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NOVI CE I z ObČIN E LIT IJA

iz uredništva
Tokratna številka Občana prinaša še zadnji
odmev zime, od zimskih radosti do pusta in
dogodkov ob kulturnem prazniku. Bliža se
pomlad in tudi število različnih prireditev, katere vas vabijo v naravo.

Ob prazniku mesta Litija vas vabimo na otvoritev
MESTNA
SKUPNOST LITIJA

novega Turistično informativnega centra Litija,
ki bo na Valvazorjevi ulici št 8,
v petek 12. aprila 2013 ob 17. uri.

OBČINA LITIJA

Uredništvo Občana

ObČINA LITIJA uSPEšNA NA JR zA SOFINANCIRANJE
OPERACIJ zA ENERGETSKO SANACIJO JAVNIH STAVb
Energetska sanacija pri gradnji nadomestne osnovne šole Litija
Gradnja nadomestne litijske osnovne šole uspešno poteka in stavba v tem času dobiva že
svoje končne dimenzije. V preteklih mesecih pa
je bilo veliko truda vloženega tudi s pripravo vloge in v prijavo projekta na javni razpis za energetsko sanacijo javnih stavb, ki so v lasti lokalnih
skupnosti. Po izvedenem postopku točkovanja in
ocenjevanja prijav na MnIP, je občina za projekt
pridobila 1.531.535 EUR nepovratnih sredstev, ki
jih bo lahko porabila že v tem letu pri gradnji moderne in energetsko varčne stavbe. Upravičeni stroški zajemajo različne vrste toplotnih izolacij
in fasade ter izgradnjo sistemov za zmanjšanje porabe toplotne in električne energije.
Energetska sanacija objekta Zdravstvenega doma Litija
Objekt ZD Litija je bil zgrajen še v času, ko se na stroške porabe energentov še ni gledalo
tako racionalno kot danes. Stavba je v zadnjih letih v povprečju porabila cca 650 MWh/leto
toplotne energije (strošek kurilnega olja cca 35.000
EUR/letno) in cca 200 MWh/leto električne energije
(strošek elektrike cca 25.000 EUR/letno). Po izvedbi
predvidenih ukrepov energetske sanacije je cilj doseči
skupno zmanjšanja porabe energije za polovico, kar bi
po sedanjih cenah energije pomenilo prihranek obratovalnih stroškov v višini cca 30.000 EUR/leto. Po izvedenem postopku točkovanja in ocenjevanja prijav na MnIP, je občina za projekt pridobila 766.731 EUR nepovratnih sredstev, ki jih bo
lahko porabila v naslednjih dveh letih pri gradnji moderne in energetsko varčne stavbe. Ukrepi
energetske sanacije objekta ZD Litija obsegajo: sanacijo ovoja stavbe z zamenjavo fasade,
stavbnega pohištva in obnovo strehe ter sanacijo sistema ogrevanja, ki zajema uporabo toplotnih črpalk in posodobitev grelnih teles.
Izvedba projekta je pomembna tudi z vidika bivalnega ugodja uporabnikov objekta ZD Litija,
kakor tudi iz vidika zmanjšanja okoljskih vplivov, to je zmanjšanja porabe fosilnih goriv in
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Občina Litija pa bo še v tem letu prijavila dve novi investiciji na razpis za energetsko sanacijo javnih stav in sicer POŠ Kresnice in vrtec Jevnica.

Prispevke pošljite do 08.04.2013
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna aCO,
C.D.K. 39, 1270 Litija.

DRAGE ObČANKE IN ObČANI !
Voščim vam vesele in blagoslovljene velikonočne
praznike in vam želim veliko medsebojnega
razumevanja, miru, poguma in upanja na vse
dobro v prihodnosti.
župan Franci rokavec

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO,
MLADINO IN ŠPORT LITIJA
OBČINA LITIJA

vas vabita NA OKROGLO MIZO:

»LITIJSKI TEK 2013 - obudimo
zopet tradicijo in zdravo živimo«
ter predlogi za organizacijo projektov in prireditev na področju
športa v občini Litija.
Okrogla miza bo dne, v sredo, 10.4.2013 ob 19.00 v prostorih
ZKMŠ Litija, Trg na Stavbah 8a, v Litiji.
LITIJSKI TEK V DOLŽINI 12 KM IN NA RELAcIJI LITIJA – POGONIK – LITIJA bomo ponovno oživili
25. maja 2013 popoldan. Podrobnosti v aprilski številki glasila OBČAN.

• avto servis
• vulkanizerstvo
• avtooptika
• izpušni sistemi
• test zavor na
zavornih valjih
• diagnoza napak
na testerju
• priprava vozila za
tehnični pregled

LitiJA

P.E. Ljubljanska cesta 12
1270 Litija, SLO
tel.: +386 1/898 17 60
fax: +386 1/898 17 61
gsm: 051/607 608

V mARCu IN APRILu AKCIJA Gum!
GUME EVROPSKEGA PROIZVAJALCA ŽE OD:
155/70/R13 ........ 30,50 €
175/65/R14 ........ 36,50 € KuPON
ZA MONTAŽO GUM
195/65/R15 ........ 46,50 €
5,00 €
205/55/R16 ........ 59,50 €
CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG!

PONOVNO
V LITIJI

Popestrena ponudba
- prodaja morskih rib
ribarnice TITANIC

VSAK ČETRTEK OD
13.30 DO 15.30 na
VALVAZORJEVI ULICI
v Litiji !

V PRAzNIČNIH DNEH
SI VzEmImO ČAS zA
OGLED
bOŽJEGA
GRObA
NA
VAČAH
str. 3
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REZULTATI TEKMOVANJA ZA NAJ KROF
PUSTNE LITIJE 2013
V okviru pustnih prireditev PUSTNA LITIJA 2013 je Društvo PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana izvedlo tekmovanje za NAJ KROF.
Komisija je krofe ocenjevala
na podlagi Pravilnika o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz žit,
ki se uporablja tudi za ocenjevanje na »Dobrotah slovenskih
kmetij na Ptuju«. Podeljene so
bile tri nagrade:
1. mesto in največ točk
je dosegla ROMANA REPOVŽ s POLŠNIKA
2. mesto je pripadlo Sonji BOLJTE IZ GABROVKE,
3. mesto je pripadlo SLAVKI OVEN iz GABROVKE.
Organizatorji prireditev PUSTNA LITIJA 2013 se vsem sodelujočim tekmovalkam zahvaljujejo za vse podarjene krofe, ki smo jih
razdelili med mlade udeležence pustne povorke.

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E
POZIV - evidentiranje kandidatov za
člane programskih svetov zavoda:

Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo,
mladino in šport Litija (Ur.l. RS, št.79/2013), ZKMŠ Litija razpisuje
evidentiranje kandidatov za člane programskih svetov v enotah:
- Enoti za šport,
- Enoti za kulturo - Kulturni center,
- Enoti za mladino - Mladinski center,
- Enoti za muzejsko dejavnost - Mestni muzej.
Vse zainteresirane občane in občanke, ki imajo ustrezno znanje, ideje, predloge in bi želeli z nami sodelovati, ustvarjati in sooblikovati
program in prireditve, vabimo, da se nam pri našem delu pridružijo.
Zainteresirani posamezniki, ki morajo biti starejši od 18 let, se lahko
prijavijo osebno, po telefonu, po e-mailu, ali na katerikoli kontaktni
naslov zavoda, prijave in predloge zbiramo do 15.04.2013.
Članstvo in sodelovanje v programskem svetu je prostovoljno in ni
plačano.
v.d. direktor ZKMŠ Litija		
Predsednik Sveta zavoda
Igorij PARKEL l.r. 		
Anton LOKAR, l.r.

POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH
17. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 20.2.2013 ob 17.00 uri
v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

Na seji so obravnavali 14 točk dnevnega reda, med njimi povzemamo
naslednje:
Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija
Obstoječi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
območje Litija (Ur. l. RS št. 5/2011) ni vseboval olajšav oziroma oprostitve sorazmernega plačila komunalnega prispevka na račun lastnih
vlaganj v javno komunalno infrastrukturo (vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, prometno omrežje, javna razsvetljava, pločnik), na
račun brezplačnega odstopa zemljišč ali podaritvi brezplačnih služnosti ob gradnji javne komunalne infrastrukture. S sprejetim spremenjenim Odlokom se bo investitorjem oziroma zavezancem za plačilo
komunalnega prispevka sorazmerno upoštevalo vlaganje v primerih,
ki so predhodno našteti. Lastna vlaganja se revalorizirajo z indeksi
rasti življenjskih stroškov in se pri izračunu komunalnega prispevka
upoštevajo tako, da se revalorizirani znesek vlaganj odšteje od predvidenega izračuna komunalnega prispevka. Če je razlika pozitivna, se
komunalni prispevek zaračuna za celotno razliko, v nasprotnem se
komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača
Obravnava letnega programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja varstvo ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Sistem zaščite in reševanja občine temelji na delu dolžnostnih enot (ekipe CZ), prostovoljnih enot (gasilci, skavti, taborniki,
OORK, radioamaterji, aeroklub, rafting klub) ter rednih služb (zdravstveni dom, JP KSP ….
S programom je zastavljen razvoj tega sistema in na podlagi ocene
ogroženosti za posamezno nevarnost naravne in druge nesreče bodo
izdelani načrti z opredeljenimi nalogami posameznih enot in služb,
njihovo usposabljanje in opremljanje.
Seznanitev s Poročilom o obravnavi predhodnih mnenj občin in
ostalih mnenj na predlog sprememb in dopolnitev za širitev območij Natura 2000
Slovenija je omrežje Natura 2000 vzpostavila leta 2004 in tako zaščitila kar 35% ozemlja, kar je daleč največ v EU. Evropska komisija pa
ugotavlja, da sedanje omrežje ne zadošča zahtevam obeh evropskih
direktiv in predlaga širitev tega območja. Predlog širitve je pripravil
Zavod RS za varstvo narave, ki predvideva širitev območja Nature
2000 vse do mesta Litija, zaradi prisotnosti sulca v reki Savi. Predlog
širitve prihaja ravno v času, ko se podjetje HSE kot investitor in koncesionar dogovarja s predstavniki RS o gradnji verige hidroelektraren
na srednji Savi. Tako predlagana širitev Nature 2000 do mesta Litija
onemogoča ustrezno in dolgoročno protipoplavno in infrastrukturno
ureditev naselij v Občini Litija, ki bi potekala v okviru projekta gradnje HE na območju Občine Litija. Občina Litija je že novembra 2012
podala pobudo pristojnim na državni ravni, da se predlagana širitev
območja »Natura 2000«, ki posega na reko Savo zaradi varovanja
sulca, zmanjša do naselja Kresnice in s tem omogoči gradnjo hidroelektraren na območju srednje Save od Kresnic do Suhadola. Občina
Litija je 7.2.2013 prejela poročilo Zavoda RS za varstvo narave, da
pobude občine Litija niso bile upoštevane, z obrazložitvijo da pobuda
posega v ključni habitat sulca in je ni mogoče upoštevati. Občinski
svet je tako sprejel sklep, da odločno nasprotuje stališču Zavoda RS
za varstvo narave in meni, da takšno stališče izraža popolno ignoranco do ključnih nacionalnih prioritet razvoja v Sloveniji, med katerim je
prav gotovo izgradnja HE na srednji Savi.
Spremembe in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe Socialno
varstveni center Litija d.o.o.
Ena glavnih nalog družbe SVC Litija d. o. o. po ustanovitvi v letu
2009 je bila pridobitev finančnih sredstev, ki so bila osnova za začetek gradnje obsežnega projekta. Objekt je eden redkih v Sloveniji v
katerem bodo združene različne dejavnosti – od vzgojno varstvene,
izobraževalne, socialno varstvene do oskrbovanih stanovanj in delovno varstvenega centra. Vse te dejavnosti so nujno potrebne v Občini
Litija in kar je še zlasti pomembno, povezale bodo mlajšo in starejšo
generacijo, kar je vse večji cilj tudi v drugih državah EU. Dovolj velik delež lastnega kapitala bo dal družbi boljšo pogajalsko pozicijo
za pridobivanje drugih virov financiranja, tudi kohezijskih. Dosedanji
delež je bil prenizek in ga je potrebno podvojiti, če želimo realizirati
cilje in, da bo družba nemoteno delovala in izpolnjevala svoje obveznosti. V prvi fazi bo Občina Litija dokapitalizirala SVC Litija d. o. o v
višini 830. 000,00 EUR, po novi ocenjeni vrednosti družbe, pa bo v
kolikor bo to potrebno, k dokapitalizaciji družbe povabila tudi javne
republiške sklade.
V Aktu o ustanovitvi družbe SVC Litija d. o .o. se pri dejavnosti družbe
dodajo nove dejavnosti, pri organih družbe se poleg družbenika in
poslovodje (direktorja) doda še nadzorni svet
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija ter soglasje k novim zaposlitvam v
letu 2013
Predvidena organizacija dela v novem javnem zavodu poteka v štirih
enotah:enoti za kulturo, enoti za muzej, enoti za mladino in enoti za

šport. Nova sistemizacija delovnih mest in kadrovski načrt novega
zavoda predvideva glede na standarde in normative, ki se uporabljajo
v praksi za podobne zavode ter glede na primerljivo stanje delovanja
obstoječih zavodov, ki delujejo v drugih primerljivih občinah skupaj
12. Trenutno je skupaj zaposlenih 4.5 javnih delavcev in v letu 2013
se predvideva tudi zaposlitev direktorja, ki bo hkrati opravljal tudi dela
in naloge vodje ene od enot. Prav tako se predvideva, da se bo izvedla zaposlitev muzejskega tehnika in mladinskega delavca za določen
čas, pri čemer bo Zavod sam zagotavljal sredstva za njuno plačo iz
lastnih in drugih virov. Zavod je dolžan pridobiti soglasje ustanovitelja
občine ustanoviteljice za vsako dodatno novo zaposlitev.
Sklep o potrditvi investicijskega dokumentacije – DIIP dokumenta za projekt Energetske sanacije Podružnične šole Dole pri Litiji
Občina Litija se je prijavila z objektom POŠ DOLE in projektom za
Energetsko sanacijo šole že na prvi tovrstni razpis septembra 2012,
na katerem pa ni bila uspešna. Nov razpis, ki je bil objavljen 1.2.2013
je glede na prvega spremenjen in ima drugačne pogoje in merila za
sofinanciranje, bistvena razlika pa je v tem, da mora občina za znesek
upravičenih stroškov investicije zagotoviti še 15% lastnih sredstev in
zaradi spremenjene finančne konstrukcije je potrebno spremeniti
investicijski dokument – DIIP. Člani občinskega sveta so predloženi
DIIP potrdili in sprejeli sklep o ponovni prijavi za sofinanciranje navedene investicije na razpisu za energetsko sanacijo javnih stavb.
Obravnava predloga Novelacije investicijskega programa: Prizidek k šoli z večnamensko funkcijo
Z navedeno investicijo je občina Litija že kandidirala na 7. Razpis iz
Programa razvoja podeželja -Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi v februarju 2012, a je projekt dosegel premajhno število točk in ni bil
upravičen za sofinanciranje. Občina Litija se je odločila za ponovno
oddajo vloge na 8. Razpis Programa razvoja podeželja – Ukrepa 322.
Ker pa so v novem razpisu drugačni pogoji sofinanciranja, ki vplivajo na spremenjeno finančno konstrukcijo in terminski plan izvedbe ,
je potrebno izdelati Novelacijo investicijskega dokumenta, ki ga je
občinski svet potrdil. Osnovni namen investicije je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanje enakovrednih pogojev
za življenje in delo vseh prebivalcev na območju Dol. Ta namen bi
dosegli z navedeno naložbo v izgradnjo večnamenskega objekta za
medgeneracijsko druženje ob podružnični osnovni šoli Dole, kjer bi
pridobili prostore za različne aktivnosti za medgeneracijsko druženje,
kulturne in športne prireditve.
Ugotovitveni sklep
Šest od skupaj devetih članov sveta Krajevne skupnosti Jevnica, ki
so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah v letu 2010 za mandatno
obdobje 2010 – 2014, je podalo pisne odstopne izjave, s katerimi
odstopajo z mesta članov sveta Krajevne skupnosti Jevnica.
Občinski svet tako ugotavlja, da so s podanimi odstopnimi izjavami
članov sveta Krajevne skupnosti Jevnica, nastali razlogi za predčasno
prenehanje njihovega mandata. Ker svet Krajevne skupnosti Jevnica
šteje 9 članov, odstopilo pa je 6 članov, preneha mandat vsem članom sveta. Tako bo župan občine Litija razpisal predčasne volitve za
svet krajevne skupnosti Jevnica, ki bodo v mesecu maju.
Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet Občine Litija je sprejel predlog prodaje zemljišč s parcelnimi številkami 280/2, 283 obe k.o. Litija in št. 1691/2, k.o. Jablanica za potrebe izvedbe investicije izgradnje CČN.
Za potrebe ureditve lastništva kategorizirane javne poti JP 709971 se
pridobivata nepremičnini št. parcele 962/56-del in 962/50 – del.
Občinski svet Občine Litija je sprejel Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št.
1601/2, k.o. 1835 Hotič. Po spremembi statusa in lastništva zemljišča bo potrebno ohraniti pogoje za nemoteno gibanje ljudi ob reki
Savi. Pred prenosom lastništva je potrebno zagotoviti nemoten dostop do te parcele. Navedena parcela je namenjena menjavi zemljišč
z lastnikom, ki je želel menjavo namesto odškodnine za ustanovitev
služnosti za potrebe elektrovoda.
Kadrovske zadeve
Občinski svet Občine Litija je za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda knjižnice Litija imenoval Marijo Osolnik Bajde, Spodnji Hotič 10,
Karla Lemuta, Gubčeva 12 in Tjašo Bajec,Tenetiše 30. Za predstavnika uporabnikov storitev knjižnice v Svet zavoda Knjižnice Litija je bila
imenovana Joža Ocepek, Cesta komandanta Staneta 5, 1270 Litija.
Občinski svet Občine Litija je zaradi smrti Janeza Lukača, kot nadomestnega člana v Svet zavoda ZD Litija imenoval Marka Zajca,Graška
cesta 50.
Za člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini
Litija je bil imenovan Pirc Janeza, Partizanska pot 21.
Občinski svet Občine Litija je v Odboru za finance in gospodarjenje
z nepremičninami razrešil Ivana Novaka, Kresnice 83 in za novega
člana imenoval Jurič Aleša, Maistrova 5.
Seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja svetnikov. Celotno gradivo 17. seje, kakor tudi vsa gradiva za ostale seje
občinskega sveta si lahko ogledate na spletni strani www. litija.si.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega
sveta Občine Litija o prenehanju mandata članom sveta Krajevne skupnosti Jevnica z dne
20.2.2013 in na podlagi 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB3, Uradni list RS št.
OBČINA LITIJA
Občinska volilna 45/08) je Občinska volilna komisija Občine
komisija
Litija na 1. redni seji dne 13.3.2013 sprejela

SKLEP
o razpisu predčasnih volitev za člane sveta
Krajevne skupnosti Jevnica
1.
Občinska volilna komisija Občine Litija razpisuje predčasne volitve
za člane sveta Krajevne skupnosti Jevnica.
2.
Predčasne volitve za člane sveta Krajevne skupnosti Jevnica bodo v
nedeljo 12.5.2013.
3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila,
se šteje 22.3.2013.
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Litija.
5.
Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik OVK:
Marko Godec

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE
OBVEŠČA VSE OBČANKE IN OBČANE,
da bodo pripadniki 10. MOTB SV od marca 2013 naprej,
na podlagi soglasja župana Francija Rokavca, na širšem
območju občine Litija izvajali pohode z vojaško opremo in
osebno oborožitvijo. Pohodi se izvajajo v okviru rednega
usposabljanja, ki je združeno s spoznavanjem demografskih, geografskih in infrastrukturnih značilnosti občine LITIJA. Pripadniki SV bodo svoje aktivnosti izvajali na način,
ki bo v najmanjši možni meri vplival na lastnino in življenjske navade občank in občanov.
Major BOJAN KOVIČ, namestnik poveljnika 10. MOTB

OBVESTILO GLEDALCEM ATV SIGNAL-a
Agencija za pošto in elektronske komunikacije je vsem
lokalnim in regionalnim TV postajam določila nove TV
kanale.
ATV SIGNAL LITIJA je 5. septembra 2012 pričel oddajati na
kanalu 29 UHF področja. Za vidnost programa je potrebna ponovna nastavitev TV sprejemnika, skeniranje celotnega UHF
območja ali ročna nastavitev z dodajo kanala 29 (538 MHz). Za
dodatne informacije lahko pokličete na tel. 041 681-584.

ATV SIGNAL LITIJA
Občina Litija obvešča vse občanke in občane, da si vse informativne oddaje, ki jih pripravlja ATV SIGNAL LITIJA lahko ogledajo
na občinski spletni strani www.litija.si.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi
9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08)
objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA
PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA
OBČINE LITIJA ZA LETO 2013
I.	Občina Litija namerava v letu 2013 podeliti priznanje Zlata plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem in
drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam za dosežke na
področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih, za pomembno in ustvarjalno delo, dosežke trajnega pomena
in uspehe, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled
Občine Litija. O podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine Litija bo
odločal Občinski svet občine Litija. V posameznem letu se podeli
največ eno priznanje Zlata plaketa Občine Litija.
II.	Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije in
drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k boljšemu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na posameznih področjih.
III.	Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija lahko
podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije.
IV.	Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni obliki
najkasneje do 30. 04. 2013 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova
ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA
ZA LETO 2013 – NE ODPIRAJ« in mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov
oziroma sedež,
b) ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
c) utemeljitev predloga.
V.	Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji na
Občini Litija na tel. št. (01) 8963-420.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednik: Pavel Hiršel
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XII. volilni kongres SLS

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri
občinskem svetu Občine Litija, predloge za podelitev priznanja
Častni občan Občine Litija. Predlog za podelitev priznanja mora
vsebovati ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov
naslov oziroma sedež, ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. Predlog posredujte v pisni obliki najkasneje do 30.04.2013 do 12. ure na
Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS
ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ČASTNI OBČAN OBČINE LITIJA ZA LETO 2013 – NE ODPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki se
lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so prispevali k
splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne Občine Litija in
imajo trajen pomen za vse občane in njihovo življenje. Priznanje
Častni občan se lahko podeli državljanom Republike Slovenije
in drugih držav. V posameznem letu lahko občinski svet podeli
največ eno priznanje z nazivom Častni občan Občine Litija.
Občina Litija
Župan Franci Rokavec

V začetku meseca marca je potekal 12. volilni
kongres Slovenske ljudske stranke. Kongresa
na Brdu pri Kranju so se udeležili tudi štirje člani OO SLS Litija in sicer delegatka in trije kandidati za člane v organih
stranke.
Po otvoritvi in nagovoru mag. Radovana Žerjava je vodenje Kongresa
prevzelo delovno predsedstvo, ki mu je predsedoval g. Janez Tomšič.
Sledilo je poročilo verifikacijske komisije, izvolitev delovnih teles Kongresa, pregled in sprejem poročil organov SLS-a v mandatu 20092013. V nadaljevanju je bila izvedena predstavitev kandidatnih list ter
kandidatov. OO SLS Litija je v predvidenem roku vložil tri kandidature
za člane v organih SLS-a in sicer je bil Franci Rokavec predlagan za
predsednika Glavnega odbora stranke, Janez Beja za člana Izvršilnega
odbora ter Aleš Jurič za člana Nadzornega odbora stranke. Za delegatko (članico z volilno pravico) je bila izbrana ga. Marija Zajc, ustanovna
članica OO SLS Litija. Po razrešnici organov SLS v mandatu 2009-2013
je bil končan t.i. uvodni del Kongresa.

