Romana ter Jane, kakor
tudi v imenu vseh vnukov, hvala vam za vse!
Žena Zlata in otroci z družinami

MARTIN DRNOVŠEK
iz Brega pri Litiji
5.11.1929 – 4.2.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, Predilnici Litija, KGZ Litija in KS Breg - Tenetiše
za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala osebju Doma Tisje, iskrena hvala zdravniku dr. Kolšku,
zdravnici dr. Mlinar - Agreževi ter zdravnici dr. Hauptman, sosedu
Boštjanu Savšku za ganljive besede slovesa, Zvezi borcev Litija, osebju
pogrebne službe KSP Litija, pevcem, trobentaču in vsem ostalim, ki so
sodelovali pri pogrebnem bredu. Posebna zahvala desetini PGD Breg
za opravljen gasilski obred.
Iskrena hvala vsem, ki jih nismo posebej imenovali, a ste nam v težkih
trenutkih stali ob strani ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovo
zadnjo pot.
Žalujoči: žena Nada, sin Dušan in hči Dragica z družinama
Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
S. Makarovič

V SPOMIN
Mineva žalostno leto, ko sta se od nas poslovila
naša draga mama in ata

ob težki izgubi, ko nas je za vedno zapustil mož, oče, dedi, brat,
stric in nepozabni prijatelj

Ivan Rajh

žena Meri, sin Stanko in vnuk Boštjan

V SPOMIN

DRAGO MARIJANOVIĆ
2.3.1961 – 26.2.2006

ANTONIJA
KRAFOGEL

in

19.12.1921 – 1.3.2012

ANTON
KRAFOGEL

6.3.1919 – 25.12.2011

Hvala vsem, ki se ga še spominjate.

Odšla sta, a njuno bogato zapuščino nosimo v naših srcih
in se ju spominjamo.
Iskrena hvala vsem, ki ohranjate spomin nanju, postojite o njunem
grobu in jima prižgeta sveče.

žena Jelica, hči Karmen in sin Žan

Vsi njuni

OBVE ST IL A / K R I ŽANKA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman vas išče,
solza, žalost in bolečina
vas zbudila ni,
ostala je praznina,
ki hudo boli.

mali oglasi
Z A H VA L A

Od nas je za vedno odšla naša draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA FORTUNA
roj. Medved
19.6.1926 – 7.2.2013
iz Jelše, Šmartno pri Litiji

Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala g. župniku Janezu Kvaterniku za lepo opravljen obred, pevcem
MPZ Polšnik za zapete pesmi, pogrebcem, g. Sebastjanu Martinčiču
za besede slovesa, dr. Agreževi za zdravniško pomoč ter vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej iskrena HVALA.
Žalujoči vsi njeni

V SPOMIN

VLADIMIRI ZUPANČIČ
1959 – 2002

10 let mineva odkar je bolezen neizprosno prekinila tvoje življenje.
Ne mine dan, da si ne bi zaželeli slišati tvoj smeh, prijazne besede
in videti toplino tvojih oči.
Pogrešamo te.
Vsi tvoji: Čarmanovi in Zupančičevi, mama Joža, ata Lado,
brat Jani, sin Uroš in Savina, mož Zmago in Andreja,
tašča Minka in tast Jože

nagradna križanka

V LITIJI, ul. Luke Svetca 1,
prodam 3 sobno stanovanje, l. 1978, 71 m2, dobro
ohranjeno, 60.000 EUR,
urejena ZK, 041/754 850.

14. ČRKA
ABECEDE

ODDAM v najem enosobno, opremljeno stanovanje
na Maistrovi 8, Litija. Informacije na GSM: 040/836823.

OČE
DEDKA

POSODA ZA
KEMIJSKE
PREIZKUSE

Jože Vizlar številka: 147

VOJAK
KONJENIK

NEOBLEČEN,
GOL

AVSTRIJSKI
PSIHOLOG
(ALFRED)

Star mizarski ponk, mlin za
žito na kamne- ročne žrmlje,
skrinje, omare, mize, voziček lojtrnik manjši ali ciza
in ostale stare predmete kupim. Telefon: 031878351

(družinska praznovanja, družabna srečanja, piknike…)
Pijača in prehrana v
lastni – najemnikovi
režiji.