Zbor občanov MS Litija
V sredo 06.03. 2013 je v veliki dvorani Občine Litija potekal 2. Zbor
občanov MS Litija. Zbora se je udeležilo lepo število občank in občanov, tako, da smo zadovoljni z obiskom.
Po uvodnih formalnostih in kratkem poročilu predsednika MS Litija
Gvida Kresa je sledila predstavitev investicij Občine Litija na lokaciji MS Litija. Predstavitev je podal župan Franci Rokavec. Glavni
poudarki predstavitve so bili projekti gradenj OŠ Litija, SVC Litija in
kanalizacijski sistem Litija.
Sledila je tri in pol urna razprava. Predvsem je bilo veliko vprašanj
in pobud v zvezi z kanalizacijskim sistemom. Župan Franci Rokavec
je nanje odgovarjal in menim, da so bili občani z njegovimi odgovori
tudi zadovoljni. Na vprašanja v zvezi s Komunalo Litija je odgovorjal
direktor SKP Litija, g. Ciglar Roman, nekaj informacij pa je dodal
tudi predsednik MS Litija.
V razpravi je bilo med drugim omenjeno, da bi bilo dobro še pred
zaključkom velikih investicij razmišljati tudi o projektih, ki bi še
izboljšali kakovost življenja v Litiji. V Litiji potrebujemo moderen
Športno-rekreacijski park, saj sta trenutno na voljo le pohodni poti
na Svibno in Sitarjevec. Predlaga se oživitev ideje in realizacije
sprehajalne poti Zavrbje ob reki Savi.
Avdio-video posnetek zbora je shranjen v arhivu MS Litija, ravno tako
tudi zapisnik zbora, ki bo objavljen na internetni strani občine Litija.
Glede na predloge, da bi v bodoče sklicali takšen sestanek dvakrat letno, bomo v jeseni na MS Litija sprejeli odločitev tudi o tej
pobudi. V pomoč nam bo anketa, ki jo nameravamo izvesti med
udeleženci tokratnega srečanja in tudi nekoliko širše.
Še enkrat hvala vsem za udeležbo in visoko kulturno raven razprav.
S spoštovanjem, lepimi pozdravi in željami po napredku v Litiji.
Predsednik MS Litija, Gvido Kres

OBVESTILO
OBČINA
LITIJA

MESTNA
SKUPNOST
LITIJA

Vabita na čistilno akcijo
na področju mesta Litija. Zbor udeležencev
v soboto, 6.4.2013 ob 8.00 uri pred
Športno dvorano v Litiji.

(nadaljevanje s 1. strani)

V PRAZNIČNIH DNEH SI VZEMIMO ČAS
ZA OGLED BOŽJEGA GROBA NA VAČAH
Mnogi občani in občanke naše občine še vedno ne vedo, da cerkev
sv. Andreja v svojih prostorih skrbno čuva pravo umetnino. Božji
grob je eden izmed najlepših v Evropi, sestavljen iz umetelno položenih koščkov stekla, ki se bleščijo v različnih barvah ter dajejo
opazovalcu občutek tridimenzionalnosti. Božji grob je darilo neke
češke firme, domačini pa vedo povedati, da je imel veliko zaslug
za postavitev prav tržaško – koprski škof Matevž Ravnikar, ki je bil
rojen na Vačah.
V temen prostor, kjer stoji še danes, so ga postavili leta 1865. Sprva so kristale osvetljevali z oljenkami in to samo v času Velike noči,
danes seveda uporabljajo električne svetilke.
Tudi letos bo grob odprt vse od Velikega četrtka pa do velikonočne
nedelje, kasneje pa si ga lahko ogledate le ob predhodni najavi v
župnišču ali pri mežnarju Jurjevec Janezu.

Vir fotografije: RTV SLO
Na »parket« so stopili delegati in opravili svoje delo. Po izvedenem drugem krogu glasovanja, je stranka dobila novo vodstvo in sicer je bil za
predsednika izvoljen Franc Bogovič, zadolžitve podpredsednikov pa so
prevzeli Janez Tomšič, Olga Franca in Jasmina Opec. Delo predsednika
Glavnega odbora bo nadaljeval Franci Rokavec.
Kaj je prinesel Kongres dobrega za Litijo? Govorniki so se opirali na
t.i. zdrave, kmečke korenine stranke. Zagovarjali so usmeritev konzervativne stranke s sodobnim pridihom kot tudi prevetritev znotraj le te.
Vsekakor je »modernizacija« stranke na plečih vodstva. Veseli smo, da
so delegati ponovno zaupali predsedovanje Glavnega odbora Franciju Rokavcu in s tem Litijanom omogočili kreiranje nadaljnjega razvoja
stranke. Veliko dela bo, streznitev ali potrditev bo prinesel naslednji
Kongres. Aleš Jurič

6. POHOD PO POTEH
OKROG SLIVNE
Vabimo vas, da se nam pridružite na 6.
pohodu po poteh okrog Slivne, ki nas
popelje mimo geometričnega središča
Slovenije, GEOSS. Na veliki ponedeljek, 1.4.2013, se dobimo v vasi
Slivna (GEOSS) ob 9:00 uri.
Program:
Start med 9. in 11. uro iz vasi Slivna. Na poti bodo pohodniki obiskali kraje in posebnosti: Pustolovski park GEOSS, Zgornja Gora
(cerkev Sv. Florjana), Štance Laze
(postojanka za okrepčilo), Pivkelj
(najvišja točka poti – 880m), Zgornja Slivna (cerkev Sv. Neže - možen
ogled), GEOSS in vrnitev nazaj v Slivno.
Pohod traja približno 3 ure.
Na cilju bomo domačini pripravili manjšo
pogostitev, organizirali vaške igre in se poveselili z vami.
Splošne informacije:
Pohod poteka po krožni poti okoli hriba
Slivna z najvišjo točko Pivkelj (880m). Pot
ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije, tudi družine z otroki.
Priporočamo ustrezno obutev za hojo po kolovozih, gozdu, travnikih,
ozkih stezicah…
Celotna trasa je dobro označena, zato ni bojazni, da bi zgrešili pot.
Ob lepem vremenu je iz poti možno videti Kamniške Alpe, za njimi v
daljavi Triglav, Krim, porečje Save, v ozadju celo Grintavce in Učko.
Štartnina pohoda znaša 6 EUR
(odrasli). V ceni je vključena
pogostitev na poti z domačimi
dobrotami in čajem ter toplo
pogostitvijo na koncu.
Parkiranje:
Za parkiranje bo poskrbljeno
v kraju Slivna (GEOSS), kjer je
startna in ciljna točka.
Organizator pohoda je Društ
vo za razvoj Slivne.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na gsm 031 304 693.
Miloš Kimovec
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Je morala vlada Janeza Janše oditi,
ker je bila preveč uspešna?
Komaj smo se malo otresli najhujšega pritiska, ko je kazalo, da bomo
morali vodenje svoje države prepustiti bruseljski birokraciji, smo spet
na dobri poti, da se vrnemo v stare tirnice. V senci tega nezavidljivega
položaja, kjer ni prostora za ustavljanje, se v teh dneh bodoči voditelji
države mrzlično ukvarjajo predvsem z iskanjem strokovnjakov, ki bi zasedli ministrske položaje v novi vladi. Programske usmeritve in konkretni cilji najbrž niso v prvem planu, saj se javnost še ni uspela seznanitiz
njimi, še manj pa je znano, kako namerava nova koalicija svoje načrte
dejansko uresničiti, kako bo to vplivalo na življenje ljudi in kakšne bodo
posledice za položaj Slovenije v mednarodni javnosti. Skrbi nas, kako
se bodo sprejemale usklajene rešitve, če so imele še nedavno politične
stranke bodoče koalicije o nekaterih ključnih vprašanjih kot npr. kako
sanirati bančni sektor, koliko in katero premoženje ohraniti v državni
lasti, povsem nasprotujoča si mnenja.
Ampak nobena cena ni previsoka za to, da pade Janševa vlada. Vsak
dan nas prepričujejo, da je bila ta vlada zelo neuspešna in celo škodljiva za Slovenijo. Pa je bila res? Rezultati govorijo drugače. Je morda
vlada padla prav zato, ker je bila preveč učinkovita in preveč uspešna?
Poglejmo nekaj dejstev, ki ponujajo odgovor na zgornje vprašanje. Ni
pomembno koliko strategij je bilo napisanih niti koliko analiz je ostalo
v predalih. Štejejo ukrepi, ki so bili sprejeti in dajejo učinke. Paket 5-ih
najpomembnejših reformnih ukrepov je bil uresničen 100%. Vlada je
uspela v samo enem letu
•	znižati izdatke za javno porabo tako, da je omogočila sprejem proračuna in s tem normalno delovanje vseh najpomembnejših funkcij
države, pri čemer so bili kljub številnim kritikam ukrepi precej bolj
mili kot so jih sprejemale nekatere države že nekaj let pred nami;
•	pripraviti podlage za učinkovitejše in bolj pregledno upravljanje z državnim premoženjem, s katerim se je doslej kljub številnim državnim
in paradržavnim institucijam, ki so se s tem ukvarjale, ravnalo negospodarno;
•	pripraviti podlage za sanacijo bančnega sistema, ki je v preteklosti
zaradi napačnih in škodljivih odločitev pogoltnil milijone evrov davkoplačevalskega denarja, pri tem pa ni bil sposoben zagotavljati ene
svojih temeljnih dejavnosti, to je financiranja delovanja in razvoja
gospodarstva;
•	pripraviti pokojninsko reformo, ki bo omilila pritisk na pokojninsko
blagajno in ki bo zaustavila padanje pokojnin; in
•	pripraviti delovno-pravno reformo, ki bo prinesla večjo prožnost pri
zaposlovanju in hkrati ohranila socialno varnost tistih, ki so izgubili
zaposlitev.
Bilo je še mnogo drugih, na različnih področjih, od davčnih razbremenitev za gospodarstvo, do poenostavitev na infrastrukturnem področju.
Zanimivo je, da zakoni, ki vplivajo na življenje ljudi niso bili deležni
nasprotovanja opozicije in socialnih partnerjev. S soglasjem sta bila
sprejeta celo zakon o delovnih razmerjih, ki se ga prejšnja vlada v treh
letih niti lotila ni, prav tako pokojninski zakon, ki je pred dvema letoma
doživel neslaven konec na referendumu.
Huda ura se je začela ob dveh zakonih, ki posegata na področja, ki jih
običajni ljudje ne čutijo neposredno na svoji koži. Področja, kjer se
preliva veliko denarja in kjer so si različni lobiji v preteklosti zagotovili
veliko moč in vpliv. Z uveljavitvijo obeh zakonov je obstajala realna
nevarnost, da se razkrije odgovornost posameznikov za porazno stanje
v slovenskih državnih bankah in odvzame moč in vpliv tistim, ki so bili
leta in leta navajeni, da so nedotakljivi. Ker zaustavitev projekta slabe
banke in holdinga ni uspela v Državnem zboru, je sledil poizkus na
Ustavnem sodišču. Ker ni uspelo niti tam, je bilo treba zrušiti vlado.
Še kdo verjame, da je bilo protikorupcijsko poročilo zgolj plod rednega
poslovanja neke institucije in da so bile ugotovitve brez sence dvoma
strokovne in nepristranske? Da je bil čas objave poročila naključje?
Še kdo verjame politikom, ki danes mislijo eno, jutri pa nekaj povsem
drugega? Še kdo verjame, da ob vseh nedavnih odkritjih medijev v
zvezi z raznimi spričevali in potrdili veljajo enaka merila za vse? Še
kdo verjame, da so bili protesti na slovenskih ulicah izraz spontanega
nezadovoljstva ljudi nad stanjem v družbi? Malo je naključij, posebej
v politiki.
Ne glede na vse, spoštovani občani in občanke! Katerakoli vlada že, naj
bo čim bolj uspešna, Slovenija jo potrebuje in vsi moramo po svojih
močeh prispevati, da gremo po poti okrevanja naprej.
Romana Tomc, Vaša poslanka

Matej Žontar
ponovno izvoljen v
vodstvo SDM
V soboto, 2.3.2013, je v Grand hotelu Primus na Ptuju potekal 15. volilni Kongres Slovenske demokratske mladine (SDM), kjer je podmladek
izvolil novo vodstvo za naslednji dve leti in sprejel resolucijo »Mladi,
prestavimo v peto!« in »Resolucijo o javem zavodu RTV«.
V izvršilni odbor Slovenske demokratske
mladine je bil ponovno izvoljen tudi Matej Žontar, občan občine Litija, ki je že v
prejšnjem mandatu opravljal vlogo predstavnika za odnose z javnostmi SDM in bil
nosilec večine aktivnosti podmladka. Na
koncu Kongresa SDM je dejal, da je zelo
zadovoljen s ponovno izvolitvijo v izvršilni
odbor in da je to neke vrste potrditev, da je bilo njegovo delo v preteklem mandatu dobro opravljeno.
Na Kongresu je bila sprejeta tudi resolucija »Mladi, prestavimo v
peto!«, ki vključuje pet prioritetnih področij mladinske problematike v
Republiki Sloveniji. Resolucija zajema področja izobraževanja, štipendiranja, zaposlovanja, stanovanjske problematike in
participacija mladih danes
in jutri. Z naslovom »Mladi,
prestavimo v peto!« želijo
spodbuditi participacijo
mladih, ob tem pa predlagamo na vsakem področju
pet konkretnih ukrepov za
izboljšanje stanja.
Podporo je prišel izrazit
tudi predsednik vlade RS, Janez Janša, ki je dejal, da je Slovenska demokratska mladina prva predlagala plebiscit o samostojni Sloveniji in
da se na to velikokrat pozablja. 
LO SDM Litija
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NE SPUŠČAJTE PSOV BREZ NADZORA V
PROSTO NARAVO! LOVCI PROSIMO
IN OPOZARJAMO
Kljub nenehnemu opozarjanju lastnikov psov o prepovedi spuščanja
psov brez nadzora v prosto naravo, lovci LD Litija še vedno ugotavljamo, da se nekateri občani naše občine požvižgajo na 35. člen Zakona
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2007, 17/2008), ki določa,
da spuščanje psov v prosto naravo brez nadzora ni dovoljeno. Kršitev
tega določila šteje za prekršek po prvi točki 77. člena istega predpisa, za katerega je posamezniku zagrožena globa v višini od 420 do
1200 evrov.
Že, ko se človek pelje skozi nekatere vasi naše občine, ni bevskanju ob
kolesih avtomobila ne konca ne kraja, sprehod je praktično nemogoč,
če se nočeš stalno izogibati sekalcem kakšne energične zverinice, pod
noč pa lahko slišimo kako »naš, ki je tako miren in samo brikete žre,
srne pa še pogleda ne...«, veselo bevska v bližnjem gozdu in neusmiljeno preganja divjad.
Res je, zdrave divjadi v
polni kondiciji en sam
pes ne bo ujel. Vsak pes
pa je zver in nekje globoko v sebi skriva gene
volčjih praočetov, ki ga
ženejo v to, da preganja
divjad in se združuje v
trope z ostalimi psi. TaPes, ki se brez nadzora giblje v prosti na- kšen trop divjad požene
ravi, je nevaren tako ljudem kot divjadi. Za z ene strani, z druge pa
spuščanje psa v naravo brez nadzora je za- zapre prehod in žival je
grožena globa v višini 420 do 1200 evrov. v pasti. Najhuje je pozimi, ko divjadi poleg
Foto: J. Marolt
lakote beg onemogoča
tudi snežna odeja. V našem lovišču psi letno povprečno pokončajo pet
osebkov srnjadi, pretežno brejih srn ali mladičkov. V zimah kot je bila
letošnja, pa se to število lahko tudi podvoji. Koliko pa je pokončane
divjadi, ki je ne najdemo in ne moremo evidentirati?
Bliža se pomlad, čas ko srne začno polegati mladiče. Visoko breja srna
je okorna in ne more bežati. Kot taka je zelo ranljiva. Ne le popadanje,
že stalno preganjanje je lahko vzrok za izvrženje ploda in s tem izgubo
mladičev.
Lovski čuvaji, ki imajo z LD sklenjeno pogodbo o opravljanju lovsko
čuvajske službe, so v času opravljanja lovsko čuvajske službe v lovišču uradne osebe, ki so dolžne kršitve zakona prijaviti lovski inšpekciji,
drugače so zaradi opustitve nadzorstvene pravice enako krivi in sankcionirani za prekršek kot kršitelj.
Lovci LD Litija se lahko pohvalimo z zelo dobrim sodelovanjem s kmeti,
lastniki gozdov in vsemi ostalimi občani. Naša opozorila so v veliki večini sprejeta kot dobronamerna in v izogib konfliktom tudi upoštevana.
Vedno pa se najde kdo, ki mu ni mar za trpljenje divjadi in vztrajno
ponavlja svoje prepričanje o tem kako »je njegov Bobi neškodljiv in
vse dni doma leži« in kako »ga jagri že ne bodo komandirali, ker se
srne tako ali tako po njegovi zemlji pasejo in mu solato jedo…«, najglasnejši je seveda tak, ki ima zemlje le malo več kot za »tegelc«, njegov
pes velikosti teleta pa ne ustrahuje le divjadi, pač pa tudi ljudi v bližnji
okolici. Kaj če si bo Bobi
namesto nemočnega srninega mladiča za svojo
krvavo igro nekoč izbral
sosedovega otročička?
Še enkrat prosimo vse
lastnike psov, da svojega štirinožnega prijatelja zaprete v primeren
pesjak ali priklenete na
verigo, ki mu bo omogočala dovolj gibanja. Ko Žrtev psov, ki jih je nevestni lastnik spustil v
ste s psom na sprehodu prosto naravo brez nadzora. Foto: J. Marolt
ga imejte pod stalnim
nadzorom, da ga lahko vsak trenutek odpokličete in rešite neljubo
situacijo, v kolikor tega niste sposobni pa predlagamo da sprehajate
svojega psa pripetega na sprehajalni vrvici.
mag. Jernej Marolt
komisija za odlikovanja in dopisništvo LD Litija

KULTURNI PRAZNIK V
NEKULTURNEM MESTU
Letošnji kulturni praznik si bomo, stanovalci naselja ob
parkirišču pred Lidlom v Litiji, dobro zapomnili. Namreč,
celo noč nismo mogli spati. Nočne ure nam je »lepšal«
DJ. In to do 5.00 ure zjutraj. Rave party v Litiji? Kako dobro in domiselno! Komu mar, da hrup škodi zdravju?!
Preglasna glasba v stilu dum dum in tup tup kot bi ti nekdo s kladivom
tolkel direktno po možganih, povzroči najprej glavobol, nadaljuje se z
bolečino v želodcu in na koncu te začne še nekam čudno stiskati v prsih. So what? Za naše slabo počutje skrbi DJ! Neverjetno! Najprej smo
zaprli okna, pa ni kaj dosti pomagalo. Okenska stekla so se še naprej
tresla, zidovi so vibrirali in v glavi je ure in ure zvenel enoličen hrup.
Posebna metoda trpinčenja z zvokom? Provokacija? Raziskava na temo
»kolk nič hudega sluteč folk zdrži«? Kdo je izdal dovoljenje? Ej, tole je
res bolno. Bedno, primitivno, čisti poden! Uboge živali, otroci, starejši
občani, ubogi vsi, ki si ne moremo pomagati. Nezaslišano, nesramno
početje. Nočni trušč dojemamo že kot skrajnje nekulturno in nasilno
dejanje, zato se domislimo učinkovite strategije (namesto klicanja neučinkovite policije). Kaj če bi streljali v zvočnike ali kar z raketo raztreščili cel šotor? Potem bi končno imeli mir. Nasilje rodi nasilje. Preverjeno.
Sreča, da smo še toliko razumni in človekoljubni, da ideja ostaja samo
v domišljiji. Da ne bo pomote, imejte se, samo ne v naselju!!! Župan, če
niste vedeli, v kulturnih mestih se rave party dela na dovolj oddaljenih
krajih ali pa v dobro izoliranih dvoranah. Drugič se malo razglejte in
posvetujte, če vam je kaj mar za ljudi. Tole res nima zveze s kulturo in z
obzirnim, kulturnim obnašanjem. Nepozabno noč ste nam privoščili in
ni bilo prvič (lani harmonike in jugo turbo za 1. maj), naj bo zadnjič.
Za konec primerjajmo še kulturnega in nekulturnega človeka. Kulturen
človek je obziren, prijazen, iskren, tenkočuten, toleranten, dobronameren, plemenit, odprtega duha, izobražen, napreden, pogumen, resnicoljuben, nepodkupljiv, razumevajoč, ustvarjalen, konstruktiven, skromen, duhovit in spoštljiv. Nekulturen človek pa je omejen, primitiven,
hinavski, škodljiv, zahrbten, podel, kičast, osladen, zabit, neprijazen,
neiskren, žleht, sebičen, neizobražen, zakompleksan, samovšečen, se
poslužuje pritlehnega, prostaškega humorja, pohlepen, destruktiven
in nespoštljiv. Kakšni ljudje prebivajo v tem kraju danes pa presodite
sami. 
Sven Vilhar

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

ZBOR KRAJANOV MESTNE
SKUPNOSTI LITIJA
V sredo, 6.marca 2013 ob 16.30 uri, je bil v veliki sejni sobi Občine
Litija zbor krajanov MSL, ki ga je na pobudo CI organizirala MSL. Kljub
pomislekom nekaterih o (pre) zgodnji uri se je zbora udeležilo veliko
meščanov, kar do sedaj v mestu ni bila navada.
Vprašanj in pobud meščanov županu, direktorju KSP in predsedniku
MSL o aktualni problematiki v mestu je bilo veliko, saj je razprava trajala skoraj štiri ure. To vsekakor kaže na to, da Litijani ne želimo več
apatično opazovati, kaj se z našim mestom dogaja. Aktivno sodelovanje meščanov pri zadevah, ki se tičejo nas vseh in neposredna komunikacija z odgovornimi je temelj za napredek vsake lokalne skupnosti.
Pobuda CI o sklicu zbora je bila zelo pozitivno sprejeta in z veliko
pohvalami. Meščani si želijo takega sodelovanja, zato je bil na sklicu
podan tudi predlog, da bi se podobna srečanja odvijala 2x letno. Naslednje srečanje bo tako organizirano predvidoma oktobra letos.
CI je zboru izpostavila, obrazloženo zagovarjala ter od odgovornih zahtevala podrobna pojasnila za naslednje zadeve:
- zadnja podražitev komunalnih storitev,
-	komunalni prispevek za priklop na novo kanalizacijsko omrežje in
ostali stroški lastnika stavbe v zvezi s priklopom,
- ustanovitev novega Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport,
-	ureditev prometa v nekaterih delih mesta, še posebno neznosnega
stanja mirujočega prometa v Litiji,
- plinifikacija mesta,
-	in še številna vprašanja občanov, ki so prispela na elektronski naslov
CI.
Zaradi obsežnosti žal vsega ne moremo objaviti v glasilu Občan, lahko
pa si jih v celoti preberete na spletni strani CI Litija. Odgovorni tudi
niso mogli posredovati vseh pojasnil in odgovorov že na zboru, zato so
nam jih obljubili v pisni obliki čimprej. Tudi te odgovore bomo v celoti
objavili na naši spletni strani takoj, ko jih bomo prejeli.
Oglejte si našo spletno stran www.civilna-iniciativa-litija.si ali pa nam
svoje pobude, vprašanja ali kritike posredujte na elektronski naslov
ci.litija@gmail.com .