Več na:
GSM 041 43 66 55

NADALJE
VANJE
GESLA

UREJENOST
VINKO
OŠLAK

ORJAŠKA
KAČA JUŽNE
AMERIKE
KALCIJ

GLAVNI
ŠTEVNIK

VPRAŠALNICA ?
IN KAJ
DUŠIK

OKLEPNO
VOZILO

ob tenisu v
Kresnicah
oddajamo
v dnevni najem
za zaključene
družbe

OBISKO
VALEC
REALKE

OKRAJŠANO
ŽENSKO
IME

UROŠ
GORENC

MESTO
NA
KITAJSKEM

MESTO V
TOSKANI
KEMIJSKI
ZNAK
ZA KISIK

VELIKA
RUSKA
CARICA

RADIO
AKTIVNI
ELEMENT

REDKA
MEHKA
KOVINA

EDEN, RAJ
EGON CEVC

VESPI
PODOBNO
VOZILO,
KOTAČ

VRSTA
APNENCA,
OOLIT

POHORSKO
SMUČIŠČE
OPERNA PEV
KA (IRENA)
NAJPOGOSTEJŠI
VEZNIK

LUKA V
VENEZUELI

FLEMING
BLAGO
NAREJENO
NA
STATVAH

PREBIVALEC
ITALIJE

ZLATOBROV

DUŠE
UMRLIH
PRI STARIH
RIMLJANIH
POVRŠINSKA
MERA

PRITOK
VOLGE
V RUSIJI

BLAGO
ZA
MALJE
JOŽE KOVIČ

MADŽARSKO
ŽENSKO IME

DEL CERKVE
ZA PEVCE

STARI OČE
MEŠČANSKO

BIKOV
GLAS

POGON
DIVJIH
ŽIVALI

KEMIJSKI
ZNAK
ZA RADIJ

ANGLEŠKI
GLASBENIK
(BRIAN)

SPEVOIGRA

MIRKO
AHAČIČ

RUSKI
VLADARSKI
NASLOV

MEDVED,
TACAR

KEMIJSKI
ZNAK
ZA ALUMINIJ

Težje besede: IPIN, KAMA, ARANKA, ADLER,
MARACAIBO, MANI

Tako tiho, skromno si trpela,
takšno tudi življenje si imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal je lep,
a boleč spomin.

sestavil:

PLAŠČ Z
RAGLAN
ROKAVI

Prodam hlevski gnoj, tel.
8974 078.

BRUNARICO
GOSTINSKI
LOKAL

Tam kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi.
Nihče ne ve,
kako boli,
ko se zavemo,
da te več ni.
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ANICA
ČERNEJ

MENIČINO
POROŠTVO

ANTON
VODNIK

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:

Izžrebanci JANUARSKE križanke dobijo stenski koledar.
Nagrado prejmejo v Tiskarni Aco, CDK 39, 1270 Litija.

1. Marta Jelnikar, Jerebova 3a, 1270 Litija
2. Lojze Bedene, Valvazorjev trg 6, 1270 Litija
3. Jelka Mesojedec, Moravče 68, 1274 Gabrovka

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.3.2013 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo knjigo av
torja Martina Brileja litijski obrazi. Nagrade prispeva
Tiskarna ACO.

V SPOMIN

ANE SKUBEC
16.5.1928 – 27.2.2012

Mineva žalostno leto odkar si odšla od nas,
vendar si v mislih vedno z nami.

Hvala vsem, ki se jo spominjate in ji prižigate svečke
na njenem grobu.
Vsi njeni
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
znova zagorijo.

V SPOMIN
Mineva 10. leto odkar nas je zapustil naš dragi brat in stric

ALOJZIJ MLAKAR
iz Golišč
17.4.1958 – 2003

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo
in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Tehnični urednik: Marko Djukić
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI
CENA: 149.000 €
Tel: 040 458 585
OPIS: 360m2, parcela 754m2, bazen, tera
sa, steklenjak, balkon, 2 pokriti parkirišči
+ parkirišče za 3 avtomobile, 3 nadstropja
VEČ NA: http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8

NUDIM POMOČ

Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na
GSM: 040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam
lahko pomagam. 
Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija

PUSTOVANJE V LITIJI 2013

Letošnje pustovanje v Litiji je bilo zelo pestro. Že 16.1.2013 je bila v
avli občine Litija, predstavitev pustovanja, zgodovina tega v Litiji in
predstavitev fotografij pustnega karnevala za
leto 2012. V četrtek 7/2-2013 ob 12. uri pa je
pustna vlada prevzela oblast od župana Franc
RoKAVcA. Kulturni program je potekal na Valvazorjevem trgu pred trgovino centromerkur.
Oblast je prevzel »Borči« lepi dečko za vsa dela
FOTO: Ciril Golouh
in vse čase. V svoji kratki življenski poti je že
opravljal vsa dela od čistilca
čevljev, do predsednika stranke, predsednika vlade do predsednika republike, želel pa si
je postati tudi župan, kar mu
je uspelo v Litiji in prevzel je
pustno županovanje.
V njegovem spremstvu sta bila
tako »Zoki« ter Janša ter strici
iz ozadja, brez katerih v tem FOTO: Ciril Golouh
sodobnem svetu ne gre. Med
temi so bili kardinal Franc Rode, Kučan, Karel Erjavec, ministrica za
slovence po svetu, Ljudmila NoVAK, in drugi. Program pa so popestrili
kurenti, orači in pokači. V tem prelepem sončnem četrtkovem popol-

FOTO: Ciril Golouh

FOTO: Ciril Golouh

dnevu so si prireditev ogledali najmlajši iz osnovnih šol in vrtcev, ki
so svojo pozornost namenili kurentom, med katerimi so bili tudi mali
kurenti, s katerimi so se želeli slikati.
Sobota se je začela s turobnim
hladnim vremenom. Vendar je pod
šotor pri trgovini LIDL privabila nešteto otrok našemljenih v različne
maske.

FOTO: ACO J.

FOTO: ACO J.

Ob 14. uri pa so
se na Valvazorjem trgu začele
zbirati posameFOTO: ACO J.
zne skupine, ki
so nato ob 15. uri sodelovale v povorki. Nabralo se
je kar 29 skupin z različno tematiko, ki pa je odsevala trenutni položaj v naši državi in na nek način
humoristično prikazala realnost in zahteve po spremembah.

1. MESTO: Jamski ljudje
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Pustni redarji v novi opremi s koordinatorjem pustovanja Sandijem
Gombačem pred pisarno Turističnega društva Litija.
Eno od glavnih vlog sta v povorki imela »Zoki« Zoran Jankovič in Ivan
Janez Janša ter znameniti »Borči«, politik za vse večne čase in politične
sisteme. Nato pa so prišli na vrsto strici z
ozadja, ministri in poslanci. Za vse te so
jim bili na voljo strokovnjaki iz prevzgojnega doma za politike in poslance, posadka z vsemi specializanti, ki nudijo terapijo politikom in poslancem. Seveda ni
FOTO: SAŠO J.
manjkalo tudi ekipe lokostrelcev, ki se je
podala v lov za »Zokijem in
Janšo« oz denarjem, ki sta
ga odnesla. Jasno, da so s
seboj pripeljali tudi poslansko kuhinjo in prvovrstne
kuharje. Ni pa manjkalo niti
ministrov iz vesolja, zombijev, mačkonov iz osnovne FOTO: Ciril Golouh
šole Gradec, pionirčkov z
Jovanko in Titom, ki so prepevali v naši domovini lepo je biti mlad.
Spoštovani občani in občanke zopet ste napolnili litijske ulice od Trga svobode, Valvazorjevega
trga, Rozmanovega trga do ploščadi pred trgovino »Lidl,« kjer so bile podeljene nagrade za najboljše skupine. Vztrajali ste do konca kljub naletavanju snežink in mrazu. Vse od začetka pa do
konca vas je bodril Boris Kobal in litijski komentator Poglajen Boštjan, ki je komentiral posameFOTO: SAŠO J.
zne skupine in dogajanja v povorki in
diktiral razgibanost celotnemu
sprevodu, vas gledalce pa spravljal v smeh in dobro voljo. Lepo
vas je bilo videti, ko ste spremljali
prečudovito pestro povorko pustnih mask, ob enkratni glasbi in
ozvočenju ter na komentatorjevo
FOTO: Zvone V.
oznanjanje skupin jih bučno poz»Obisk
predsednika
v spremstvu
dravljali. Hvala vsem, ki ste se
udeležili tega karnevala z željo, da starlet in sive eminence v Litiji.«
se vidimo še v večjem
številu naslednje leto.
Hvala tudi vsem organizatorjem in sponzorjem ter sodelujočim.
ciril GOLOUH
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2. MESTO: Srečko iz vesolja
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3. MESTO: Litija style (NLP)
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ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