Spremenjene uradne ure določenih
policijskiH postaj v Policijski upravI
Ljubljana – obvestilo.
S 4. 2. 2013 je bila spremenjena organizacija dežurne službe oz. uradne ure na nekaterih policijskih postajah na območju PU Ljubljana.
Spremembe so na policijskih postajah Vrhnika, Grosuplje, Kamnik in
Litija, kjer so policisti do sedaj, v objektu PP, dežurali oz. bili dosegljivi
vsak dan 24 ur.
Dežurstvo oz. uradne ure na navedenih policijskih postajah so po novem:
- na PP Grosuplje od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00 uro;
- na PP Vrhnika od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro;
- na PP Kamnik od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro;
- na PP Litija od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro.
Spremembe so namenjene optimizaciji delovnih procesov, racionalizaciji dela in povečanju števila policistov, ki bodo naloge opravljali na
terenu. To pomeni, da bodo policisti, ki so do sedaj opravljali naloge
dežurnega v objektu PP v nočnem času ter med vikendi in prazniki,
opravljali naloge na terenu. Kar pomeni, da bo na ta način na terenu
več policistov ter bo s tem na nek način še bolje poskrbljeno za varnost
državljanov.
Od leta 2010 na enak način poslujejo že na policijskih postajah Medvode, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Logatec.
Za vse nujne klice in interventno posredovanje policije je občanom izven uradnih ur na voljo številka 113.
Ta način poslovanja smo na Policijski postaji Litija podrobno spremljali
v mesecu februarju in naleteli na pozitivne odzive občanov, kateri opažajo, da so naši policisti v večernem času peš prisotni tudi po samem
mestu Litija, kar pa seveda predstavlja še boljšo vez med občani in
policisti na našem območju.
Komandir policijske postaje
Marjan Turnšek
V zadnji številki Občana je g. Kolenc v svojem članku
»ponedeljek popoldan« reklamiral računalniški tečaj
za začetnike - upokojence. Sem ena izmed udeleženk
tečaja in bi se s tem prispevkom, v imenu vseh udeležencev tečaja, rada
zahvalila Izobraževalnem centru GEOSS
ter voditeljema Urošu in Mateji Rozina za
prijaznost in potrpežljivost. Imeli smo se
lepo, naučili smo se
veliko novega. Zdaj
redno surfam po netu
in lajkam na fejsbuku
in se mi zdi super.
Leta res niso ovira.
Pogrešane fotografije pa ponosno pripenjam k sporočilu. Lep pozdrav.
Slavica Janež

6.990,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy

1.550,00 EUR
Volkswagen Golf Basis 1.4

Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 09/2013, Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 03/2014, prev.
prev. 104845 km, rdeča barva, diesel, 1686 159126 km, temno modra barva (kovinska),
ccm, 92 kW, ročni (6 pr.), KLIMA
bencinski, 1390 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.)

5.850,00 EUR
Opel Corsa 1.3 CDTI

4.680,00 EUR
Peugeot 207 Style 1.4 16V

Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 05/2013, Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 08/2013,
prev. 102000 km, bela barva, diesel, 1248 prev. 85406 km, bordo rdeča barva (ko
ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA
vinska), bencinski, 1360 ccm, 65 kW, ročni
(5 pr.), KLIMA

5.990,00 EUR
Opel Meriva 1.4 16V Essentia

Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 06/2008,
prev. 92390 km, srebrna barva (kovinska),
bencinski, 1364 ccm, 66 kW, ročni (5 pr.),
KLIMA

7.490,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy

Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 02/2013,
prev. 129000 km, srebrna barva (kovinska), diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6
pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.6 Enjoy, letnik 2010, cena 9.650,00 EUR; Opel
Corsa 1.3 CDTI, letnik 2009, cena 5.700,00 EUR; Opel GT 2.0 Turbo, letnik 2008, cena
19.500,00 EUR; Opel Signum 2.2 DTI 16V Elegance Avt., letnik 2004, cena 4.900,00
EUR; Volvo V50 Kinetic 1.6 D, letnik 2006, cena 6.490,00 EUR; Subaru Outback Lega
cy Outback 2.5 QV 4WD, letnik 2003, cena 6.490,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Spoštovani,
v zvezi z navedbami v članku mesečnika Občan z naslovom »Policijska postaja Litija v primežu ZUJF-A«,
avtorja Cirila Golouha v skladu z določili Zakona o medijih in za zagotovitev objektivnejše obveščenosti javnosti, zahtevamo objavo naslednjega odgovora:
Policisti Policijske postaje Litija so in bodo občanom vedno na voljo.
S 4. 2. 2013 je bila med drugimi spremenjena organizacija dežurne
službe oz. uradne ure tudi na Policijski postaji Litija. Sprememba se
nanaša zgolj na dežurne policiste, ki so bili dosegljivi vsak dan 24 ur v
objektu policijske postaje, po novem pa dežurstvo oz. uradne ure na
Policijski postaji Litija potekajo:
od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro.
Spremembe so namenjene optimizaciji delovnih procesov, racionalizaciji dela in povečanju števila policistov, ki bodo naloge opravljali na
terenu. To pomeni, da bodo policisti, ki so do sedaj opravljali naloge
dežurnega v objektu PP v nočnem času ter med vikendi in prazniki,
opravljali naloge na terenu.
Vodstvo policijske postaje lahko glede na potrebe ta čas oziroma uradne ure tudi prilagodi oz. podaljša (večje prireditve, izredni varnostni
dogodki….).
Za vse nujne klice in interventno posredovanje policije je občanom na voljo številka 113.
Z omenjeno reorganizacijo dežurne službe se v ničemer ne spreminja
delo policistov PP Litija, ki so na območju Litije prisotni 24 ur na dan
in so na voljo občanom (tako za interventne kot tudi druge dogodke).
Delo policistov usmerja, nadzira in vodi vodstvo policijske postaje Litija (komandir, pomočniki komandirja). Policisti - operaterji na številki
113 (gre za izkušene policiste z več letnimi izkušnjami) poleg tega, da
sprejemajo klice na številko 113 in na kraj napotujejo policiste, nudijo
policistom na terenu vso potrebno pomoč. Pri tem imajo vsak trenutek
povratno informacijo tudi o tem, kje se policisti nahajajo, tako da lahko
temu primerno na nek varnostni dogodek tudi odreagirajo (hitreje, s
potrebnim številom policistov ipd…).
V okviru PU Ljubljana na opisan način od leta 2010 poslujejo že nekatere policijske postaje (Medvode, Logatec, Zagorje...), tako da odločitev
o uvedbi uradnih ur temelji na skrbni preučitvi delovnih procesov posamezne policijske postaje. Prijazen pozdrav.
Maja Ciperle Adlešič
Predstavnica za odnose z javnostmi, Policijske uprave Ljubljana
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Jože Dobravec – 80 letnik
»Z glasbo je mogoče povedati več kot z besedami.«
Carl Maria von Weber
Ali je mogoče pisati in govoriti o nekom, ki je v širši skupnosti pustil
krepke odtise, ne da bi pri tem zapadli v površnost ali celo banalnost?
Okrogli osebni jubileji so priložnost, da se vsaj na kratko tudi javno
spomnimo ljudi, ki so bili v nekem obdobju enostavno nepogrešljiv del
naše družbe in so pri tem tudi pustili jasne sledi, čeprav je morda ime
ostalo nekje zadaj. Žal je v naši družbi še vedno tako, da sila neradi izpostavimo osebne zasluge ljudi. Morda tudi zato, ker jih zaradi njihove
prizadevnosti, vztrajnosti in učinkovitosti jemljemo kot samoumeven
del našega vsakdana. Pa to ni čisto prav in pošteno.
Konec februarja je življenjski jubilej praznoval Jože Dobravec, glasbenik po srcu in duši, ki je tlakoval tudi pot glasbenega razvoja v Litiji.
»Glasba iz duše odpravi umazanijo vsakdanjega življenja.«
Berthold Auerbach
Jožetovo otroštvo je zaznamovala 2. svetovna vojna in nesmiselna izguba očeta leta
1944. Težke preizkušnje v zaporih v povojnem obdobju so pustile globok pečat v otroški duši, ki je globoko čutila, razumeti pač
ni mogla. Družina je le po srečnem naključju ušla gotovi smrti in se vrnila v oropan
in obubožan dom. Jože je uteho poiskal v
glasbi, s katero se je začel ukvarjati v teh
najtežjih letih po vojni. Vključil se je v številne glasbene sestave in orkestre ter se leta
1954 vpisal na Glasbeno šolo Center v Ljubljano ter Srednjo glasbeno
šolo, smer klarinet. Zaradi pomanjkanja glasbenih pedagogov se je že
med študijem zaposlil v GŠ Mengeš. Njegova glasbena pot ni zamrla
niti med služenjem vojaškega roka, ko je bil napoten v Kraljevo (Srbija).
Tudi v nekdanji JLA je znal izkoristiti svoj talent, saj je
organiziral in vodil svoj Big band JNA v mestu Kraljevo.
Imel je številne koncerte po vsej Srbiji, kjer je prejel številne pohvale in priznanja. Kot zanimivost naj omenim,
da je tedanja srbska televizija RTB predvajala enega od
njegovih koncertov v živo, kjer je vojak Jože blestel kot
solist saksofonist skupaj z znano pevko Lolo Novakovič.
Leta 1963 se je kot učitelj harmonike in klarineta zaposlil
v Glasbeni šoli Litija, ki jo je polnih 25 let vse do upokojitve leta 1992 tudi vodil ter hkrati prevzel vodenje Pihalnega orkestra Litija, v katerem je sicer kar 48 let tudi igral.
V istem letu je ustanovil še Big band orkester v Litiji, ki je
deloval tri leta. Bil je organizator in dirigent. Imeli so 15
samostojnih celovečernih koncertov z znanimi slovenskimi pevci in pevkami. 1966 je prevzel godbo kot dirigent
in jo vodil vse do leta 1994. Poleg tega je v Litiji ustanovil
tudi bobnarsko skupino, mažoretke, baletni oddelek v GŠ
Litija ter harmonikarski orkester. V zlatih časih litijskega
karnevala je Jože kar 28 let pri njem aktivno sodeloval in
mu z orkestrom ter mažoretkami vtisnil značilen pečat.
Za svoje dolgoletno bogato in plodno delovanje je prejel
številna priznanja in nagrade, med njimi so najodmevnejša
priznanje pihalnih orkestrov Slovenije, vsa Gallusova priznanja, priznanje občine Litija, zaslužni križ CIZM, ki ga
podeljuje Zveza pihalnih orkestrov Slovenije in Evropa idr.
Jože Dobravec je tudi eden redkih Litijanov, ki ima izoblikovan trden in odgovoren odnos do lokalne dediščine
in mu ni vseeno, kaj se z njo dogaja. Ravno zato je nepogrešljiv vir znanja in vedenja o litijski zgodovini, ki ga
rad nesebično deli z enakomislečimi. Tudi zaradi tega v
Mestnem muzeju Litija neizmerno cenimo njegovo pomoč pri odkrivanju naše lastne zgodovine ter se mu ob
tej priložnosti zanjo tudi javno zahvaljujemo.
V Kulturnem centru Litija in Mestnem muzeju Litija se
ob njegovem življenjskem jubileju pridružujemo vsem
čestitkam in mu želimo, da bi še dolgo užival v krogu
svoje družine, ob glasbi ter z nami delil svoje bogato znanje in izkušnje.
»Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v
šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je
položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite
in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.«
Albert Einstein
H.H.

SREČKO IZ VESOLJA

Srečko Zmarsa, po domače Spodnjeloški Feliks si je od
rojstva želel skočiti iz vesolja. S pomočjo litijskih sponzorjev, politične levice in desnice ter sredinske veje vojnih veteranov vojne za Slovenijo, je v soboto 08. Februarja 2013 uresničil svoje sanje. Pridobil je vsa finančna
sredstva, ki so bila ostanek lanskoletnega proračuna
za izgradnje nove šole in Centra SVC. Mladi znanstveniki so pred tem raziskali in potrdili, da je ta dan možno,
skočiti naravnost v naročje Litijanov. Njegovo kapsulo so
izpred Litijske cerkve v zrak ponesli helijevi baloni in v
stratosferi več kot 39 000 metrov je izskočil. Naskočil
je štiri svetovne rekorde: najvišji polet z balonom, najhitrejši in najdaljši prosti pad ter prebil zvočni zid.
S Srečkom iz BASE NIČ iz
Ponovič so bili v stalnem
kontaktu Janez Muc, ki je
pred leti že skočil z Venere
ter preostala ekipa astrofizikov in astrolovk (skupaj 16
znanstvenikov). Na podlagi
zračnega pritiska, tlaka prostega pada, se je merila vsaka sekunda njegovega leta,
je potrdila izbrana ekipa vrhunskih strokovnjakov. Tlaka
v kapsuli so izmerili okoli toliko kot v zaprti pločevinki
piva, na višini 39 km se je naredila penica. Dokazali so
kako je nemogoče postalo mogoče.
Ozrli smo se v nebo in šteli sekunde njegovega prostega
pada dokler ni pristal v naši sredini in se s tem vpisal v
knjigo Unionovih rekordov.
Zahvaliti se moramo Vsem udeležencem Litijskega
karnevala, podpori občine in turističnega društva za organizacijo pomembnega dogodka. Zabavali smo se ob
pripravah, prezeblo nas je na ulicah Litije a ste nam z
nasmeškom na ustih vse poplačali. Upam, da se bomo v
prihodnje še srečali in pustno skupaj rajali.
Podatke za Vas zbrala in uredila: T. M. astrolovka iz
BASE NIČ

Heraldično, genealoško in veksilološko društvo Heraldica Slovenica bo letos že osemnajstič priredila proslavo ob Dnevu zastave v
zemljepisnem središču GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah. Namen
tradicionalnega prirejanja svečanosti v čast slovenske zastave je
ohranjanje slovenske nacionalne identitete (jezik, kultura, zgodovina, ozemlje in slovenska nrav). Na proslavo vsako leto vabimo iz
ljudstva izvoljene predstavnike naše domovine, žal je le nekaj izjem, ki si najdejo čas, da se v srcu Slovenije poklonijo 165 let stari
zavetnici Slovenstva. Pred dvanajstimi leti nam je uspelo priklicati
tedanjega predsednika DZ gospoda Boruta Pahorja, slovenskega
metropolita gospoda Franca Rodeta in predstavnike vseh tedanjih
političnih strank. Takrat je bilo slovensko politično telo še pripravljeno konstruktivno sodelovati med seboj. Govorili smo o enotnosti poštenosti in načelnosti. Danes je vse drugače, etika in vrednote
so izginile iz našega besednjaka. Pod okrilje naše zastave se zatekamo le tedaj, ko smo v stiski in rabimo pomoč države.
Pri slavnostnem dvigu slovenske državne zastave bo tudi letos
sodelovala častna enota slovenske vojske. Veseli smo, da se je z
novo izvoljenim predsednikom Republike Slovenije začelo obdobje,
ki bo pomirilo sprte in užaljene na pravičnih domoljubnih temeljih.
Predsednik države Borut Pahor je naše povabilo, da na proslavi

spregovori z veseljem sprejel. Ob tej priložnost se bo vpisal tudi v
zlato knjigo, novo izvoljenih predsednikov, kar pomeni ustoličenje
predsednika v GEOSS-u. Na naše povabilo se je tudi prijazno odzval
kardinal dr. Franc Rode, ki bo daroval sveto mašo za domovino ob
10. Uri v cerkvi Sv. Andreja na Vačah. Letos bi radi ponovili dogajanje na proslavi iz leta 2001. Takrat smo se še poslušali in slišali
drug drugega.
Vabimo vse zastavonoše, praporščake vojnih veteranov, kulturnih društev občine Litija in občine Šmartno, da se udeležijo
parade zastav in praporov ob dnevu zastave. Prireditev bo 7.
aprila ob 14. uri. Zastavonoše prosimo, da se zberejo ob 13.
30 uri pred gostiščem Vrabec. Krajane Slivne prosim za pomoč in potrpljenje v času proslave. Vse podrobnejše informacije dobite po telefonu 01 897 70 77 ali na naši spletni strani
Jožef Lajevec
www.heraldica-slovenica.si .

GOSTILNA ŠPENDE
Valvazorjev trg 16, Litija

NUDIMO VAM MALICE,
KOSILA IN JEDI PO NAROČILU.
Vabljeni

AK TUA L N O
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PREIMENOVANJE CENTRA ZA
RAZVOJ LITIJA

V začetku marca se je Center za razvoj Litija preimenoval v Razvojni
center Srca Slovenije. Center za razvoj Litija že nekaj let ne deluje
zgolj v lokalnem okolju občine Litija, od leta 2006 s partnerskimi občinami razvija tudi svojo znamko Srce Slovenije. Zato je bil korak v
smeri preimenovanja smiseln in pričakovan.

ZAGOTOVITE SI SVOJ
IZVOD!

V letošnjem koledarju dogodkov Srca
Slovenije boste našli kar 400 dogodkov iz
občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna
Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš,
Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Zagorje
ob Savi. Knjižico dobite na Razvojnem
centru Srca Slovenije, občinah in posameznih info točkah, v e-obliki pa tudi na
spletni strani www.srce-slovenije.si.

Slovensko tržišče še ni zasičeno z eko izdelki, tudi povpraševanja
med kupci je veliko. Priložnosti za tržne poti je zato veliko – od prodaje na domu, povezave s supermarketi, sodelovanja na lokalnih tržnicah, prodajanja eko zabojčkov in odkup pridelkov s strani zadrug.
Kot je povedal eden od mladih po predavanju v Litiji, je bilo »predstavljenih dovolj informacij, da lahko v panogi ekološkega kmetijstva vidi
svojo priložnost prav vsak«.

SRCE SLOVENIJE ŽELI POSTATI
STAROSTNIKOM PRIJAZNO OBMOČJE

V sredo, 6. marca 2013, je Razvojni center Srca Slovenije v Medgeneracijskem centru Bistrica v Domžalah organiziral dogodek na temo
aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja. Na njem so
udeleženci izmenjali ideje za razvoj tega pomembnega področja v
prihodnjem razvojnem obdobju našega območja.

KAKO NA TRG Z EKO PRIDELKI

Več kot 50 udeležencev predavanja se je seznanilo s trendi na področju ekološkega kmetovanja. Dejstvo, da samo 20% ekološke hrane na
policah naših trgovin pridelajo slovenski kmetje, vse ostalo pa pride
iz tujine, predstavlja priložnost za naše kmete. To sta poudarila tudi
Anamarija Slabe, specialistka za ekološko pridelavo z Inštituta za trajnostni razvoj, in Zvone Černelič z Ekološke kmetije Černelič iz Artič.

Predavanje v Litiji je bilo odlično obiskano. Informacije o prihodnjih izobraževanjih najdete na www.srce-slovenije.si.

VABILO NA
10. POHOD
PO OBRONKIH
JABLANIŠKE DOLINE
6. april 2013
Letos vas Društvo za razvoj podeželja LAZ vabi na 10. pohod po
prelepih obronkih Jablaniške doline in sicer na tradicionalno prvo soboto v aprilu. Nekateri že veste,
da gre za nezahtevno in prijetno
hojo, s postanki pri domačinih, ki
za pohodnike pripravijo domače
dobrote. Ob prijaznih gostiteljih
in bogati kulinarični ponudbi, si
lahko vsi skupaj želimo samo še
lepega vremena.
Start bo pri gasilskem domu
v Zgornji Jablanici od 7.00
do 10.00 ure, kjer boste lahko potrdili kontrolni kartonček in se
okrepčali. Zaključek s kulturno zabavnim programom se bo odvijal
v Gradišču pri Litiji s pričetkom ob 13.30 uri. Ob povratku v dolino
se boste lahko ustavili še v v Zgornji Jablanici, kjer bo več kmetij pripravilo stojnice s ponudbo domačih dobrot. Vljudno vabljeni.

Za več informacij si oglejte:
www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz
Telefon: 070 303 321

Ekološko pridelana hrana v zadnjih letih pridobiva na pomenu,
saj se ljudje vedno bolj zavedamo vpliva hrane na naše zdravje.
Razvojni center Srca Slovenije vidi na tem področju veliko poslovnih priložnosti tudi za mlajše ljudi, zato je sredi februarja v
Litiji pripravil izobraževanje na to temo.
Delovno srečanje na temo aktivnega staranja in medgeneracijskega
sožitja v Domžalah
Med različnimi predstavniki občin in nekaterimi strokovnjaki, ki delujejo na nacionalnem nivoju, je bila prisotna tudi podžupanja občine
Litija Lijana Lovše, ki je izjavila: »Srečanja na temo medgeneracijskega sodelovanja v Domžalah sem se udeležila z velikim pričakovanjem, saj bomo v Litiji kmalu dokončali podoben medgeneracijski
center, kot ga imajo v Domžalah. Prepričana sem, da je smiselno,
da se seznanimo z njihovimi pozitivnimi izkušnjami, seveda pa tudi s
težavami in ovirami, ki so se jim postavljale na poti. Pomembno je,
da ne ponavljamo napak in da se učimo na dobrih praksah.« Prisotni
so se strinjali, da mora Srce Slovenije postati okolje, v katerem se
bodo tudi starostniki dobro počutili.
Dogodek je bil izveden v sklopu mednarodnega projekta INNOVAge,
ki je podprt s strani evropskega programa INTERREG IVC in je namenjen predvsem izmenjavi znanj in izkušenj med različno razvitimi
regijami v Evropski uniji.
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MlaDINSkI CENtEr
LITIJA
SKUPAJ NA DELU IN MREŽA NVO
MLADINSKEGA DELA
Mreža MaMa je zavod, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo
dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela
v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega
preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.
Mc Litija se je lani pridružil projektu Mreže MaMa »Skupaj na delu«.
Projekt je spodbujal korporativno prostovoljstvo in je bil namenjen celotni lokalni skupnosti, predvsem pa civilni družbi, saj je odpiral dodatne možnosti civilnega dialoga ter povezovanja z gospodarstvom. V Litiji
smo skupne interese mladih, javnega sektorja, nevladnih organizacij
in gospodarstva v zvezi z izzivi mladih definirali na okrogli mizi v maju.
Nanašali so se zlasti na dvig kvalitete odločanja za izobraževanje in pridobivanje kompetenc mladih za zaposlovanje. Lani jeseni smo izvedli
nekaj neformalnih izobraževanj in sklenili dogovor s šolami o občinskem
poklicnem bazarju. Tega nameravamo izvesti to jesen.
Zavod Mladinska mreža MaMa je tudi nosilec projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki želi izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in mladinskih nevladnih organizacij. Osnovni cilj
delovanja Mreže NVO mladinskega dela je vzpostaviti kvalitetno med
sektorsko povezovanje z namenom krepitve nevladnih organizacij na
področju socialnega mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki
se ukvarjajo z mladinskim delom, v ključne dokumente države in regij.
Mreža NVO mladinskega dela želi postati svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo
organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje. Več o projektu na voljo: www.mreza-mama.si.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH
PROGRAMOV/PROJEKTOV
Mladinski center Litija in Klub litijskih in šmarskih študentov vabita vse
mlade, neformalne skupine mladih, mladinska društva in njihove krovne
organizacije, da prijavijo programe na razpis. Želimo si novih, svežih in
inovativnih, predvsem pa programov namenjenih mladim.
To pomeni, da bodo mladi sami načrtovali, ustvarjali, izvajali in v večji
meri tudi uporabljali SVOJE programe. Ti so lahko z različnih področij, od
ekologije do športa. Svoje predloge dostavite na MC Litija do 11. aprila
2013. Če ste manj vešči pisanja vlog, organiziramo v četrtek 5. aprila
delavnico, na kateri lahko sestavite zelo dobro vlogo.
Razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani Mc Litija – www.mclitija.si in spletni strani KLIŠE www.klise-klub.si .

BODI NAJ MLADI PROSTOVOLJEC / PROSTOVOLJKA
OBČINE LITIJA
Mladinski center Litija objavlja natečaj za izbor najbolj prizadevne prostovoljke ali prostovoljce v letu 2012 v naši občini.
Do 6. maja lahko kdorkoli (posamezniki, neformalne skupine, društva,
zavodi…) predlaga mlade (15 do 30 let) za katere misli, da so z osebnim
prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov občine Litija v letu 2011.

VRTNARSKI KOTIČEK

Razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani Mc Litija – www.
mc-litija.si. Lahko vam ga pošljemo tudi po pošti ali mailu, le pokličite
na 051 443 410.
V Litiji je mnogo aktivnih mladih ljudi, delajo v različnih društvih, ali pa
mimo njih izvajajo različne, za skupnost pomembne dejavnosti. Spomnimo se jih, dajmo jim priznanje za njihovo nesebično delo, povejmo jim,
da jih cenimo, da so nam zgled.
Predlaganim mladim prostovoljkam in prostovoljcem bo podelil diplome
na javni prireditvi v maju.
Objavljen pa je tudi razpis za Naj prostovoljce in prostovoljke Slovenije v
letu 2012 in naj prostovoljske projekte Slovenije. Najdete ga na naslovu
http://www.mlad.si/novica/1862-MSS-je-objavil-natecaj-PROSTOVOLJEc-LETA-2012. Vabim vas, da sodelujete tudi na tem razpisu.

javite za prostovoljno delo – pomoč bomo potrebovali 5. in 6. aprila na
dogodkih.
Pomagamo šolarjem
Kdor bo na dogodku 6. aprila našel kaj primernega zase, bo za izbrano
odštel vsaj 0,50 EUR in s tem doniral za namen udeležbe v šoli v naravi
socialno ogroženih učencev Podružnice s prilagojenim programom OŠ
Litija. Prav tako bo izkupiček od vstopnic s simbolično ceno za kulturni
dogodek doniran za ta namen. Veseli bomo, če se bo projektu pridružilo
tudi kakšno podjetje.
Za vse informacije kontaktirajte vodji projekta Mojco Mikac (041 427
271) in Tino Baš (031 702 258).

KLUBSKA SCENA

Najkrajši mesec v letu so Kliše-jevi aktivisti
preživeli v duhu zabavnega pusta. Na pustni
petek so se lahko pustne maske v šotoru pri
trgovini Lidl v Litiji zabavale na Kliše-jevi pustni zabavi, ki je postregla z
zvoki Mc DJ BERNYJA, DJ SINARTA in
DJ EXO BELTRAMA. Vsi našemljeni so
lahko tekmovali za nagrado najboljše
maske na zabavi, dekleta pa so lahko
uživala tudi v moškem striptiz šovu, za
katerega je poskrbel plesalec Dany.
Po ocenah obiskovalcev ni manjkalo
dobre glasbe in pustnih norčij. Petkovi
večerni zabavi pa je sledil tradicionalni litijski pustni karneval, na keterem so v pustni povorki nastopile različne skupine društev, šol in drugih
združenj v občini, ki so različne politične ali druge teme v državi izpostavljale
s pomočjo različnih kostumov in mask.
Kliše-jevci so se za en dan preobrazili v
novodobne Robin Hoode ter v sprevodu
po litijskih ulicah dvema predstavnikoma slovenske politike jemali denar (v
obliki čokoladnih evrov) in ga zasluženo
dajali nazaj državljanom Slovenije. Politika sta svoje nakradene zaklade skrivala v samokolnici, ki sta jo
vlekla za seboj, Kliše-jevci našemljeni v Robin Hoode pa so trgali denar
iz primeža kradljivcev ter ga vračali
ljudstvu – obiskovalcem pustne povorke. Množice so vzklikale, Robin
Hoodi pa so se borili in ves denar do
konca povorke razdelili med občane
in jim s tem vrnili izgubljeno čast. Žal
letos aktivisti niso bili izbrani med
najboljšimi kostumi, vendar kot pravijo, je glavno sodelovanje, predvsem
pa medsebojno druženje in veseljačenje.
Napovedi za mesec marec:
- 15.3.2013 – Ob 20. uri Poker večer v
prostorih Kliše-ja
- 22.3.2013 – Filmski večer v prostorih
Kliše-ja
- 29.3.2013 – Jordanski večer v prostorih
Kliše-ja
Tjaša cVETKOVIČ

V mladinskem centru smo se odločili za ponovno otvoritev spomladanske
klubske scene. V domačem okolju se bomo zbrali in poslušali poezijo
avtorjev Urha Propsa, Jakoba Langusa in Teje Črnivec, večer bo popestril
kitarist Samo Dernovšek z vmesnimi glasbenimi točkami, manjkala pa ne
bo tudi čajanka in razstava slik mladih umetnikov Davida Langusa, Anje
Črnivec in Teje Črnivec. Vabljeni vsi ljubitelji poezije, glasbe in umetnosti,
v petek, 22. 3. 2013 ob 20. uri, v prostorih Mladinskega centra Litija.

TUDI K NAM PRIHAJA DAN ZA SPREMEMBE...
PROSTOVOLJCI ŠIRIMO SOLIDARNOST!
Vabimo Vas, da se udeležite dogodkov 5. in 6. aprila 2013 in podprete našo akcijo.
5. aprila bomo organizirali kulturni dogodek v Šmartnem pri Litiji. 6.
aprila bomo priča veliki izmenjavi predmetov na ploščadi med Športno
dvorano in OŠ Litija. Tema četrtega Dneva za spremembe, h kateremu
spodbuja Slovenska filantropija, je izmenjava predmetov, ki jih nujno potrebujemo za kvalitetno življenje:
- uporabni kuhinjski pripomočki (kuhalnice, pribor, posoda …)
- delujoči mali gospodinjski aparati (mešalniki, rezalniki, kuhalniki, grelnik za vodo, opekači ipd.)
- pripomočki za prostočasne aktivnosti (kolo, rolerji, lopar za tenis,
žoge … )
- ohranjene knjige in priročniki,
- večji kosi oblačil, ki bi jih tudi sami še nosili, dobro ohranjeni in oprani
(bunda, plašč, jopica …),
- modni dodatki ( torbice, šali, rokavice, rute …)
- drugi uporabni predmeti (oprema za otroke, mobitel, sušilnik za lase,
šolski pripomočki …).
Prav vsak med nami lahko pobrska po svojem domu in zagotovo se bo
našlo nekaj takega, kar sami ne potrebujemo več, nekomu drugemu pa
bi koristilo.
Vsak lahko sodeluje na Dnevu za spremembe.
Osnovne šole, gimnazija in vrtci na našem območju so že potrdili sodelovanje, učenci in dijaki bodo po razredih zbirali zgoraj naštete uporabne
predmete, Vi pa jih lahko od 2. do vključno 4. aprila prinesete med 14.
in 20. uro v Mladinski center Litija na Ponoviško cesto 12. Uporabne
predmete lahko prinesete tudi na dogodek 6. aprila do 11. ure.
Pridružite se vseslovenski prostovoljski akciji in pokažite, da imamo moč
– tudi s prostovoljstvom – spreminjati stvari na bolje. Za prijavo in lažjo
organizacijo najdete na spletni strani www.mc-litija.si obrazec in se pri-

zemlja ogrela s Strunalom nato pa še z Bioorganikom smo za uspešen pridelek naredili vse. Cenovno
ugoden je Bioorganik na sredini cenovnih razmerij,
Strunal pa je nekoliko dražji, vendar ima dva učinka,
ZELENJAVNI VRT
ki povečujeta uspeh, deluje kot gnojilo in razkuži zeVleče nas na vrt tako kot zgodnje spomladansko mljo.Sploh če nam strune, bramorji in polži delajo
cvetje iz zemlje.
težave.
Za vrt že nabavljamo gnojila, semena in delamo naSADNI VRT
črte kaj bomo počeli naslednje tri mesece.
Ves ta čas je že primeren za obrezovanje sadnega
Ponudba semen na trgu je velika, tako, da moramo drevja, kar smo napisali že v februarski številki. Pakar paziti, da ne kupimo kaj slabega. Pri pregledu zimo le , da ne bomo obrezovali v živo. Še vedno
trgovin sem ugotovil, da imajo nekje kar zelo poceni lahko pride namreč do spomladanske pozebe. Če
seme. Bil sem presenečen. Po ogledovanju lepega smo nabrali cepiče sedaj lahko že cepimo na razkol
zavitka pa sem ugotovil, da na njem ne piše koliko ali s katerokoli drugo tehniko, ki nam je všeč. Tudi
je vsebina vrečice in niti ne piše kakšna je kaljivost obrezujemo že. Požagane veje sežgemo. Pri tem
semena. Dva pomembna podatka manjkata. Kljub moramo upoštevati pravila požarnega varstva.
ugodni ceni se takim cenenim zadevam raje izogi- Če imamo mlin za veje jih lahko zmeljemo in uporabajmo. Seveda pa se odloča vsak sam. Zavedati se bimo za tvorbo komposta. Odžagan del na drevesu
moramo, da je najcenejše tisto, kar je preverjeno in obrežemo z nožem tako, da nima ostrih robov. Vesigurno. Seveda gledano na dolgi rok. Omenimo naj, čje rane nato premažemo s cepilno smolo. Npr.cepda lahko uporabimo tudi lansko seme, le računati sanom, ki je izdelan na vodni osnovi in je čiščenje
moramo na nekoliko slabšo kaljivost. Taka semena orodja enostavnejše.
imajo od 10 do 30% slabšo kaljivost zato sejemo ne- Opravimo še zadnje škropljenje proti breskovi kokoliko gosteje.
dravosti. Uporabimo lahko naslednje preparate:
Cupraglav, Cupropin, modra galica. Lahko pa modri
ZGODNJI KROMPIR NA VRTU
galici dodamo apno in dobimo bordojsko brozgo, ki
Deževje nam onemogoča zgodnjo saditev krompirja je enako učinkovita in ekološko sprejemljiva. To so
zato moramo postoriti nekaj korakov, ki bodo po- bakrovi pripravki. Vedeti pa moramo, da ti pripravki
magali zgodnji pridelek.To dosežemo lahko na več tudi zavirajo rast. To se bo odražalo v nekoliko kanačinov. Prvi pogoj je, da izberemo takšno sorto se- snejšem odganjanju.
menskega krompirja, ki dozori zgodaj. Najbolj rane Seveda to nič ne de. S tem se bomo nekoliko izognili
sorte so : Adora, ki dozori praktično v 65 dneh, Pri- spomladanski pozebi ali pa zmanjšali škodo. Drugi
mura, v 75 dneh,Jerla 75 dni, Mona lisa v 95 dneh, pripravki so še Dodine, Ziram, Radoziram. Če proMaris Bard v 100 do 105 dneh. Če jih pokrijemo ti kodravosti ne bomo uporabili škropljenja je bolj
z vrtnarsko tkanino se bo zemlja segrela. Hladen malo verjetno, da bomo cepljene breskve v naslezgodnjespomladanski mraz gomoljem ne bo prišel dnjih letih obdržali pri življenju.
do živega. Seveda obstoja še tretja možnost. To je
topla greda. Če smo jo pripravili pravilno se bo v njej
OKRASNE RASTLINE
razvilo dovolj toplote, da bomo imeli rani krompir V tem času okrasno grmičevje obrezujemo, krajna mizi že konec maja ali pa še prej. Prednost to- šmo, redčimo, presajamo in gnojimo. Na razpolago
ple grede je namreč v tem, da naredi zemljo toplo, imamo dovolj raznoliko ponudbo gnojil za te namevendar pri tem ne smemo pozabiti na uravnavanje ne. Najbolje je, da se poslužujemo takih gnojil, ki
mikroklime v njej. To pomeni, da jo moramo dnevno imajo znak počasnega sproščanja. To pomeni, da se
zračiti in ponoči zapirati. Toda trud se izplača. Gno- počasi topijo in s tem ne onesnažujejo okolja. Tako
jenje pri sajenju krompirja je enostavno. Pri tem se dosežemo tudi boljši izkoristek.
poslužimo uležanega hlevskega gnoja. Nikakor ne
smemo uporabiti svežega. Vendar pa se moramo
VRT NA BALKONU
zavedati, da hlevski gnoj ne vsebuje nič drugega kot Večkrat smo že omenili, da na balkonih lahko uredile organsko maso in dušik. Za vrtičkarje je skoraj mo svoj mini vrtiček. In kaj naj tam pridelujemo se
bolje da uporabijo Biogrena, Biosol, Bioorganik,. Vsi boste vprašali? Odgovor bo kratek Veliko!
ti proizvodi so primerni, le da slednji vsebuje največ Bi radi imeli miniaturni nasad visečih jagod, ki
raznolikih hranil, razkisa zemljo tako, da apnenje ni Vas bodo razveseljevale s cvetovi in plodovi. To je
potrebno in povečuje rast koreninskega sistema. nekaj posebnega in splača se, Za veselje seveda.
Nesporno in dognano dejstvo je, da vse razhudni- Pomembno je, da imamo na razpolago dovolj velik
kovke kamor spada krompir, paradižnik, buče, ku- balkon ali teraso. Umislimo si nekoliko večje posomare potrebujejo veliko kalcija. Ta pa se nahaja de iz plastike, keramike ali lesa. Dejansko je vsaka
samo v Bioorganiku v zadostni količini. Pomemben posoda dobra. Le boljše je, če vanjo lahko damo
pri tem je še Strunal. Torej če smo gnojili, ko se je več zemlje. Tako korito bolje zadržuje vlago, manj

PUSTNI KLIŠE

je občutljivo na toplotne šoke in manj je vsakršnih
sprememb, ki jih ponuja vreme. Zemljo lahko uporabimo kar tisto za lončnice. No vseeno je dobro, da
dodamo nekaj vrtne zemlje vmes, da bolje zadržuje
vodo in hranljive snovi. Kot gnojilo vmešamo gnojilo
v obliki briket (npr Bioorganik,).Seveda ne pretiravajmo s tem. V vsako korito srednje velikosti bo ena
pest kar dovolj. Sadike nabavimo pri prodajalcu ali
pa iz kataloške prodaje.
Tudi paradižnik si lahko umislimo. Ali pa mini vrtnice.
No pa tudi domačo solato lahko tukaj pridelamo.
Seveda moramo naš mini vrtiček vsaj enkrat tedensko zalivati. Vmes pa lahko po listih porosimo s pršilko in deževnico. Dobra je tudi prekuhana voda. S
prekuhavanjem in odstajanjem omogočimo izločanje apnenca, ki bi se v nasprotnem primeru nabiral
na listih, preprečeval ali oviral fotosintezo in še kaj.
Vsako jutro, ko vstanemo lahko to storimo. Poizkustite prijetno, Vam bo. Če pa se boste z rastlinicami
pogovarjali uspeh zagotovo ne more izostati.
Seveda, ko rastline nekoliko zrastejo jim bo hrane, ki smo jo dodali z
zemljo pričelo primanjkovati. Zato
nato dodatno gnojimo.
To opravimo kakšen mesec in pol
po sajenju kar s tekočim gnojilom.
Vzamemo lahko kar tisto gnojilo, ki
ga uporabljamo za balkonske rože.
Nič ne bo slabše. Seveda ne pretiravajmo.
Dobro je vedeti, da bo rastlina pričela zgodaj cveteti, in tudi dozorevala bo zgodaj, če imamo v ozadju
kakšno svetlejšo steno, ki bo rastline grela od strani. Bela stena, pa bo
moč sončnih žarkov, ki se odbijajo
od nje še povečala.

in rastlino ponovno posadimo. Seveda korito pred
tem dodobra operemo in razkužimo, kot smo opisali zgoraj. Napravimo novo drenažo iz kamenčkov,
drobcev opeke, glinoporja ipd. Dodamo zemljo in
rastline posadimo, zalijemo s postano vodo in nato
še s kakšnim sredstvom, da preprečimo nadaljnje
širjenje koreninske gnilobe. Npr. s Previcur-jem. Za
gnojenje uporabimo posebno gnojilo za obnavljanje
utrujenih in poškodovanih rastlin Medicoplant. S
tem zalijemo samo trikrat v zaporedju s presledkom
5 dni. Potem lahko pričnemo z gnojenjem s tekočimi
gnojili za zelene rastline ali kakšnim univerzalnim
gnojilom. Zalivajmo z nizkimi koncentracijami, vsaj
kakšna dva meseca s polovičnimi odmerki. Redno
spremljajmo napredovanje rastline. Tedensko z listov obrišemo prah, jih malo pobožamo in »vdahnemo« pozitivno energijo: Take okrasne rastline nas
bodo dvakrat bolj osrečevale s svojo lepoto. Dom
pa bo postal prijazen in veder.
Franc Grošelj

Za uspeh! bIOORGANIK

SOBNE OKRASNE
RASTLINE

Sedaj so verjetno že zelo utrujene.
Presuh zrak v stanovanjih, dokaj visoke temperature, kakšen prepih,
pozabljeno zalivanje, ali pa pretirano zalivanje so verjetno že dodobra načeli njihovo vitalnost. Če še
nismo presajali je sedaj čas, da to
storimo.
Najbolje je, da zemljo v celoti zamenjamo. Le okoli koreninskega sistema jo pustimo. V primeru, da je bila
zemlja ves čas mokra, preverimo, ali
se je pojavila gniloba koreninskega
sistema. V tem primeru odstranimo
čimveč zemlje. Zlasti še, če zaudarja. Nagnite koreninice postrižemo

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

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

www.agrolit.si
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knjižnica litija
EFT za telebane

O tapkanju ste zagotovo že slišali, zato smo se v Knjižnici Litija odločili, da povabimo predavateljico za metodo
EFT, Piko Rajnar. Konec maja 2012 so v sodelovanju z
založbo Pasadena prevedli in stiskali knjigo EFT za telebane - in v prvih dveh mesecih presenetljivo prodali prvih 1.000 izvodov,
prodaja se že prvi ponatis.  
Knjigo so izvajalci metode EFT predstavili v vseh knjižnicah, ki so to želele, doslej so bili v Mariboru, Trstu, večkrat v Ljubljani, Kopru, Novem mestu, Velenju, Zagorju, Ribnici, Žireh, Novi Gorici, Trebnjem, na Jesenicah,
v Kamniku, Murski Soboti in Celju. Predstavitev knjige traja dobro uro.
Pika Rajnar, AAMET predavateljica za metodo EFT bo gostja Knjižnice
Litija v torek, 26. 3. ob 19. uri.

Vesna Vuk Godina v Knjižnici Litija

Ko je dr. Vuk Godina
lani predavala o permisivni vzgoji, je bila
galerija Knjižnice Litija skoraj premajhna
za številne obiskovalce. Njena predavanja so nekaj posebnega, ljudi vzdrami s svojimi tezami in
razmišljanji, pa če se z njo strinjate ali ne. Zato smo jo v Knjižnici Litija
ponovno povabili, da nam predstavi svoja razmišljanja o partnerskih odnosih. Njeno predavanje bo v litijski knjižnici v torek, 9. aprila ob 17.
uri. (Fotka: Vuk Godina, arhiv Knjižnice Litija)  Aleksandra Mavretič

Utrip v marcu

Dogajanje v marcu je zelo pestro: pri nas potekajo delavnice, srečanja,
predavanja – skratka, knjižnica je stičišče srečevanj različnih interesov
– vsem pa je skupna želja po učenju, širjenju kulturnega obzorja in druženju. Več o naših načrtih si lahko preberete na spletni strani knjižnice.
V marcu knjižničarji pripravljamo še zadnje statistične preglednice in poročila za strokovne službe. Med svojim delom smo z veseljem ugotovili,
da dosegamo tudi izjemne rezultate. Naša sodelavka v domoznanskem
oddelku, ki zbira zanimive informacije iz okolja, je lani na portalu kulturne dediščine Kamra objavila dopolnjeno zgodbo Moja ulica – in sicer
Sprehod po Valvazorjevem trgu. Zgodba je imela največ obiskovalcev v
vseslovenskem merilu – 4.500. Na ta dosežek smo izredno ponosni in
imamo dodatno motivacijo za delo.
V pričetku leta je bila na portalu objavljena zgodba o šmarski čitalnici,
vsak čas pa pričakujemo tudi objavo zgodbe o naši lokalni posebnosti,
povzeti po knjigi Ide Dolšek, Špinerbal, ples litijskih predilcev.
Takšne zanimivosti, ki bi sicer obležale v skritih kotičkih knjižnice, so
lahko s pomočjo sodobne tehnologije našle pot do mnogih ljubiteljev
zgodovine in dediščine. Tudi vas vabimo, da pokukate na spletni naslov
www.kamra.si in odkrivate zanimive ter lepe zgodbe iz našega okolja.
Andreja Štuhec

Prešernovi nagrajenci

Z velikim ponosom pa smo spremljali tudi letošnje Prešernove nagrade.
Med prvimi je letošnjo nagrado prejel baritonist Darko Vidic, v januarju
so mu podelili študentsko Prešernovo nagrado, po sklepu komisije za
umetniško dejavnost Akademije za glasbo. Med prejemniki nagrad Prešernovega sklada pa sta prav tako domoznanski osebi: baritonist Jože
Vidic iz Šmartnega ter pisatelj, scenarist, igralec, režiser, Metod Pevec.
Slednji je bil gost projekta Rastem s knjigo za sedmošolce in gimnazijce, ker njegovi stari starši in starši izvirajo iz Liberge. V Knjižnici Litija
se veselimo z nagrajenci, jim čestitamo za nagrade in želimo še veliko
ustvarjalnega nemira.

April odpira vrata Igroteki

V aprilu je mednarodni dan knjig za otroke, potekajo slovenski dnevi
knjige, 23. aprila je mednarodni dan knjige in avtorskih pravic. Mesec
posvečen knjigi je kot nalašč za uvajanje novosti in dopolnitev naše dejavnosti. Sem sodi izposoja igrač, ki jih knjižnica že nekaj časa hrani, z
aprilom pa jih bomo ponudili tudi našim obiskovalcem. Naša zaloga je
trenutno skromna, dopolnjevali jo bomo glede na potrebe in povpraševanje. Igroteka je izposojevalnica igrač, namenjena otrokom od 3. do 15.
leta. Uporabniki bodo seznanjeni s pogoji izposoje in potrebnim ravnanjem. Na ta način bomo torej praznovali v aprilu, ko bomo našo ponudbo
storitev še obogatili in popestrili.

Kako je nastal Peko

Raziskovalka Tita Porenta se je poglobila v življenje ustanovitelja tovarne
čevljev Petra Kozine. Kustodinja v Muzejih radovljiške občine je napisala
knjigo in jo posvetila slovenskim čevljarjem, da se njihovo znanje in delo
v vrtincu globalizacije ne pozabita, zlasti v časih, ko je tudi ta veja industrije v Sloveniji v velikih težavah. Povod za knjigo z naslovom Če se bom
odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje! in podnaslovom Priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876–1930),
ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču, je 110. obletnica podjetja
Peko. Leta 1903 je namreč Peter Kozina iz Dolenje vasi pri Ribnici, ki se
je za trgovca izučil v Šmartnem pri Litiji in je imel prvo službo v Ljubljani pri zelo uglednem trgovcu Antonu Krisperju, z družabnikom Štefanom
Hitzlom ustanovil svojo prvo trgovsko javno družbo Hitzl & Kozina. Začela
sta prodajati izdelke iz dežele Kranjske po Avstro-Ogrski, od čevljev, glavnikov do slamnikov in zobotrebcev. Več pa boste izvedeli na literarnem
večeru z avtorico knjige, ki bo 11. aprila ob 19. uri v Knjižnici Šmartno.

Približevanja v aprilu

Po nekaj zaporednih gostih močnejšega spola, bomo v KC Litija v aprilu
gostili žensko, ki je izredna osebnost. Vlasto Nussdorfer, ki je februarja prevzela mesto varuhinje človekovih pravic, smo poznali kot vrhovno
državno tožilko. Na pomoč vsem, ki jim je država zagrenila življenje, prihaja v času, ko je preprost človek v vse večji stiski. Zaradi nastopa dela
varuhinje človekovih pravic, se je Vlasta Nussdorfer odločila, da ne bi
bilo več primerno opravljati vodstvene naloge na Belem obroču Slovenije, zato je odstopila s položaja predsednice. Avtorica več knjig: Živi in
pusti živeti, Razmišljanja o življenju, Abeceda življenja, Naši dečki z ulice,
Naše deklice z vžigalicami, bo predstavila svoje humanitarno delo, čut za
sočloveka, ki ga je danes morda vse manj. Gostja KC Litija in Knjižnice
Litija bo v torek, 16. aprila ob 19. uri.

Valovanje barv in kreativnosti v družini

Danes, ko smo vse več zdoma, se še najdejo družine, ki v prostem času
ustvarjajo in izdelujejo lepe reči. Zase, za prijateljice, za okras lastnega
doma. Sem sodijo Dacarjeva dekleta iz Šmartnega, z mamico na čelu.
V pozdrav pomladnemu času, ko nas obdajajo barve, bodo na ogled postavile svoje mične izdelke, drobne figurice pravljičnih junakov iz fimo
mase, drobne predmete, ki jih izboljšajo, dopolnijo in podarijo prijateljicam, predvsem pa bo na ogled paleta pisanega in izvirnega nakita, ki
polepša marsikatero gospo ali gospodično. Vabljeni na večer z ustvarjalkami družine Dacar, v Knjižnico Šmartno, v četrtek 18. aprila ob 19. uri.
Razstavo bodo popestrili glasbeni gostje, ki so jih ustvarjalke poiskale
kar med sorodniki. Aleksandra Mavretič

kar dokazuje, da smo izbrali prave predstave in da se Litijani v gledališču
radi nasmejejo in tako pozabijo na vsakdanje skrbi. Za prijetno vzdušje
se bomo trudili še naprej. Hvala vsem abonentom za zaupanje.

kulturNI CENTER litija
POROČILO O DELU JZK LITIJA V LETU 2012

Javni zavod za kulturo Litija je tudi svoje zadnje poslovno leto kot samostojni zavod zaključil s pozitivnim rezultatom oz. še več. Z načrtnim
in skrajno racionalnim poslovanjem nam je uspelo prihraniti 7.834 €
(presežek prihodkov nad odhodki). V letu 2012 smo na različne načine
pridobili 64.932 € lastnih sredstev (prodaja storitev, najemnine, razpisi,
sklad za zaposlovanje invalidov, sponzorska sredstva itd.), ki smo jih namenili nabavi nove opreme in izvajanju programa. Načrtovani program je
bil v celoti izveden, na nekaterih področjih tudi presežen, predvsem pa
smo zvišali kvaliteto kulturnih dogodkov. Na naših prireditvah smo zabeležili cca. 15.938 obiskovalcev, kar teoretično pomeni, da je prav vsak
občan vsaj enkrat obiskal kakšno kulturno prireditev in dejstvo zagotovo
popolnoma upraviči obstoj javne institucije na področju kulture.
Z letom 2013 je bil samostojni Javni zavod za kulturo Litija ukinjen. Splošna situacija v državi in občini ne obeta svetle prihodnosti, saj so se
pogoji dela zaradi krčenja sredstev in zaposlovanja drastično poslabšali
in neizbežno je dejstvo, da se bo s tem poslabšala tudi kvaliteta in obseg
kulturne ponudbe v mestu. V novem zavodu je predvidenih 12 delovnih mest v štirih organizacijskih enotah (Kulturni center, mestni muzej,
Mladinski center in Enota za šport), sredstva pa so zagotovljena le za
4 strokovne delavce in polovično zaposlitev snažilke, kar ne zagotavlja
izvajanja niti osnovnih del in nalog vseh organizacijskih enot. Kaj nam bo
prinesla prihodnost, ni odvisno samo od nas zaposlenih, marveč tudi od
splošne politične situacije tako v državi kot v občini. BELEŽIMO …

NAPOVEDUJEMO …

V torek, 2. aprila, vas ob 19. uri vabimo v avlo Kulturnega centra Litija na
otvoritev vrhunske fotografske razstave z naslovom PLEČNIKOVA
KULTURNA DEDIŠČINA IN PODOBA. Fotografa, ki ustvarjata skupaj,
Barbara Jakše in Stane Jeršič, sta se s postmodernističnim fotografskim
konceptom lotila razkrivanja in poplemenitenja prav teh dveh značilnosti. S posebno vizualno občutljivostjo odkrivata izbrane detajle ter manj
običajne poglede – poglede, ki jih ne poznajo niti vsakdanji občudovalci
niti poznavalci Plečnikovega opusa. Njuni posnetki nam razkrivajo prav
tisto, kar se nam zdi, da je umetniška skrivnost. Tako arhitektova, ki je
te detajle in poglede, na videz skoraj prikrite in varovane, omogočil, in
fotografova, ki jih je ovekovečil. Plečnikova arhitektura se namreč kaže v
izjemno premišljeni in vizionarski postavitvi objektov, mostov, z umestitvijo parkov in v sožitju z naravo. Vse to predstavlja trdnost, vendar Plečnik dopusti sprehajalcu (obiskovalcu, občudovalcu) tudi osebno svobodo
pri razkrivanju pogledov. Razstavni projekt »Plečnik - razkriti pogled« je
zasnovan tako, da komunicira z gledalcem in mu predstavi dela velikega mojstra slovenske in evropske arhitekture na subtilen, prepričljiv in
inovativen način. Panoramski vertikalni pogled je popolnoma nova perspektiva, kombinacija detajlov in celovitih pogledov na prostor pa daje
razstavi še dodatno vznemirljivost in atraktivnost. Razstavo Plečnikove
arhitekture bosta oblikovala dva sklopa fotografij: “Litijski” in Ljubljanski”. Spremljal jo bo krajši video. Vabljeni, da se pridružite fotografoma
na otvoritev in poklepetate z njima.

V PRIBLIŽEVANJIH SMO GOSTILI

V mesecu februarju smo gostili predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mag. Gorana
Klemenčiča, ki je številnemu občinstvu povedal
marsikaj zanimivega. Je zelo prijeten sogovornik in verjamemo, da je med obiskovalci pustil
pozitiven pečat.
11. marca pa nas
je obiskal g. Marcos Fink, operni pevec z
litijskimi koreninami, dvakratni dobitnik
nagrade Prešernovega sklada, dvakratni
nominiranec svetovne glasbene nagrade
grammy, predvsem pa človek, ki neizmerno ceni slovensko kulturno dediščino in
pristne odnose med ljudmi.

USPEŠNO ZAKLJUČENA 14. ABONMAJSKA SEZONA
V KULTURNEM CENTRU LITIJA

V sezoni 2012-2013 smo gostili 5 profesionalnih slovenskih gledališč,
ki so nas z odlično igro popeljali v svet politike ( Prešernovo gledališče
– LIMONADA SLOVENICA) ter v upokojensko razmišljanje v predstavi
STAR FOTR (SITI TEATER), kjer je glavno vlogo odigral odlični Janez Hočevar-Rifle. ŠPAS TEATER se je predstavil z odlično igralsko zasedbo v
predstavi 39 STOPNIC, katera je blestela tudi zaradi vrhunskih trikov v
tehnični izvedbi. SLEPARJA V KRILU (SNG CELJE - v režiji Borisa Kobala)
je navdušila z odlično igro in zanimivo
zgodbo. V zadnji predstavi pa smo gostili predstavo SLJEHRNIK, za katero je
scenarij in glasbo napisal vrhunski Iztok
Mlakar. Predstava je navdušila abonente, saj je izvirna, zrcali sodobno slovensko družbeno stanje, ki ga združuje z
umetnostjo. Nastala je v koprodukciji
SNG Nova Gorica in Gledališča Koper.
Verjamemo, da so bili abonenti z izborom zadovoljni, kar dokazujejo številne pohvale. Nova sezona abonmaja v Litiji že nastaja. Stalni abonenti
bodo obvestila o izboru predstav predvidoma prejeli poleti. Če želite postati naš abonent (v primeru odpovedi katerega od sedanjih) pa pišite
na naslov: mateja.sladicvozelj@siol.net in vas zapišemo na čakalno listo
za proste sedeže. Abonma je bil zadnje tri sezone popolnoma zaseden,

DATUM
PET

22.3.

SOB

23.3.

NED

24.3.

PON

25.3.

TOR

26.3.

SRE

27.3.

ČET

28.3.

SOB

30.3.

SRE

3.4.

TOR
ČET

2.4.
4.4.

SOB

6.4.

URA

18.30
18.30
20.00
10.00
12.00
19.00
16.00
16.30
18.00
17.00
16.00
18.00
19.00
15.00
19.30
18.00–21.00
11.00
16.00
18.00
19.00
17.00
18.00–21.00
19.00
17.00
8.00–16.00
10.00
20.00

PON
TOR
SRE
ČET
PET
SOB
TOR
SRE
ČET
PET
SOB
TOR
ČET
PET

18.00
17.00
16.00
9.4.
17.00
18.00
10.4.
18.00–21.00
19.00
11.4.
18.00
19.00
12.4.
19.00
16.00
13.4.
18.00
16.4.
19.00
17.4.
18.00–21.00
19.00
18.4.
18.00
18.00
19.4.
19.00
20.4.
19.00
23.4.
18.00
25.4.
16.00
25.4.
18.00
26.4.
19.00
Podatke zbira: JZ
8.4.
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Predavanje KULTURNA DEDIŠČINA 2. del

V prvem delu predavanja, ki je bilo 21. marca, je bil predstavljen pojem
in pomen dediščine za sodobno družbo ter del nepremične dediščine
v naši občini. Občina Litija leži v osrčju Slovenije in ima zaradi svojih
naravnih danosti izjemno pestro in bogato zgodovino, ki sega nekaj tisočletij v preteklost.
2. del predavanja bo izveden 18. aprila ob 18. uri, na katerem bo predstavljen še preostali del dediščine občine Litija.

V TEJ SEZONI NAS ČAKATA ŠE DVE ZANIMIVI
OTROŠKI MATINEJI

V mesecu aprilu naše najmlajše vabimo v gledališče v soboto 6. aprila
ob 10. uri, na ogled predstave PRAVLJICA O ZLATEM LONČKU, ki jo
bo izvedlo Gledališče Smejček. Ob iskanju čudežnega zlatega lončka
doživimo mnogo zanimivih pripetljajev in spoznamo skrivnost razvrščanja odpadkov ter pravo moč zlatega lončka.
Zaključna predstava bo na sporedu 18. maja in sicer nas obišče GUSAR
BERTO (več v prihodnji številki).

STAND UP KOMEDIJA V LITIJI!

V Litijo, 12.aprila 2013, vas ob 19. uri vabimo v Kulturni center. V goste prihaja sveže sestavljena skupina stand up komedijantov, ki je v tej sestavi prvič na pohodu po Sloveniji.
Vodi jih legendarni Perica Jerković, ki bo s seboj pripeljal
še štiri matadorje Andreja Kokota, Admirja Baltića, Simona
Zajca in Gašperja Berganta. Vsak od njih ima svojevrsten
pristop in vsebino svojega komedijantskega nastopa..
Cena vstopnice je 5€ in bodo na voljo eno uro pred predstavo na blagajni Kulturnega centra. Rezervacija vstopnic je
možna tudi po el. pošti: mateja.sladicvozelj@siol.net ali na
tel. 01-8900-205 (ob delovnikih).
V aprilskih PRIBLIŽEVANJIH, ki bodo v torek, 16. aprila ob
19. uri, bomo gostili go. VLASTO NUSSDORFER. Vabljeni!

Koncert VEČER SLOVENSKE PESMI

20. aprila ob 19. uri, se ljubiteljem zborovskega petja obeta zanimiv
koncert, ki ga nikakor ne smete zamuditi. Ženska vokalna skupina Lipa
je v goste povabila Kranjski oktet, s katerim že nekaj časa sodeluje. Dva
izvrstna pevska sestava bosta predstavila del svojega bogatega repertoarja iz slovenske glasbene zakladnice.

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

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 LEONARD – Gledališče Ku-Kuc
Kulturni center Litija
Voden ogledu po Gozdni učni poti Svibno
Zbor pred MC Litija
Animateka po animateki – KUD ART Litija
Kulturni center 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
Ustvarjalna delavnica - Barvanje podstavkov za velikonočna jajčka
MC Litija
DELAVNICA »Ohranjanje duševnega zdravja«
Knjižnica 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
Delavnica na temo izpolnjevanja prošenj MVA, delavnica 4.3.
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
Ustvarjalna delavnica – Barvanje velikonočnih jajčk
MC Litija
Podjetništvo v Srcu – Retorika in javno nastopanje
MC Litija
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov - JSKD
Kulturni center Litija
Otvoritev fotografske razstave: PLEČNIKOVA KULTURNA DEDIŠČINA IN PODOBA
Kulturni center Litija
U3- Razstava namiznih svetilk: Preženimo temo
Knjižnica Šmartno
Dan za spremembe
Ploščad pred športno dvorano
Otroška matineja: PRAVLJICA O ZLATEM LONČKU – Gledališče Smejček
Kulturni center Litija
Športna dvorana Pungrt,
»NE ČAKAJ NA MAJ«, tamburaški koncert slovenskih popevk
Šmartno pri Litiji
Ura pravljic
Knjižnica Vače
U3- kaligrafija
Knjižnica Litija
PREDAVANJE»Ohranjanje duševnega zdravja«
Knjižnica Litija
Partnerski odnosi, predava dr. Vesna Vuk Godina
Knjižnica Litija
Ura pravljic
Knjižnica Litija
Podjetništvo v Srcu – Poslovna etika in kultura, komunikacija in poslovna urejenost
MC Litija
Ustanovitelj Peka je bil v uku v Šmartnem, predstavitev knjige o Petru Kozini, Tite Porenta
Knjižnica Šmartno
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
Delavnica za razpis programov mladih
MC Litija
STAND UP – SMEH JE ZDRAV. NAJMANJ TO, Društvo kvalitetnih kulturno-umetniških praks SMEHOMAT
Kulturni center Litija
Obisk gasilcev iz PGD Litija
MC Litija
Dvorana zadružnega doma v Jevnici
»Pozdrav pomladi«
PRIBLIŽEVANJA z VLASTO NUSSDORFER
Kulturni center Litija
Podjetništvo v Srcu – Priprava na zadnjo predstavitev
MC Litija
Kreativnost neke družine, razstava drobnih predmetov članic družine Dacar
Knjižnica Šmartno
Obisk policistov iz policijske postaje Litija
MC Litija
Dediščina - predavanje
Kulturni center Litija
Potopis Matja Zalar - Lombok, Indonezija
MC Litija
VEČER SLOVENSKE PESMI: Kranjski oktet in ŽVS Lipa
Kulturni center Litija
Ura pravljic
Knjižnica Litija
Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
Gledališka predstava: ČAJ ZA DVE – KUD Venčeslav Taufer Dole
Kulturni center Litija
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
ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V
ROKOMETU ZA DEKLETA
V ponedeljek, 11. 2. 2013, se je v Športni dvorani Brežice odvijalo četrtfinalno državno prvenstvo v rokometu za
učenke letnik 1998 in mlajše. Turnir se je pričel ob 10.00 in
je trajal do 14.30. Na turnirju so nastopile reprezentance iz
štirih osnovnih šol: OŠ Brežice, OŠ Žalec, OŠ Šalek - Velenje in OŠ Litija.
Na četrtfinalno tekmovanje so se uvrstile, ker so na regijskem tekmovanju zasedle drugo mesto. Naša ekipa je bila sestavljena iz učenk sedmega razreda – letnik 2000, le ena igralka je bila devetošolka, letnik 1998.
Naše igralke so zabeležile eno zmago in dva poraza. Rezultat tekme med
OŠ Žalec in OŠ Litijo je bil 10 : 8, med OŠ Brežice in OŠ Litija 17 : 14 ter
med OŠ Litija in OŠ Šalek - Velenje 22 : 11. Na turnirju so osvojile tretje
mesto (prvo mesto je pripadalo OŠ Brežice, drugo mesto OŠ Žalec).
Ekipo je zastopalo 13 učenk: Maja Burja, Špela Doblekar, Patricija Fele,
Sabina Kozarac, Monika Medved, Nina Bajrič, Anuša Strle, Katjuša Ponebšek, Jetmira Begaj, Lavreta Begaj, Tringa Halimi, Ana Markelc, Tjaša Čarman Sorčan. Tekmovanje je potekalo v pozitivnem in borbenem
športnem vzdušju.
Dragica Žontar

FEBRUAR V VRTCU POLHEK POLŠNIK
Tudi ta mesec nas je razvajala zima. Ob vsaki priložnosti smo se odpravili na sneg izdelovati snežake, snežne gradove, angelčke, se kepati in
uživati v snežnih radostih, če pa nam vreme ali čas tega ni dopuščal,
smo si sneg prinesli kar v vrtec ali pa smo se dodobra razmigali v telovadnici. V začetku februarja sta obe skupini otrok nastopili na kulturni
prireditvi ob Prešernovem dnevu. Skupina Polžkov se je predstavila z
uprizoritvijo pesmice Čuk se je oženil, Skupina Polhkov pa je zapela
pesem Al me boš kej rada mela ter zaplesala valček.

Izdelovali so različne maske, s katerimi je bil okrašen vrtec in je z njimi
preganjal zimo. Preganjali pa so jo tudi otroci na pustnem rajanju.
Čas so posvetili tudi prazniku zaljubljencev in izdelali različne srčke
(šatuljice, mobile, razstavo …).
Ob pomoči baletnih krilc in različne glasbe so zaplesali kot snežinke.
Vmes pa so se Polhki posvetili še kulturnemu obnašanju - bontonu,
Polžki pa so na vse mogoče načine prikazali sneg in snežinke.
				

Kolektiv vrtca Polhek Polšnik

Dneva odprtih vrat
Letošnja (kar dva) dneva odprtih vrat konec
januarja in v začetku februarja sta bila namenjena predvsem našim bodočim sošolcem,
sedaj še varovancem osnovnih šol iz Litije in Šmartnega ter Zagorja. Želeli smo, da začutijo vzdušje
šolskega delovnega vsakdanjika in jih vključili v nogometni derbi, simulacijo evropskega parlamenta,
Valentinovo, fotografsko, kulturno, plesno in likovno
ustvarjalnico, delavnico o varnosti na facebooku ter
delo v kemijskem laboratoriju.
		

Smučarski tabor Cerkno

V januarju smo se odpravili na smučarski tabor v Cerkno, kjer je bilo za
naše smučarje in bordarje dobro poskrbljeno, da so lahko izpopolnjevali svoje smučarsko znanje na lepo urejenih smučarskih progah. Poleg
smučanja so se dijaki lahko tudi kopali v bazenu in tako sprostili mišice
od napornega dneva na smučišču. V zgodnjih večernih urah smo nekaj
časa namenili tudi videoanalizi smučarskega napredka, kar je tabor še
dodatno popestrilo.

Šolska športna
tekmovanja
Z žensko šolsko rokometno
ekipo smo se udeležili področnega tekmovanja v rokometu. Med petimi ekipami
je bila boljša od naših deklet
le ekipa Gimnazije Brežice.
S tem rezultatom so se dekleta uvrstila v četrtfinale in
kasneje še v polfinale državnega tekmovanja ter s tem dosegla enega
vidnejših rezultatov. Uspeh deklet so dopolnili še fantje, ki so se prav
tako uvrstili v četrtfinale državnega tekmovanja v nogometu in košarki.
V nogometu so dijaki na področnem tekmovanju osvojili prvo mesto,
košarkarji pa so tekmovanje končali na drugem.

Informativni dan
Sredi februarja smo na informativnem dnevu gostili okrog 300 devetošolcev in njihovih staršev, da so si lahko ogledali šolo ter dobili še zadnje podatke o učnem programu in podrobnostih vpisnega postopka.
Dijaki smo se bodočim sošolcem predstavili z utrinki iz dela pri jezikih,
debati, naravoslovju in računalništvu ter bili z učitelji in ravnateljico v
neuradnem delu na voljo za sproščen klepet z nadobudnimi bodočimi
dijaki in njihovimi, za izobrazbeno prihodnost svojih otrok (malce) zaskrbljenimi starši.

Projektni dan

Tema letošnjega projektnega dne je bil Valvasor.
Dijaki smo simulirali njegove znanstvene poskuse, se učili o matematikih tistega časa, razlagali
in prikazali polnjenje in praznjenje Cerkniškega
jezera, odigrali prizore iz njegovega življenja, preučevali vraževerje in čarovništvo, prevajali njegov
življenjepis in razpravo o Cerkniškem jezeru, debatirali o pomenu ohranjanja kulturne dediščine,
s poudarkom na gradu Bogenšperk, preučevali usodo gradov z njegovih
bakrorezov, spoznali začetke kartografije, šli na ogled Ponoviškega gradu, pekli kruh, se naučili tiskali linoreze in plesati mazurko.
				

Dijaki Gimnazije Litija

Podružnica s prilagojenim programom
TEHNIŠKI DAN - PUST
V torek, 12.2.2013, je na OŠ PP v Litiji potekal tehniški dan v znamenju pusta. Učenci so se z učitelji
pogovarjali o pustu in pustnih običajih in si izdelali
pustne maske. Skupaj z učitelji so se našemili in
odšli na pustni sprevod po Litiji. Po sprevodu so
imeli pustno rajanje in sladkanje, kjer so bile najboljše maske tudi nagrajene. Za vse ostale maškare pa so učitelji pripravili tolažilne nagrade.
Vanja Varlec

DELOVNA PRAKSA V ZAGORJU

V mesecu marcu so za učence Posebnega programa vzgoje in izobraževanja OŠ Litija pripravili delovno prakso v Varstveno delovnem centru
Zagorje. Vsako jutro so se s kombijem odpeljali na delovno mesto, kjer
so jih zelo lepo sprejeli. Obiskali so več različnih delavnic in se izkazali
za odlične in marljive delavce. Izdelovali so voščilnice, pakirali kotnike
in objemke, privijali matice na vijake in etiketirali pakete. Med odmori
so se stkale tudi nove prijateljske vezi in zadnji dan so bili obrazi ob
poslavljanju kar malce žalostni.
Osebje VDC-ja jih je prijazno povabilo, naj se naslednje leto zopet vrnejo, česar so bili učenci in učitelji zelo veseli.
Sandra Rihter

DRŽAVNI TURNIR V KRPLJANJU
V četrtek, 14. 2. 2013, se je v Črni na Koroškem odvijal državni turnir v krpljanju
v okviru Specialne olimpijade Slovenije,
katerega organizator je bil CUDV Črna
na Koroškem. Tekmovanja so se udeležili
štirje učenci iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki so se kljub nekoliko slabšemu vremenu v teku
na 100 metrov borili z vsemi močmi in si tako prislužili nove medalje:
Mateja Planinšek zlato, Nejc Felkl srebrno, Kevin Jan Cvetko bronasto,
Klemen Zidar pa je v cilj pritekel na petem mestu.
Jana Švagan

STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA

Tudi v letošnjem letu je Osnovna šola
Hrastnik organizirala stekloslikarsko
kolonijo, ki je potekala v Hrastniku, 22.
februarja 2013. Kolonije sta se udeležili
tudi učenki Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom in sicer
Petra Groznik in Mateja Mlakar. Slikali sta na ravno steklo in steklene
predmete. Nastali so čudoviti izdelki.
					
Barbara Klanšek

ŠPORTNI DAN NA DOLAH
V četrtek, 7. 2. 2013, smo imeli na
Podružnici s prilagojenim programom zimski športni dan. Z avtobusom smo se odpravili na Dole pri
Litiji in se tam razdelili v tri skupine. Prva skupina, ki sva jo vodila
Jana Švagan in Vili Guček, je smučala na smučišču. V njej je bilo 5
učencev, vsi samostojno smučajo in uporabljajo vlečno napravo. Drugo
skupino je sestavljajo 20 učencev, sankali so se na hribu blizu tamkajšnje osnovne šole, za organizatorja sankanja smo določili Matjaža Bizilja. V tretji skupini so bili trije učenci, ki so se skupaj s Sandro Rihter
odpravili na nordijsko hojo po tamkajšnjih poteh in zasneženi okolici.
Vreme je bilo idealno, saj je prejšnji dan zapadlo nekaj svežega snega,
tako da nam je bilo smučanje in sankanje še v večji užitek. Športni dan
je minil brez zapletov in težav, vsi smo se celi in zdravi vrnili nazaj v
šolo na toplo kosilo.
					
Jana Švagan

TEKMOVANJE V LEPOPISJU
Že v mesecu januarju se je v Osnovni šoli Litija, Podružnici s prilagojenim programom, začelo tekmovanje v lepopisju za vse učence in
učitelje šole, katerega pobudnica je bila Marjeta Mlakar-Agrež. Med
seboj so se preizkusili učenci prilagojenega programa in učenci posebnega programa. Pridružili sta se jima tudi dve učiteljici. Tekmovali so v
prepisu slovenske himne Zdravljice. Zanimalo jih je kdo bo NAJlepše,
NAJbolj čitljivo in NAJbolj izvirno prepisal tekst znane pesmi dr. Franceta Prešerna. Izdelki so se zbirali do 8. februarja.
Po težkem premisleku, kajti nastali so res NAJ, NAJ izdelki, se je izkazalo, da je pesem NAJlepše, NAJbolj čitljivo in NAJbolj izvirno prepisala
Ajda Kuč in s tem zasedla prvo mesto. Drugo mesto pripada Denisu
Agoviću in tretje Mariji Pirc. Med učitelji pa je prvo mesto zasedla Barbara Klanšek, drugo pa Polona Baš Jere.
Zbrane izdelke so razstavili na šolskem hodniku in tako pripravili čudovito razstavo, NAJboljše od njih pa nagradili z diplomami.
Barbara Klanšek

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

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

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

Osnovna šola Gradec
Otroški parlament
20. februarja ob 10. uri je v dnevni sobi Mladinskega
centra Litija potekal 23. občinski otroški parlament. Iz
OŠ Gradec so se ga udeležili Žana Brilej, Maks Kisovec, Jan Škarja, Manca Marn, Tiana Grošelj, May Boltin. Iz POŠ
Vače pa Jaka Žurga in Žiga Žibert. Mentorici sta bili Amalija Kadunc
in Ivana Matošević. Tema je bila odraščanje. POŠ Vače je predstavil
plakat z rezultati ankete, ki so jo na temo odraščanja izvedli med učenkami in učenci od 6. do 9. razreda. OŠ Gradec je snov za razmišljanja
na temo odraščanja zbrala na razrednih urah, kjer so primerjali šolo
nekoč in danes, predstavili igre iz preteklosti in poudarili pomen pridobivanja informacij o odraščanju.
Na 23. občinskem otroškem parlamentu smo sprejeli naslednje sklepe:
•	Lokalnim odločevalcem sporočamo, da si želimo čim več strpnosti,
razumevanja, skupnih aktivnosti, povezovanja in sodelovanja občin
Šmartno in Litija, predvsem pri iskanju možnosti za čim bolj kakovostno preživljanje prostega časa otrok.
•	Pomen opore pri odraščanju je zelo velik, zato bi učenci na vsaki šoli
morali imeti zaupnika (npr. prostovoljci, določeni strokovni delavci/
učitelji na šoli, skrinjica za anonimno pomoč itd).
•	Kakršen je odnos odraslih do otrok, takšen je odnos otrok do odraslih. Pomembno je da odrasli otroke poslušajo ter jim s tem dajo
možnost, da povejo svoje mnenje v celoti.
•	Otroci v različnih okoljih odraščajo različno. Vsi smo dolžni spoštovati te razlike (socialne, kulturne ter razlike med spoloma).
V sredo, 6. marca 2013 ob 10. uri, je v sejni dvorani Občine Trbovlje potekal 23. regijski otroški
parlament na temo Odraščanje. Udeležili so se ga
May Boltin, Žana Brilej, Jaka Žurga in Žiga Žibert. Razprava o odraščanju je potekala med občinami Zasavja: Trbovlje, Hrastnik, Litija, Zagorje
in Šmartno pri Litiji.
8.4. 2013 pa bo potekal državni otroški parlament
v Ljubljani, ki se ga bosta udeležila Boštjan Hostnik in Jaka Žurga.
Žiga Žibert In Jaka Žurga, učenca POŠ Vače

Inovacijski projekt OŠ GRADEC temelji
na štirih nogah
Z letošnjim šolskim letom smo na OŠ Gradec začeli z inovacijskih
projektom »S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti«, pod
okriljem ZRSS, katerega korenine smo začeli postavljati že v preteklih
šolskih letih. Vendar je s prihodom nove delovne moči (na štirih nogah),
zlate prinašalke Vele, poleg že obstoječih bolj ali manj stalnih obiskovalcev kot so npr. dihurji, morski prašički in nadvse ljubke madagaskarske ježevke Žužu, še posebej završalo po hodnikih OŠ Gradec.
Namen projekta je preko prisotnosti živali omogočiti učencem,
ki se težje znajdejo v socialnih
odnosih omogočiti dodatno
vzpodbudo in preko bolj sproščenega pogovora, ki se glede
na raziskave in prakso, vzpostavi
ob prisotnosti živali. Vzpostavi
se bolj naraven in manj stresen
stik z učiteljem ali drugimi strokovnimi delavci. Preko pogovora in hkratnega stika z živaljo se omogoča sproščanje napetosti in stabiliziranje čustvenega stanja otroka in je
lahko sprostitveni dejavnik med napetostmi, ki jih prinašajo razni spleti
okoliščin v in izven šolskega prostora. Vsi ti načini lahko pripomorejo k
bolj neposrednemu izražanju lastnih čustev, strahov, težav, trenutnega
počutja in dogajanja ter jih tako v obravnavi lahko ustrezno predelajo.
Razred je živ sistem, v katerem se odvijajo najrazličnejši mehanizmi.
Prisotnost živali v razredni skupnosti lahko pripomore k hitrejšemu in
kvalitetnejšemu predmetnemu poučevanju, vzpostavljanju socialnih
stikov in odnosov, učenju socialnih pravil, ustreznega vedenja v socialnih situacijah in ne nazadnje k premagovanju raznih primanjkljajev,
ovir, motenj. Psička Vela je opravila osnovno izobraževanje v mali pasji
šoli in nadaljevala v prvih razredih osnovne šole. Poskusila je tudi z
udeležbo v višjih razredih, vendar je ugotovila, da je učni program in
družba prvošolčkov zanjo ravno prav igriv. Učenci se vsakega obiska
živali zelo razveselijo in vedno znova sprašujejo po ponovnem obisku.
In tako tudi učenje kar naenkrat postane prava dogodivščina. Pomembno pa je, da so vse živali, ki sodelujejo pri pouku, zdrave in opravljajo
redne veterinarske preglede.
Marija Mohar, koordinatorica in izvajalka projekta

Utrinek POŠ VAČE

Moj teden na Vačah

Od 11. 2. do 15. 2. sem imel priložnost preživeti en teden na podružnični
šoli Vače. Ne bi si mogel izbrati boljšega tedna za obisk te šole. Teden
je bil zelo zanimiv, pester in zabaven, saj se je na šoli poleg običajnega
oz. rednega pouka odvijalo veliko aktivnosti. Razlog za to sta bila pust
in valentinovo. Med drugim smo v okviru šolskega parlamenta veliko
ur namenili peki valentinovih piškotov, ki smo jih razdelili med učenke,
učence ter vse zaposlene na šoli. Deležen sem bil tudi predstavitve
Slovenije, njenih pokrajin, tradicij in kulinarike, ki so jo pri pouku
geografije pripravili učenci 9. razreda. Po predstavitvi sem poskusil
tudi tradicionalne slovenske dobrote, tj. pršut in prekmursko gibanico,
ki sta mi bila zelo všeč.
Poleg teh posebnih aktivnosti,
sem na Vačah preživel krasne
trenutke. Atmosfera in medsebojni odnosi so bolj sproščeni
in prijetni, kot na večjih šolah.
Priti na Vače je bilo dokaj zapleteno in je vzelo kar nekaj
časa. Potem, ko sem se iz
Trbovelj z vlakom pripeljal v Litijo, me je vsak delovni dan eden od
učiteljev pobral na železniški postaji in me odpeljal v šolo.
Bilo je zapleteno, ampak takšna pot je imela tudi pluse. Lahko sem
opazoval čudovito pokrajino, ki je običajnim obiskovalcem skrita. Poleg
tega pa sem imel prijetne pogovore z učitelji, ki so bili v tistem času
moji taksisti. Vse to je prispevalo k temu, da je bil ta teden eden izmed
najbolj prijetnih, ki sem jih do sedaj preživel v Sloveniji.
Henning Kunze, EVS prostovoljec na OŠ Gradec, Litija
Članek prevedla: Ivana Matošević, prof.geografije in angleščine na
POŠ Vače

ŠOL ST VO i n VZG OJA

Osnovna šola Gabrovka-Dole
OTROŠKI PARLAMENT
V četrtek, 14. 2. 2013, je v OŠ Gabrovka - Dole potekal otroški šolski parlament na temo Stiske in radosti
odraščanja. Za predsednico parlamenta so učenci
izvolili devetošolko Sandro Jerič, ki je svoje delo zelo
dobro opravila. Učenci so predstavili svoja razmišljanja o odraščanju in spregovorili o predlogih in željah
za izboljšanje šolske klime. Učenci so oblikovali nekaj
sklepov o odraščanju, med drugimi tudi:
-	Ko se spopadaš s težavo, problemom, odraščaš in postajaš močnejši.
-	Starejši morajo biti otrokom oz. mladim v obdobju odraščanja dober
zgled.
-	Potrebna so leta, da se nekaj naučiš, in še leta, da znaš to uporabljati.
-	Kdor odrašča brez prask, ne bo nikoli odrasel.

Na šolskem parlamentu so bili izvoljeni 4 predstavniki, ki so v sredo,
20. 2. 2013, OŠ Gabrovko - Dole zastopali na občinskem otroškem
parlamentu. Ugotovitve in sklepe, ki so jih oblikovali na šolskem parlamentu, so predstavili Sandra Jerič, Peter Kmetič, Lara Šinkovec in
Mihaela Željko.
V začetku marca pa bo potekal tudi regijski otroški parlament, ki se ga
učenci že veselijo.
Ksenija Pavlin

TEDEN EKSPERIMENTOV

Voda je tisti naravni element, ki je za katerokoli starost otroka zelo
privlačna, zanimiva in omogoča obilico dejavnosti. Ker je zapadel
sneg in se je ohladilo, sva želeli s sodelavko otrokom vodo v različnih agregatnih stanjih približati preko igre in različnih eksperimentov.
Organizirali sva naravoslovni teden z eksperimenti in igro ter otrokom
omogočili procesno učenje. Pred in
med eksperimentiranjem sva jima
zastavili veliko vprašanj, otroci so
napovedovali rezultate in predvidevanja. Po vsakem poizkusu smo
skupaj preverjali naše napovedi in
ugotovitve ter jih beležili na plakat,
iz katerega so bile vidne spremembe in rezultati.
Otroci so napolnili lončke s snegom
in vodo ter jih postavili na polico v igralnici in zunaj. Ugotovili so, da je
zunaj sneg ostal, voda pa se je spremenila v led. Sneg in led sta se v
igralnici stalila zato, ker je zrak v igralnici topel.
Otrokom sva prikazali, kam gre voda, če je zrak topel in zakaj se posušijo luže, če zunaj sije sonce. V igralnico sva prinesli gorilnik in na
njem segrevali vodo toliko časa, da je bila posoda prazna (ob tem smo
opazovali spremembe in paro). Ugotovili smo, da vode ni več, da je izhlapela. Tudi voda v posodi, ki je bila postavljena na polici je izhlapela,
le da smo na to čakali dva dni.
V igralnici se nam je polila voda. Pobrisali smo jo s papirnato brisačo in
ugotovili, da je voda v brisači, ker je
le ta mokra. V tri posodice smo nalili
vodo, jo pobarvali z vodeno barvo ter
si pogledali, kako brisača vpija vodo.
Polnili smo lončke in balone z vodo,
dodali semena, barve in jih postavili
na mraz. Nastali so različni ledeni okraski in barvne ledene kocke, ki
smo jih opazovali kako se talijo. Z njimi smo tudi risali in opazovali sledi
na listu. Igrali smo na kozarce, ki so bili do različne višine napolnjeni z
vodo in spremljali petje pesmic.
Vodo v različnih agregatnih stanjih (voda, led, para) smo si ponazorili s
kroglicami - »molekulami« in plesom ob instrumentalni glasbi. Otrokom
je bilo to zanimivo in jim še dodatno razjasnilo predstave. Igrali smo se
na snegu, delali kepe, snežake, se smučali …
Koliko zanimivih dejavnosti, novega znanja, spoznanj in procesnega
učenja so nam prenesli eksperimenti. Ob njih sva uživali tako vzgojiteljici, kot otroci.
Vzgojiteljici Marinka L. in Anita K.

PUSTOVANJE V VRTČEVSKI
SKUPINI ZMAJČKI

Na letošnje pustovanje smo se pri »Zmajčkih« pripravljali z veliko vnemo in veseljem. Začelo se je z darilom dedka Mraza, ki nam je prinesel
set igrač za igro »zdravnik«, s katerim se še zdaj zelo radi igramo. Januarja smo poklic zdravnika podrobneje spoznali tudi pri vsebinskem
sklopu »Poklici«, prav tako nas je obiskala in nas seznanila z delom
zdravnika ga. Anžel, dipl. med. sestra, zato nam ni bilo težko odločiti
se, kaj bo naša skupina predstavljala v pustni povorki. Iz belih rjuh smo
izrezali obleke in na vsako narisali velik rdeč križ. Na glave smo si poveznili bele kape. Iz kartona pa smo izrezali velike zdravniške pripomočke. »Zmajčki« smo se prelevili v zdravnike. Taki smo se ta dan odpravili
na povorko po Dolah, nato smo se v igralnici zabavali, peli, plesali in se
sladkali s pustnimi krofi ter pustnimi piškoti, ki smo jih spekli sami.
Vzgojiteljica Simona
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Vrtec Litija
VPIS V VRTEC LITIJA
Spoštovani starši, obveščamo vas, da je še do konca marca
možno v rednem razpisanem roku vpisati vašega malčka v
vrtec za novo šolsko leto. Vse o vpisu lahko preberete na
naši prenovljeni spletni strani www.vrtec-litija.si ali se oglasite na upravi
vrtca, na Bevkovi 1, v Litiji. Vabljeni!
Lilijana Plaskan, ravnateljica

DRUGI TAČKOV POHOD
V soboto, 2. marca, smo se mali in veliki »Tački« odpravili na zimski pohod. Ob
9. uri smo se zbrali v Spodnji Slivni ter
pogumno zakorakali v hrib. Pot nas je vodila po cesti, vse okrog nas pa je bila zasnežena pokrajina. Opazovali smo lahko
zasnežena drevesa, zamrznjeno snežno
podlago in sledi v snegu. Tudi najmlajši udeleženci, stari komaj dve leti,
so pot pogumno premagovali. Na cilju, Zgornji Slivni, smo si privoščili
zelo kratek postanek, ker je okrog naših ušes zapihal veter. Na poti v
dolino smo našli tudi »porednega zajca«, ki je Tanji izmaknil bonbone.
Še dobro, da smo ga opazili in se lahko še malce posladkali.
Ob našem odhodu je David rekel:« Ta izlet je bil pa res lušn. Bomo še
kdaj šli?« Take besede nas, vzgojitelje, spodbujajo pri našem delu in
dajejo potrdilo in vrednost našemu delu.
Mojca Grošelj Radulovič, vodja enote

OSTATI ŽELIMO ZDRAVI
V skupini Medvedkov, v enoti Jurček, nas je v obširnejšo temo popeljal
ogled lutkovnega filma ZZZS »Ostal bom zdrav«. Filmček nosi sporočilo, kako pomembna je zdrava prehrana za naše telo. Mi smo pogovor
napeljali tudi na posledice nezdravega prehranjevanja in skupaj z otroci
izdelali drevesni ter stolpčni diagram zdrave in nezdrave hrane. Izobesili
smo ga v igralnici in se ob njem še vedno večkrat ustavimo in pogovarjamo. Nismo pa govorili samo o hrani, ampak tudi o pomenu gibanja ter
zdravega duševnega stanja, ki je prav tako pomemben za celotno zdravo osebnost. V ta namen smo iz igralnice umaknili vse kupljene igrače
in jih nadomestili z naravnimi in odpadnimi materiali, saj opažava, da
igra na tak način pri otrocih sproža ustvarjalnost, umirjenost in ne prihaja do »norenja« in konfliktov. Ker pa se skrb za zdravje začne že zelo
zgodaj, smo v vrtec povabili tudi mamico z dojenčkom, ki nam je nekaj
povedala o negi, prehrani, skupaj pa smo dojenčka tudi previli in ga
pestovali. V sklopu zdravje si v naši skupini umivamo tudi zobe, tokrat
smo se jih lotili bolj natančno in pravilno. Za konec teme sva organizirali
kuharsko delavnico s starši, kjer smo pripravili zdrave prigrizke.
Iris Mohar, vzgojiteljica

GIBALNE URICE Z NAŠIMI MALČKI
V sredo, 6. 3. 2013, so vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic enote Najdihojca organizirale gibalne urice za starše
in otroke skupaj. Zbrali smo se ob
17.30 v telovadnici gimnazije Litije. Ko
sem prišla skupaj s svojima »ježkoma«
kakšno minuto pred pol šesto, sem videla, da bo to res nekaj zanimivega. V
telovadnici je bilo že precej malčkov in
njihovih staršev pa tudi sestric in bratcev. Prišle so tudi skoraj vse vzgojiteljice in pomočnice iz Najdihojce. Luštno nas je bilo videti športno
opravljene in nasmejanih obrazov. Ni lepšega, kot videti svojega otroka,
kako brezskrbno teka po telovadnici in se vsake toliko časa ponosno
ozre k svojim staršem. Če smo starši mislili, da bomo svoje malčke le
opazovali, smo kaj hitro ugotovili, da ne bo tako. Vzgojiteljice so skupaj
s pomočniki pripravile športni program. Starši smo sodelovali in telovadili skupaj s svojimi otroci. Na začetku smo za ogrevanje z njimi tekli,
jih nosili, vlačili po tleh in telovadili s tulci. Nato so bile na veselje naših
malčkov na vrsti športne postaje – poligon. Na njih smo se učili hoditi
skozi obroče in metati žogice v koš, učili smo se prav poseben hokej,
se igrali z baloni, skakali in se plazili med trakovi, hodili po vrvi in se
plazili pod njo, se valjali po blazini, skakali po eni nogi … in še bi lahko
naštevala. Domišljija vzgojiteljic, ki so pripravile program, je delovala s
polno paro in vsi smo uživali. V same aktivnosti so se vključile tudi vzgojiteljice in pomočnice. Na koncu smo se skupaj s svojimi malčki ulegli
na tla, se sprostili in mislili na čarobni vrt. Ob tem smo skušali odmisliti
vse opravke in obveznosti, ki so nas čakali doma.
Hitro je minila ura in pol in že je bila ura sedem in s tem konec naše
telovadbe. Vzgojiteljice so vedele, da bodo otroci žejni, zato so jim pripravile čaj, ki so ga z užitkom popili. Še preobuli in preoblekli smo se,
si pomahali in rahlo utrujeni, vendar veseli in zadovoljni, odšli domov.
Starši smo videli, da naši otroci veliko zmorejo in imajo veliko kondicije
ter volje, večkrat celo več kot mi. Hvala vzgojiteljicam in pomočnicam,
da so organizirale gibalne urice in hvala za vse aktivnosti, ki so jih pripravile. Res lepo, da smo nekaj časa preživeli vsi skupaj: malčki, starši in vzgojiteljice. Saj vem, da je to služba vzgojiteljic in pomočnic, pa
vendarle. Hvala za pozornost, pohvale in spodbude, ki jih dajete našim
otrokom in navsezadnje tudi nam staršem. Vsi imamo skupen cilj in to
je srečen, vesel in tudi lepo vzgojen otrok.
A.L., mamica dveh »ježkov«

ZIMSKI ŠPORTI
Letošnja zima je bila zelo radodarna s snegom, tako da smo v enoti Sonček izkoristili
vsako priložnost, da se poigramo na belih
poljanah. Otroci so na snegu izdelovali
snežake, se kepali, sankali, kopali tunele v
kupu snega in delali različne odtise. Nekaj
otrok je v popoldanskem času obiskovalo
smučarski tečaj in nato ostalim otrokom pripovedovali, kaj so se tam
naučili. Seznanili smo se z različnimi zimskimi športi, tako da smo v
igralnico prinesle opremo za posamezen šport in otroci so jo opisovali
ter preizkušali. Vsak dan je bil na vrsti drug šport in druga oprema. Potem, ko smo se seznanili z deskanjem, drsanjem, hokejem in tekom na
smučeh, smo odprli trgovino s smučarsko opremo ter se igrali igre vlog.
Otroci so od doma prinesli časopisne izrezke, ki so se navezovali na
zimske športe, oblačila ter jih nato izrezali in nalepili na papir. Ustvarjali
smo s tempera barvami in s prsti vozili slalom po mizi potem pa naredili
odtis na risalni list. Naučili smo se tudi veselo pesmico Prvi sneg.
		
Zdenka Juvan Nagode, pom. vzgojiteljice

USPEHI NAŠIH MLADIH
GLASBENIKOV
Učenci Glasbene šole Litija-Šmartno
so se v začetku letošnjega leta s svojimi vrstniki iz drugih glasbenih šol
pomerili na dveh pomembnih tekmovanjih.
V januarju 2013 je Glasbena šola Avsenik v Begunjah organizirala že
7. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik. Našo
šolo sta v disciplini klavirska harmonika zastopala dva mlada glasbenika - Lovro Perme in Gabrijel Voje. Na tekmovalni nastop ju je pripravil
njun učitelj harmonike Dušan Drobnič, oba pa sta si priigrala zlato
priznanje.
Vsako leto so v mesecu februarju izbirna regijska tekmovanja mladih
glasbenikov, na njih se predstavijo najboljši učenci glasbenih šol iz posameznih slovenskih regij, udeleženci, ki prejmejo več kot 90 točk in
zlato priznanje, pa se uvrstijo na državno tekmovanje.
V letošnjem februarju so učenci tekmovali v disciplinah: klavir, flavta,
kljunasta flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, petje, diatonična harmonika in komorne skupine s trobili.
Regijska tekmovanja so potekala v sedmih slovenskih regijah, učenci
Glasbene šole Litija-Šmartno so tekmovali na 16. regijskem tekmovanju Okolice Ljubljane in Zasavja.
V Glasbenih šolah Trbovlje in Vrhnika je nastopilo sedem naših učencev flavte in klavirja, pod mentorstvom svojih profesorjev pa so dosegli
naslednje rezultate:
Janja Končar, flavta 1. b kategorija, zlato
priznanje (mentorica Mira Kranjec, korepetitor Tilen Bajec), Meta Trdin, flavta 1.
c kategorija, zlato priznanje (mentorica
Mira Kranjec, korepetitor Tilen Bajec),
Eva Sirk, klavir 1. a kategorija, srebrno
priznanje (mentorica Olena Novosel),
Neža Murn, klavir 1. c kategorija, srebrno priznanje (mentorica Olena Novosel),
Nadja Strle, klavir 1. c kategorija, srebrno
priznanje (mentorica Brigita Šuler), Gašper Vidic, klavir 1. c kategorija, zlato priznanje (mentorica Veronika Hauptman)
in Nina Baš, klavir 1. c kategorija, zlato
priznanje (mentorica: Janja Galičič).
Naša glasbena šola se je tako zelo uspešno udeležila regijskega tekmovanja, saj glede na število vpisanih učencev in na število zlatih in
srebrnih priznanj sodi v sam kvalitetni vrh v slovenskem prostoru.
Glede na uspešne uvrstitve na regijskem tekmovanju bodo v marcu na
42. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije v Glasbenih
šolah Novo mesto in Brežice tekmovali kar štirje naši mladi glasbeniki,
flavtistki Janja Končar in Meta Trdin ter pianista Nina Baš in Gašper
Vidic.
Vsem učencem in učiteljem, ki so tako uspešno predstavili Glasbeno
šolo Litija-Šmartno na Avsenikovem in regijskem tekmovanju, iskreno čestitamo, udeležencem državnega tekmovanja mladih slovenskih
glasbenikov pa želimo veliko uspeha.
Janja Galičič, ravnateljica Glasbene šole Litija-Šmartno

Podjetje Vantim d.o.o., zaradi razširitve dejavnosti
ulične prodaje, pod blagovno znamko MOJ FROSTI,
išče prodajalca iz okolice Litije in Zagorja, za ulično prodajo sladoleda, zamrznjene hrane in ostalih
dobrot. Najboljši zaslužek v tej dejavnosti. Zaposlitev
bi bila honorarna. Osebo potrebujemo za 1-2 dni v
tednu. Za več informacij lahko pogledate na www.
mojfrosti.si, oziroma pokličete na telefon 041 395
440 ali se nam javite na e-naslov info@vantim.si.

Vpis v KATOLIŠKI vrtec Mala
cvetka za šolsko leto 2013-2014
poteka od 1. marca do 30. aprila,
vsak dan od 9.00 do 10.00 in
od 12.30 do 13.30.
Vpisnica je na voljo v vrtcu in na spletni strani vrtca: http://
www.malacvetka.si (oz. na neposredni povezavi: http://
www.malacvetka.si/vpis-v-vrtec-mala-cvetka), na kateri najdete tudi druge informacije o vrtcu, si ogledate prostore ter
dejavnosti otrok.
Vrtec Mala cvetka je sofinanciran s strani občine Litija in
drugih občin, iz katerih prihajajo otroci, ki so vključeni v vrtec.
Vrtec sprejema otroke prve in druge starostne skupine
(od 1-3 let in od 3-6 let).
Starše, ki bi si s svojimi otroki želeli vrtec ogledati, vabimo,
da nas obiščete. Pokličite nas na tel. 031 271 920 in skušali
se bomo prilagoditi vašim željam. Dodatne informacije na:
http://www.malacvetka.si, e-naslovu: vrtec.malacvetka@
gmail.com, in tel. št. 031 271 920. Lepo vabljeni, da nas
obiščete!
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DOBRO DELO ZA MALAVI

OBNOVITVENI TEČAJ IZ VARSTVA RASTLIN
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 13.2.2013 ob 17. uri v kulturnem centru Šmartno pri Litiji organizirala Obnovitveni tečaj iz varstva rastlin za izvajalce ukrepov. Tečaja se je udeležilo 170 slušateljev,
katerim je poteklo pet let od opravljanja izpita iz tega področja.
Tečaja so se morali udeležiti vsi imetniki »Potrdila o pridobitvi znanja
fito medecine za izvajalce ukrepov, katerim je poteklo dovoljenje v letu
2013 sicer morajo opraviti ponovno osnovno usposabljanje.
To področje urejajo razni predpisi, Zakon o zdravstvene varstvu rastlin,
Zakon o farmacevtskih sredstvih, Uredba o ravnanju z odpadni mi
FFS, ki vsebujejo nevarne snovi, Pravilnik o ravnanju z zalogami FFS
po prenehanju registracije, Pravilnik o strokovnem usposabljanju in
preverjanju znanja iz fitomedecine, Pravilnik o dolžnostih uporabnikov
FFS, Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev FFS za prodajo brez
predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju, seznam
FFS, ki izpolnjujejo kriterije glede prodaje brez predložitve dokazila o
opravljanem strokovnem usposabljanju.
Predavanje sta izvedli strokovnjakinji iz tega področja Damjana ILIJAŠ
in Irena ŠILc iz Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije.
Kot vidite, to področje je zelo obširno in je treba znanje vedno obnavljati in dopolnjevati. Poleg tega pa je nakup FFS omejen in ga lahko
kupijo samo tisti, ki so opravili izobraževanje in si pridobili potrebno
potrdilo.
Za uporabnike FFS je zelo važno, da poznajo »Pravilnik o dolžnostih
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev.
Tretiranje FFS mora biti opravljeno strokovno, da ne pride v neposreden stik s človekom in do zanašanja, v vodotoke, jezera in druge vode,
v podtalnico v objekte za preskrbo s pitno vodo, na sosednje gojene
rastline, zemljišča in skladišča kmetijskih pridelkov. Posebno pozornost moramo posvečati če FFS tretiramo v bližini vrtcev, šol ali drugih
ustanov, uporabniki morajo najmanj 24 ur pred uporabo obvestiti tamkajšnje uprave.
Prav tako so posebni varnostni pogoji uporabe škropiv ki jih moramo
strogo spoštovati za varstvo čebel. cvetoča podrast mora biti pred tretiranjem pokošena. Uporaba kontaktnih, čebelam strupenih FFS, je v
času cvetenja gojenih rastlin dovoljena največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času največ dve uri pred sončnim vzhodom.
Uporabnik FFS mora zaradi varstva podzemnih voda – talnice upoštevati omejitve uporabe kot je razvidno iz etikete in navodila za uporabo.
Ostankov FFS ni dovoljeno zlivati v vodotoke, vodnjake, ponikalnice,
greznice ali kanalizacijo.
Vsak uporabnik FFS mora poskrbeti za varno shrambo (zaprt prostor,
nedosegljiv otrokom). O uporabi mora voditi evidenco in sicer: Datum
tretiranja, kultura, opis razvojne faze rastline, namen tretiranja (bolezni, škodljivci)) trgovsko ime sredstva in uporaba škropilne mešanice /
odmerek na l, vode). Zakaj evidenca, zaradi poteka karence, in drugo,
da vemo kakšno škropivo smo uporabili, če v slučaju pride do neljubih
posledic (zastrupitve, da povemo zdravniku, ki bo nudil prvo pomoč s
katerim sredstvom smo se zastrupili).
Podrobnejše podatke boste našli v »Pravilniku o dolžnostih uporabnikov FFS«, kjer so napisane dolžnosti imetnikov glede shranjevanja,
obveščanja o nezaželenih vplivih, shranjevanja neuporabnih FFS in kdo
jih sprejema ter ukrepi v primeru nesreče.
Novosti na tem področju je vsako leto več (vse več je FFS, ki na novo
pridejo v promet), ki so sicer opremljena z navodili glede uporabe in
tudi glede prve pomoči, če pride do zastrupitve. Poleg vsega tega pa je
le dobro poznati pravilnik o dolžnostih uporabnikov FFS.
Ciril GOLOUH

V petek 8. marca je Zbor Sv. Nikolaja, s povabljenima Komornim
pevskim zborom trbovlje ter Vokalno skupino Radost iz Godoviča,
pripravil bogat zborovski program, s katerim so prišli na pomoč humanitarno medicinski odpravi v Malavi. Aprila tja, natančneje v mesto
Kasungu, potuje skupina šestih slovenskih zdravnikov in študentov medicine. Humanitarno-medicinska odprava bo v treh mesecih delovanja
v misijonu p. Staneta Rozmana skušala nuditi osnovno zdravstveno
varstvo in oskrbo. Vsa potrebna sredstva za organizacijo zbirajo s pomočjo dobrih ljudi.
Poleg postnih pesmi smo slišali tudi
nekaj drugih skladb,
na koncu pa so se
združeni pevci in
pevke od poslušalcev poslovili z Jerebovo 'Že pada mrak
v dolino' z upanjem,
da tudi prebivalcem
revnih dežel jutri
vzhaja sonce upanja in veselja. Poslušalci so bogato darovali, za kar so člani odprave
iskreno hvaležni. Člane odprave lahko spremljamo tudi na njihovem
blogu: http://malawi2013.blogspot.com/.
(A. J.)

PRODAJNI CENTER LITIJA

odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
TEL: 01/8987-472, FAX: 01/8987-181, E-MAIL: jernej.konjar@siol.net

PVC oken, vrat in rolojev
NOVO prodaja
SALAmANDER z montažo

AKCIJA
KERAMIČNE PLOŠČIcE:
– 20% – 75%
KOPALNIŠKA OPREMA
KOLPA, GORENJE:
– 20%
PEČI IZ ZALOGE:
– 20%

TOPDOm KATALOG mAREC
AKCIJA OD 8.3. DO 30.3.
ORGANIZIRAN PREVOZ BLAGA
IZPOSOJA UDARNIH KLADIV

IZPOSOJA AVTODOMOV
www.jernej.si
REZERVAcIJE ZA SEZONO 2013

AVVEN PONOVNO NA TUJIH ODRIH
Vse bolj uspešna domača skupina Avven se letos že drugič odpravlja
na odre izven naših meja. Po nastopih v Budimpešti in Bratislavi prejšnji mesec se bodo sredi aprila odpravili na daljšo turnejo po Poljski,
Češki in Slovaški. Še pred tem pa bodo fantje igrali tudi pred domačo publiko, 2. aprila v Ljubljani ter 12. aprila v Mariboru. Ob tem, da
ustvarjajo že svoj tretji avtorski album jim bo, kot pravijo sami, takšne
vrste koncertni »oddih« prinesel novo svežino in nove ideje, hkrati pa
si skupina na ta način tlakuje pot tudi na večja festivalska prizorišča v
tujini. Več informacij o njihovih koncertih najdete na uradnih spletnih
straneh skupine.
PR

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST –
PROGRAM IZZIVI PODEŽELJA SE ZAKLJUČUJE
Letošnja skupina, ki obiskuje 120-urni program Izzivi podeželja, svoja
druženja počasi zaključuje. Na srečanjih, v obliki predavanj, delavnic in strokovnih ekskurzij, ki so jih vodile tri certificirane izvajalke:
Tatjana Brank Pečko, mag. Gabi Ogulin Počrvina in Ivana Šinkovec,
so udeleženci pridobivali spretnosti in znanja za izboljšanje
svojega ekonomskega in socialnega položaja ter za izvajanje dejavnosti na podeželju.
Pred njimi je še nekaj srečanj
- predavanje, na katerem bodo
usvojili še znanja za uspešno
trženje njihovih domačih pridelkov, izdelkov oziroma storitev, vsak dan bolj aktualna tema o možnostih samooskrbe s hrano,
druženja pa bomo zaključili z delavnico, kjer se bomo na praktičen
način pripravljali na velikonočne praznike.
Ideja kako ponovno uporabiti navadne pločevinke in plastenke.
Na Izobraževalnem centru Geoss so nam pomembna mnenja udeležencev naših programov. Janez in Rezka Dragar pravita takole: Najbolj so nama bile všeč teme o kmetijstvu in vrtnarstvu, Janeza bi zanimalo tudi vinogradništvo. Zelo
nama je bila všeč delavnica, ki
jo je vodila gospa Ivana Šinkovec, ko smo pripravljali zdrave napitke - smutije iz sadja,
zelenjave, oreščkov, zelišč in
ostalih znanih in manj znanih
sestavin. Odlične so bile tudi
delavnice, kjer smo lahko pokazali in dopolnili svoje ročne
spretnosti. Zato sva najbolj
uživala pri srečanjih, ki jih je izvajala mag. Gabi Ogulin Počrvina. Znanje, ki sva ga pridobila na teh delavnicah, sva že s pridom uporabila:
najini najbližji so bili letos deležni ročno izdelanih voščilnic in darilnih
embalaž ter lično pripravljenih namiznih pogrinjkov. Zima se poslavlja,
delo na vrtu se začenja in zdaj bo čas, da uporabiva še znanje iz podjetništva in trženja. Tisto, ki nam ga je na predavanjih o možnostih trženja pridelkov, izdelkov prebudila gospa Tatjana Brank Pečko. Najbolj
od vsega pa sva uživala na izletu v Strahovljah pri Kisovcu, na obisku
pri energični in simpatični gospe Jožici Lokošek, ki je v lanskem letu
osvojila naziv »Kmetica leta 2012«. Podobnih programov bi se še z veseljem udeleževala. Pohvala gre vsem trem izvajalkam, navdušena sva
nad njihovim znanjem, domiselnostjo in prijaznostjo. Vesela sva tudi
pristnih stikov, ki so nastali med nami, udeleženci programa.

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM
S programom Razgibajmo življenje z učenjem smo začeli v februarju.
Tudi udeleženci tega programa so se že dodobra spoznali in pričeli s
pridobivanjem temeljnih znanj in spretnosti, ki jim bodo omogočale
lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti in
dvig samozavesti ter s tem dvig kakovosti življenja. Vedno bolj se
zavedamo, kako pomembna je miselna aktivnost in druženje tudi v
tretjem življenjskem obdobju in prav to spoznavajo naši udeleženci
programa Razgibajmo življenje z učenjem.
Skupaj s certificiranimi izvajalkami programa Mirjano Debelak, Matejo chvatal in Ivano Šinkovec so se že naučili, kako pomembna je v
komunikaciji uporaba ustreznih jezikovnih sredstev glede na različne
okoliščine, kako pomembno je znati prisluhniti sogovorniku, kako mu
odgovoriti in ga spodbuditi. Pa seveda kako pomembna je nebesedna
komunikacija.
Zdrav življenjski slog je postal pomembna vrednota in tega se zavedajo tudi udeleženci programa Razgibajmo življenje z učenjem in različnim vsebinam prisluhnejo s posebnim zadovoljstvom in hvaležnostjo.
Pogovarjajo se in tudi preizkušajo zdravo prehrano, ne pozabljajo pa
niti na telesne aktivnosti, ki prav tako prispevajo k ohranjanju zdravja
ne le v aktivnem obdobju ampak tudi v starosti.
cilj udeležencev tega izobraževanja je pripraviti glasilo, ki bo odraz
njihovega truda in novo pridobljenega znanja. Da bo glasilo kakovostno in lepo oblikovano je potrebno tudi računalniško znanje. Seveda
tudi tega pridobivajo na srečanjih, saj ga želijo izdelati popolnoma
sami. Vsi že komaj čakamo, da bo glasilo pripravljeno in si bomo
lahko pogledali končni rezultat njihovega dela in truda. Do takrat pa
bo potrebno še počakati, kajti program še poteka.
Ivana ŠINKOVEc
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

MEŠANI PEVSKI ZBOR DU LITIJA
V okviru kulturne sekcije Društva upokojencev Litija,
deluje tudi Mešani pevski zbor. Zbor šteje 25 članov.
Trenutno nam primanjkuje moških glasov, predvsem
tenorjev, saj morajo zato nekateri ženski glasovi peti
moški glas. Vaje potekajo vsako sredo razen v mesecih junij, julij in avgust.
Na prvem srečanju v novi sezoni, se pogovorimo o rednih nastopih,
sestavimo program in predvidimo še kakšen nastop.Vaje, ki jih imamo
ob sredah po eno uro, včasih tudi podaljšamo ali pa se dogovorimo za
dodatne vaje, če se bliža nastop.
Vaje člani zelo redno in točno obiskujejo. Na vajah so zbrani in pes
mi za njihovo starost hitro osvojijo. Po potrebi imamo tudi sekcijske
vaje. Zelo radi nastopajo. V sezoni
2011/12 smo imeli
zelo veliko nastopov. Mešan zbor je
imel 17 nastopov,
»Mavrica« pa 6. Leta je sestavljena iz
članov MePZ.
Za sproščujoče priložnosti pa včasih
zapojemo tudi ob
spremljavi harmonike, katere meh
potegne naš član, kar je del našega sproščenega petja. Ob tem ne
pozabimo rojstnih dnevov naših članov, katere obeležimo enkrat na tri
mesece. Slavljencem vedno zapojemo zdravico, nazdravimo in ob praznovanju pojemo skoraj pozabljene ljudske pesmi, katerih notni zapis
ne obstaja.
Ob koncu sezone, se vsi udeležimo izleta, katerega pripravimo skupaj
s predsednikom, ki ga zaključimo s poznim kosilom in živo glasbo, kajti
vsi zelo radi plešemo.
Vsi ljubitelji zborovskega petja, vabljeni v naše vrste. Ne bo vam žal!
Zborovodkinja Marjana Kolar

Domsko varstvo pa bo za slovenske razmere uveljavilo tudi lažji prehod
oz. odhod od doma. Organizirane bodo gospodinjske skupnosti, s cca
14 stanovalci, kjer bo še bolj do izraza prišlo druženje in povezovanje.
Po besedah župana je pričakovati, da naj bi celotni objekt z urejeno
okolico in prometno infrastrukturo pridobil uporabno dovoljenje najkasneje do 30.7.2013. Celotna vsebina pa bo predana svojemu namenu s
pričetkom izvajanja posameznih dejavnosti najkasneje do 1.9.2013.
Finančno in organizacijsko ta objekt predstavlja veliko smelosti in poguma našega župana in njegovih sodelavcev.
Danes ni več vprašanje ali bo objekt zgrajen ali ne, danes je to dejstvo,
da je »objekt tu« in njegova vsebina izrednega pomena.
Društvo upokojencev Litija si je ves čas prizadevalo za domsko in dnevno varstvo starejših oseb v Litiji in je zato županu ves čas nudilo vso
podporo.
Karlo Lemut

OBISKALI SMO VITANJE

Napočilo je petkovo jutro dne 8.3.2013, ko se nas je zbralo 50 udeležencev izleta na avtobusnem postajališču pri Šparu. Po prihodu vseh
udeležencev na avtobus, smo ugotovili, da je ta večji, kot smo ga naročili. V zadnji minuti pred odhodom smo ugodili še enemu udeležencu,
ki sicer ni bil prijavljen, je pa imel željo, da bi šel z nami. Zato smo
odpotovali z nekaj minutno zamudo. Prijetno vzdušje je na avtobusu
vseskozi vzdrževala Nevenka s pripovedovanjem šal in zgodovine o
Vitanju.
Ob prihodu v Vitanje nas je skozi smreke okoliških vrhov prijazno pozdravilo sonce. V Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij
– KSEVT smo si ogledali veliko stalno razstavo o slovenskem in evropskem pionirju vesoljskih tehnologij Hermanu Potočniku Noordungu.

Letni koncert MePZ Zvon,
Šmartno pri Litiji

Pevske vaje našega zbora so bile v zadnjih mesecih zelo
pogoste in delali smo res pridno, vsi, naša zborovodkinja Marija Celestina, pevci in mladi instrumentalisti, ki so
nam pomagali.
Letošnja zima je radodarna s snegom, tudi v petek, 22.
2. 2013, na dan koncerta je snežilo, pokrajina se je odela
v čarobnost tišine in beline, a poslušalcev v kulturnem
domu v Šmartnem ni manjkalo. Povedati moram, da sem
bila res vesela, ko sem med njimi poleg naših domačih, ki
nas pridno hodijo poslušat, videla tudi naše sosede, prijatelje in znance, ki smo jih povabili. Spoštovanje kulture,
pripravljenost prisluhniti ljudem, ki se trudijo ustvarjati,
se najprej prične v ožjem, domačem krogu in še kako prav
se mi zdi, da domače kulturne skupine podpiramo druga
drugo, sodelujemo in pri tem čutimo, kako nas podpirajo
tudi krajani. Hvala še enkrat vsem, ki ste ta prijetni večer
delili z nami.
Koncert je bil razdeljen
na tri dele. V prvem in
zadnjem je svoj program
predstavil domači zbor
Zvon, ki ga leto dni vo
di zborovodkinja Marija
Celestina. Naš program
je bil sestavljen iz pesmi domačih in tujih skladateljev, pri
štirih pesmih so nas spremljali Marko Lajovic, Matjaž Hostnik, Matej Knez, Martin Tori, Matej in Tomaž Celestina.
V srednjem delu se nam je predstavil najstarejši pevski
zbor v Sloveniji, moški PZ Lira iz Kamnika, pod vodstvom
Andreja Missona. Zbor je zelo aktiven v domovini in tudi
izven meja Slovenije. Predstavili so se nam s slovenskimi
in s tujimi skladbami.
Program sta domiselno, lahkotno in živahno povezovala
Ana Črne in Martin Fele, ki sta se nam z veseljem pridružila.
Naš zbor ima pred seboj že nove načrte in še kar nekaj
nastopov. Spremlja nas misel, kako prijetno in lepo je deliti pesem z ljudmi, ki jo čutijo v srcu. Pridružite se nam,
veseli vas bomo. 
Katarina Kragelj

SALES
Jožef Savšek s.p.
Mala Kostrevnica 11,
1275 Šmartno pri Litiji

Gsm: 051/639 416

• VHODNA, GARAŽNA IN
NOTRANJA VRATA, PODBOJI,
• BALKONSKE, NOTRANJE
IN VRTNE OGRAJE (MACESEN,
HRAST, SMREKA)
• ZIMSKI VRTOVI • VRTNE UTE
• KUHINJE • DNEVNE SOBE
(MASIVEN LES)

(Pod bistrojem Valvasor)

NOVO v naši ponudbi!

NA OBISKU PRI ŽUPANU
Prijetno je obiskati župana občine Litija g. Francija Rokavca, ki v razgovoru zelo neposredno
izpostavi aktivnosti v občini Litija.
V ponedeljek 11.3.2013 sva se pogovarjala o
pomembnih projektih, ki so izrednega pomena
za kvaliteto življenja, razvoj številnih dejavnosti
in tudi o nalogah, ki so osnova za celovit razvoj
kraja. Pri tem je posebej izpostavil SVC, DOO
Litija »Socialno varstveni center«, ki je investitor velikega in pomembnega projekta ob Ljubljanski cesti v mestu Litija. Ta objekt bo spremenil tudi podobo tega
mestnega jedra. V njegovi vsebini bodo sledeče dejavnosti:
-	enota domskega varstva (92 ležišč, od tega večina dvoposteljnih
sob) in dnevnega varstva,
-	varstveno – delovni center (za 10 do 20 mest – oseb s posebnimi
potrebami),
- 3 oddelki za varstvo predšolskih otrok,
- glasbena šola z dvorano za 130 obiskovalcev,
- 16 oskrbovanih stanovanj in
- nekaj lokalov; restavracija s kavarno, frizerski salon...
Že sama vsebina pove, da bo poskrbljeno za starejše, onemogle, telesno in duševno prizadete osebe in za glasbeno šolo, ki ji bo omogočen
tudi nadaljni razvoj.
S temi dejavnostmi se bodo ustvarile tudi možnosti za zaposlitev več
strokovnih in pomožnih delavcev.

Mizarske storitve

"DIAMANTNI PILING"

Videli smo prava oblačila za delo v vesolju in si na koncu ogledali še
kratek risani film, pregled zgodovine v vesolju. Po okrepčilu smo si
ogledali kraj, kjer je vse ženske udeleženke izleta pričakalo prijetno
presenečenje. Člani Aktivnega društva Vitanje so vsaki od nas podarili
vrtnico za 8. marec. Po povratku v gostilno je bil izveden krajši kulturni
program v počastitev dneva žena in 40 mučenikov. Navzoče je nagovoril tudi predsednik DU Litija Dušan Jovanovič, ki je vsem udeležencem
osebno čestital in podaril rožico.
Spomnili smo se tudi pet udeležencev, ki so imeli v zadnjem obdobju
rojstni dan. Nato pa je zaigral na harmoniko naš zvesti Ivan in prijetno
druženje se je začelo.
Naš postanek je bil še na Trojanah, saj domov nismo mogli brez krofov.
Nevenka Jovanovič
NAPOVEDNIK
- nedelja 17. marec 2013 – OBČNI ZBOR PD LITIJA - JANČE
- sobota 23. marec 2013 o
 b 7:00 uri – avtobus – ZREČE-GOLEK
- ponedeljek 1. april 2013 – POHOD OKOLI SLIVNE
- sobota 6. april 2013 ob 8:00 uri – JABLANIŠKI POHOD
- nedelja 21. april 2013 ob 5:30 uri – avtobus – izlet - ogled prestižne
ladje Costa
Fascinosa v Benetkah
Kotiček ureja: Karlo Lemut

Je luščenje povrhnjice z diamantnimi nastavki
in pomočjo vakuma. Ta metoda je posebej
učinkovita na območju gubic, starostnih in
pigmentnih madežev ter brazgotin.

Ne spreglejte tudi ostale ponudbe
na naši spletni in FB strani ali se osebno
oglasite v našem salonu.








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

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

www.dotiki-lepote.si
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Društvo za razvoj
podeželja LAZ praznovalo
10-let delovanja
V soboto 16. marca je v Kulturnem
domu v Šmartnem pri Litiji društvo
LAZ pripravilo prireditev ob 10-letnici svojega delovanja. Izpostavili
so dosežke 10-ih let in se zahvalili
občinam, društvom in prebivalcem
Jablaniške doline za podporo in sodelovanje. Pripravili so brošuro s
pregledom delovanja in rezultatov
dela, ki si jo lahko ogledate na spletni strani www.srce-me-povezuje.
si/drustvolaz. Pregled delovanja skozi 10 let so pripravili tudi podmladek društva in avtorja vsakoletnih razstav v Domačiji spominov v Gradišču pri Litiji. Toliko različnih aktivnosti je spodbudilo Društvo LAZ,
da programa kar ni bilo konca – od skečev s prikazom običaja ofiranja godovniku, harmonikarjev na diatonično
harmoniko do gradiških
pevcev,nastopa ženskega pevskega zbora LAZ
in zabavnih predstavitev
sosedskih društev. Društvu sta se za sodelovanje zahvalila tudi podžupana obeh občin, Gregor
Zavrl in Matjaž Aškerc.
Večer smo zaključili s
prijetnim druženjem ob domačih dobrotah in zvokih harmonike.

TUDI LETOS SMO SE UČILI
SMUČATI!
Športno društvo Dole pri Litiji je v času zimskih
šolskih počitnic, na smučišču Dole pri Litiji, organiziralo ŠOLO SMUČANJA ZA OTROKE.
10-urnega tečaja smučanja se je udeležilo 50
otrok, od malih začetnikov smučanja, do starejših, ki so svoje znanje
nadgradili. Otroci so se pod strokovnim vodstvom učiteljev smučanja
učili in zabavali na snegu. Ob zaključku so otroci pokazali pridobljeno
znanje in za uspešno opravljen tečaj prejeli priznanje.
Športno društvo Dole pri Litiji je tako uspešno izvedlo že 4. šolo smučanja za otroke na smučišču Dole pri Litiji. S temi aktivnostmi želimo nadaljevati tudi v naslednji sezoni, saj je pomembno, da se otroci naučijo
čim boljše in varno smučati ter obenem družiti in uživati na snegu.
				

Nina Kotar, ŠD Dole pri Litiji

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA
IN ŠMARTNO PRI LITIJI

DEPRESIJA – BOLEZEN SODOBNEGA
ČLOVEKA

PRVENSTVO OBČINE LITIJA IN ŠMARTNO
pri LITIJI V SMUČANJU 2013
Nedeljsko jutro 24. februarja je postreglo z obilico novozapadlega snega, na Dolah ga je čez noč zapadlo kar 50 cm. Zimsko idilo so zaokrožile tudi malce nižje jutranje temperature in seveda požrtvovalnost
organizatorjev občinskega prvenstva v Alpskem smučanju na Dolah pri
Litiji.
Proge so bile glede na obilico novo zapadlega snega odlično utrjene in
pripravljene za tekmovalce, da pa je bilo vzdušje res pravo in tekmovalno, pa so poskrbeli letošnji gostje Jure Košir, Gregor Erbežnik in župan
občine Litija g. Franci Rokavec.
Na tekmo je bilo prijavljenih 85 tekmovalcev iz obeh občin, ki so bili
razvrščeni v 14 starostnih skupin. Zaradi močnega sneženja čez celo
noč se marsikdo od prijavljenih tekmovalcev ni upal podati na pot proti
Dolam, tako da je na koncu na tekmi nastopilo le 50 tekmovalcev. Vsekakor pa je potrebno izreči vso pohvalo JP KSP Litija in njihovim podizvajalcem, ki so vzorno poskrbeli za pluženje cest, tako da je bila pot do
Dol normalno prevozna. Zaradi manjšega števila tekmovalcev in zamude s startom, so se organizatorji odločili izpeljati tekmo samo v slalomu
za vse kategorije. Odločitve so se tekmovalci zelo razveselili, saj si je
večina želela spopasti s pravimi slalomskimi količki.
Najprej so se na
progo podali gostje, nato pa po
razpisanih kategorijah. Tekmovalcem sta časovno
mero podala Jure
Košir in Gregor
Erbežnik. Po dveh
vožnjah so tekmovalci lahko primerjali svojo vožnjo z Juretovo, tako po času, kakor tudi
po tehniki, najbolj sta se mu približala Dušan Mak iz Dol in Elsner Tomaž iz Spodnjega Loga. Rezultati so na koncu pokazali, da so občinski
prvaki občine Litija in Šmartno pri Litiji v slalomu za l. 2013 postali:
• Starejši člani letnik 1973-1982 Elsner Tomaž iz Spodnjega Loga
• Mlajši gospodje letnik 1963-1972 Dušan Mak iz Dol pri Litiji
• Starejši gospodje letnik 1953-1962 Igor Medved iz Gabrovke
• Veterani letnik 1952 in starejši Vertot Ciril iz Dol pri Litiji
•	Cicibani letnik 2006 in mlajši Elsner Žiga iz Spodnjega Loga
•	Cicibanke letnik 2006 in mlajše Kastelic Lara iz Dol pri Litiji
• Mlajše deklice letnik 2002- 2005 Logar Lara iz Dol pri Litiji
• Mlajši dečki letnik 2002- 2005 Prijatelj David iz Dol pri Litiji
• Starejše deklice letnik 1998- 2001 Mihaela Željko iz Dol pri Litiji
• Starejši dečki letnik 1998- 2001 Prijatelj David iz Dol pri Litiji
• Članice letnik 1984 – 1997 Kaja Podlogar iz Gabrovke
• Starejše članice letnik 1968- 1983 Povše Sabina iz Dol pri Litiji
• Gospe letnik 1967 in starejše Helena Mirtič iz Litije
Po končanem tekmovanju so se tekmovalci zbrali pri koči ob spodnji
postaji vlečnice, kjer je sledila svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj trem prvo uvrščenim v vsaki starostni kategoriji. Medalje in
praktične nagrade Zavarovalnice Triglav sta podelila župan
občine Litija g. Franci Rokavec
in Jure Košir. Vzdušje na podelitvi je bilo svečano in najboljši
so bili zares počaščeni, da so
bili deležni pozornosti smučarske legende, kot je Jure Košir,
ki je ob tej priložnosti smučišču
Dole podaril par svojih smuči, s
katerimi je tekmoval na tekmah svetovnega pokala.
Ob zaključku so se udeleženci posvetili druženju in testiranju smuči
proizvajalca Rossignol, ki je na ta dan pripravil akcijo na smučišču
Dole. Ob tej priložnosti gre zahvala celotni ekipi, ki je pripravila in utrdila proge ter izvedla tekmovanje. Zahvala gre tudi medicinskemu osebju
in seveda PGD Dole, ki skrbi za red pri parkiranju.
Na koncu še zahvala vsem, ki ste v tej smučarski sezoni obiskali smučišče Dole, upamo da smo vam izpolnili vsaj delček vaših pričakovanj.
Vsekakor pa vabljeni še v prihodnje.
ŠD Dole

POLŠNIŠKO SMUČIŠČE V
SEVŠKOVI DOLINI JE OŽIVELO
V nedeljo, 17. februarja 2013, so smukači in veleslalomisti navduševali
navijače v Sevškovi dolini. Čeprav je ta »naša« dolina skrita, jo domači
smučarji dobro poznajo, saj se tam že vrsto let odvijajo tekmovanja
in letos, ko nam je zima natrosila dovolj bele podlage, je bilo veselje
še večje. Res je, da je potrebno ogromno energije za pripravo proge,
ampak dobra volja, delo in sodelovanje so res »naredili odlično
progo«. Omogočila je kar dve
tekmi. Smučarji so se najprej pomerili v hitri disciplini in zahtevno smučišče ni dopuščalo napak.
Tekma v veleslalomu je potekala
v več kategorijah in gledalci smo
uživali ob pogumnih ter hitrih
spustih ob količkih. Tekmovanje
je potekalo pod okriljem Športnega društva, za organizacijo, pripravo proge in tehnično podporo je
poskrbel Aleš Vozelj. Poleg pestrega dogajanja na smučarski progi, je
bilo veliko veselja tudi na sankališču po bližnji strmini, kjer so otroci
(in tudi starši) neizmerno uživali. "Skotalili" pa so tudi ogromno kepo,
iz katere je kasneje nastal prisrčen iglu. Zimska dogajanja bomo v prihodnjih zimah (če bodo zimske razmere dopuščale) nadgradili in s skupno energijo ter sodelovanjem bo to postalo prijeten prostor za vse, ki
uživate na snegu. Več o dogajanju na polšniškem smučarskem tekmovanju in o načrtih za prihodnost, si lahko preberete na www.polsnik.
si. Hvala Sevškovim (Kotarjevim iz Borovaka) za "posojo" smučišča ter
vsem, ki ste pomagali pri utrjevanju proge in organizaciji tekmovanja.
				
Mateja Sladič-Vozelj

V četrtek 28. februarja smo v okviru našega projekta
nadaljevali s sklopom predavanj o ohranjanju duševnega zdravja. Tokrat smo se s predavateljico podrobneje dotaknili področja depresije, njen vpliv na spolnost, zdravljenje in preprečevanje
depresije.
Depresija je bolezen, ki v
današnjem svetu prizadene
največ ljudi. Poglavitni vzrok
zanjo je stres. Za njo obolevajo tako moški kot ženske.
Čeprav ženske obolevajo
pogosteje kot moški. Tudi
sam potek depresije in njeni
simptomi so pri obeh spolih zelo različni. Predvsem v
spolnosti, kjer so motnje v
spolnosti pri ženskah izražene z izgubo želje po spolnosti, medtem, ko
imajo moški v povprečju povečano željo po spolnosti.
Poseben poudarek je predavateljica namenila zdravljenju depresije.
Kakšen vpliv in namen imajo zdravila, vloga zdravnika, psihoterapevta
oz. psihiatra pri zdravljenju depresije. Prvi korak k uspešnemu zdravljenju je, da se opredeli stopnja depresije ter terapijo prilagodi simptomom depresije. Tu je pomembna predvsem vloga osebnega zdravnika
oz. terapevta, saj je za uspešno reševanje oz. zdravljenje depresije zelo
pomemben dialog. Lažje oblike depresije lahko zdravimo že s spremembo življenjskega sloga, srednje in težje oblike pa je potrebno zdraviti z zdravili. Za zdravljenje se najpogosteje uporabljajo antidepresivi
in pomirjevala. Pri tem pa moramo vedeti, da s pomirjevali le za kratek
čas »odložimo« težave na »površju«. Predpisujejo se le kot »dodatek«
pri zdravljenju z antidepresivi. Antidepresivi dosežejo svoj učinek nekje
v 2-3 tednih zdravljenja, priporočeno pa je jemanje vsaj 6-12 mesecev.
V primeru ponovitve pa najmanj 12 mesecev. V kolikor pride do ponovne ponovitve se uvede stalna terapija z antidepresivi.
Poleg zdravil se za zdravljenje depresije uporabljajo tudi različne psihoterapevtske metode.
Ob koncu smo se dotaknili tudi tega, kaj lahko storimo sami, da bo
zdravljenje depresije učinkovitejše in uspešno.
1. Predvsem si ne postavljajmo previsokih ciljev.
2. Večje naloge si razdelimo na manjša opravila.
3.	Bodimo potrpežljivi (ta faza je namreč najtežja, predvsem za svojce).
4. Ohranjajmo socialne stike (kar je nujno in zdravilno).
5. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki so nam (bile) všeč.
6. Vzeti si čas za obroke hrane (ritual), da prepoznamo okus hrane.
7. Ostati fizično aktivni (v naravi, lažje športne aktivnosti).
8. Skrbimo za svoje zdravje (higieno).
Kljub uspešnemu zdravljenju, lahko preprečimo ponovitve depresije,
vendar se moramo zavedati da je okrevanje težavno in dolgotrajno. Z
uravnoteženjem vsakdanjega stresa z vsakdanjimi aktivnostmi je ključ
do »ozdravitve«. Najpomembneje, je da se depresija prepozna in prizna, brez obtoževanja in nestrpnosti do bolnika. Pomembna je tudi, da
se osebi z depresijo vliva upanje in vero, da bo premagal depresijo.
Pogovor in biti slišan lahko veliko pripomore k uspešnemu zdravljenju.
Naučiti pa se moramo tudi prepoznati samomorilne misli, spregovoriti
o njih, kajti s tem ne bomo sprožili samomora, temveč pravi čas prepoznali stisko človeka in mu pomagali.
12. marca ob 16. uri vas vabimo na prvo delavnico, ki bo potekala v
Knjižnici Litija. Spoznali bomo posamezne tehnike sproščanja.
Druga delavnica bo potekala 26. 3. 2012.
Zaključno predavanje pa 9.4.2013 ob 16 uri, prav tako v Knjižnici Litija.
Vljudno vabljeni !
Mojca Bajc

Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
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Pomladitev v PGD Litija
V soboto 23.2 je potekal volilni občni zbor PGD
Litija. Člani so za novega predsednika izvolili Matevža Pestotnika ter za poveljnika Primoža Kokovico, ki sta nasledila Franca Simončiča oz. Janeza
Juriča.
Občni zbor se je seznanil s poročili predsednika
Franca Simončiča, tajnika Primoža Kokovice, blagajnika Mateja Zupančiča, predstavnika veteranov Rudija Zupana, predstavnika mladine Blaža Kokovice in predsednika Nadzornega odbora Martina Pirca.
Leto 2012 je bilo za PGD
Litija izjemno uspešno
in delovno. Najpomembnejša aktivnost je nedvomno bil nakup in prihod
novega gasilskega vozila
Iveco Magirus Multistar,
ki je v Litijo prišel meseca junija. Na sprejem
novega vozila smo se
pripravili tako, da smo
popolnoma prenovili garažne prostore. S pridobitvijo novega vozila pa je gasilski dom postal
premajhen za ves vozni park, ki ga premoremo. Tako sta zunaj garaže
ostala oba kombija. S postavitvijo lesenega nadstreška smo se odločili
temu narediti konec ter se strinjali, da je nadstrešek le začasna rešitev,
saj v nas še vedno tli upanje po novem gasilskem domu.
Litijski gasilci vsako leto pripomoremo tudi k živahnemu družbenemu
življenju v Litiji, skozi varovanja ali samo organizacijo. Prisotni smo bili
na litijskem pustnem karnevalu, 30. aprila smo organizirali kresovanje
na Ježi (letos bo nastopil ansambel Gadi), izvedli prvomajsko druženje
na Sitarjevcu, pod imenom »Litijska bitka« organizirali najtežje taktično gasilsko tekmovanje
dvojic v Sloveniji, Fire Combat,
sodelovali pri novoletnih prireditvah pod šotorom in še mnogih prireditvah v sodelovanju z
Občino Litija, društvi ali posamezniki.
Poveljnik Janez Jurič je poročal,
da smo gasilci PGD Litija v letu
2012 opravili 54 intervencij.
Največ je bilo posredovanj ob prometnih nesrečah, kjer smo iz zvite
pločevine rešili 16 ponesrečenih udeležencev, žal, v najhujši prometni
nesreči pri Savi, tudi 3 ponesrečence, ki jim ni bilo pomoči. Za reševanja dobivamo več ustnih pohval, saj občani vidijo, da so pri reševanju v
dobrih rokah z uigrano ekipo, ki uspešno izvede posredovanja.
Kot vidite je v PGD Litija vedno pestro, zato Vas vabimo tudi k spremljanju spletne strani www.pgd-litija.si, kjer lahko najdete vse o posredovanjih vaših litijskih gasilcev, naših dejavnostih in ostalih zanimivostih
v PGD Litija.
Člani PGD Litija želimo predsedniku Francu Simončiču, ki je PGD Litiji
predsedoval zadnjih 5 let ter Janezu Juriču, ki je vodil poveljniške dejavnosti 17 let, skupaj z občani Litije izreči: »Hvala vama za vse dneve in
noči, ki sta jih posvetila litijskim gasilcem in pripravila dobro podlago
za nadaljne delovanje!« Na pomoč!
za PGD Litija, Matej Žontar

OTROŠKI PARLAMENT LETOS ŽE
TRIINDVAJSETIČ
Tema letošnjega otroškega parlamenta je »ODRAŠČANJE«. Izvedli smo
ga tudi v naših krajih.
Za tiste, ki vam je koncept otroškega parlamenta malo manj znan: otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Program je
nastal na pobudo učencev, da javno spregovorijo, izrazijo svoje mnenje, dileme, ideje o temah in vprašanjih, ki so zanje pomembna v času
odraščanja in jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški
parlamenti se ob pomoči mentorjev izvajajo v vseh šolah po Sloveniji,
nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni, zaključijo pa
se na nacionalnem otroškem parlamentu.
Letošnji, 23. občinski otroški parlament, je Društvo prijateljev mladine
Litija v sodelovanju z Mladinskim centrom Litija organiziralo v sredo,
20. 2. 2013, v prostorih mladinskega centra. Zasedanja se je ob spremstvu mentoric udeležilo kar 25 mladih parlamentarcev z OŠ Šmartno,
OŠ Litija, OŠ Litija – PPP, OŠ Gradec, OŠ Gradec – POŠ Vače, OŠ Gab
rovka – Dole.
Parlamentarci vsake posamezne šole so na zasedanju na različne izvirne načine predstavili svoja mnenja in ugotovitve s šolskih parlamentov
na temo odraščanje. Sledila je dinamična razprava, na kateri smo oblikovali naslednje sklepe:
1.	Lokalnim odločevalcem parlamentarci sporočajo, da si želijo čim več
strpnosti, razumevanja, skupnih aktivnosti, povezovanja in sodelovanja občin Šmartno in Litija, predvsem pri iskanju možnosti za čim
bolj kakovostno preživljanje prostega časa otrok.
2.	Pomen opore pri odraščanju je zelo velik, zato bi učenci na vsaki šoli
morali imeti zaupnika (npr. prostovoljci, določeni strokovni delavci/
učitelji na šoli, skrinjico za anonimno pomoč).
3.	Kakršen je odnos odraslih do otrok, takšen je odnos otrok do odraslih. Pomembno je, da odrasli otroke poslušajo ter jim s tem dajo
možnost, da povejo svoje mnenje v celoti.
4.	Otrocih v različnih okoljih odraščajo različno. Vsi smo dolžni spoštovati te razlike (socialne, kulturne razlike, razlike med spoloma).
5.	Na otroškem parlamentu naslednje leto bi se radi pogovarjali o slovenskem šolskem sistemu.
Na občinskem zasedanju smo izbrali 13 predstavnikov, ki so svoj glas
ponesli na regijski otroški parlament v Trbovlje, ki je potekal v sredo,
6. 3. 2013. Sledilo mu bo še nacionalno srečanje, tokrat v ponedeljek,
8. 4. 2013, v Državnem zboru RS. Udeležila se ga bosta kar dva naša
predstavnika, učenca POŠ Vače in OŠ Šmartno. 
Tina

»Čaj za dve«
napolnil dvorano
KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji sodi med najbolj dejavne v litijski občini. Že kar nekaj časa se
je skrbno pripravljal na premiero igre Čaj za dve. Poklicni igralec Marko
Plantan je tokrat prevzel režisersko žezlo in združil amaterje, željne igre
in jih strokovno popeljal v svet odrskih luči. Zanimivo je bilo, kako se
je poigral z delitvijo vlog, glavni dve ženski vlogi upokojene igralke in
kmetice je podelil dvema igralcema Mihi Likarju in Gregorju Bostiču.
Vlogo upokojenca je zaupal Heleni Krnc, sina Iveka pa je igrala Nina
Kotar. Karakterno zanimiva režiserjeva odločitev, ki
je prinesla veliko dinamike
in raznolikosti v samem
tempu igre.
Mnogi so menja, da je Čaj
za dve ena boljših Partljičevih iger, ki je nabita s
čustvi in silno energijo. Ob
gostovanju pisca Toneta
Partljiča na Dolah, ob slovenskem kulturnem prazniku, si je avtor ogledal vajo in izrazil nekaj
kritičnih pripomb, ki so jih igralci z veseljem upoštevali.
Igra, ki ima vse elemente ljudske igre, govori o življenju v domu upokojencev. Upokojena igralka Jasmina je vse življenje igrala le stranske
vloge, tu v domu pa je spoštovana gospa s privilegijami. Ko pade noč,
obuja spomine in igra vloge, ki ji nikoli niso bile dodeljene. Toda v sobo
in v njeno življenje vstopi kmetica s Čeč, ki je bila navajena povsem
drugačnega življenja in
ki jo pestijo povsem drugačne prebavne in družinske težave.
Prisotna je tudi ljubezen
na jesen življenja in soočenje s kruto realnostjo
v »čakalnici na smrt«.
Direktorico doma upokojencev je enkratno upodobila Marinka Željko,
negovalno sestro Marija
Hribar, gospoda župnika Branko Jakoš. Na koncu se obe sostanovalki le
nekako sporazumeta in ugotovita, da njuno življenje le ni postalo samo
čakanje na smrt. V igri se prelivata in prevračata optimizem in pesimizem, ljubezen in smrt. Gledalcem pa je igra v poduk, da je življenje lepo
in polno, da so starejši ljudje polni mnogoterih čustev.
Predstava je dvignjena na nivo, ki se približuje nekaterim poklicnim
gledališčem, pa čeprav nastopajo amaterji, ki imajo strokovno vodstvo
režiserja in gojijo veliko ljubezni do nastopanja. 
Jožica Vrtačnik

OBČNI ZBOR VETERANOV VOJNE ZA
SLOVENIJO LITIJA -ŠMARTNO
V soboto, 2. marca 2013, so v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji člani
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenije Litija – Šmartno
izvedli svoj redni letni občni zbor, ki se ga je udeležilo 88 članov.
Po izvolitvi organov občnega zbora je predsednik g. Ivan Lovše podal
poročilo o delu, sekretar g. Franci Mali
pa finančno poročilo za leto 2012.
Predsednik je v svojem izvajanju zelo
konkretno izpostavil številne aktivnosti na področju športno – rekreativnih
dejavnosti, športnih tekmovanj, obujanja in ohranjanja dogodkov iz pretekle
zgodovine in druženja na pohodih ter
strokovnih ekskurzijah. Zanimanje za vse te dejavnosti je bilo v letu
2012 veliko, zato je bil program
v celoti izveden.
Poudaril je, da se je prej omenjenih aktivnosti udeležilo cca 80%
vseh članov območnega združenja. Naše območno združenje
na dan 31.12.2012 šteje 386 članov – veteranov, ki so plačali čla
narino.
Združenje je kljub manjšim prilivom sredstev
ob skrbnem gospodarjenju leto 2012 zaključilo pozitivno in uspešno izvedlo tudi športno
srečanje »Memorial Riharda Urbanca«.
V razpravi ni bilo pripomb na podana poročila kot tudi ne na program dela za leto 2013
(vsi so ga prijeli z vabilom) in finančno poročilo.
Poleg predstavnikov sosednjih območnih združenj in predsednika pokrajinske zveze, sta se
vabilu odzvala tudi podžupanja občine Litija
ga. Lilijana LOVŠE in župan občine Šmartno
pri Litiji g. Milan Izlakar.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno se županu občine
Šmartno pri Litiji zahvaljujejo za sodelovanje.
Karlo Lemut

Dve množični akciji v
začetku leta
PD Litija vsako leto organizira vrsto izletov. Pri tem
se trudimo, da bi našim članom ponudili tudi kaj
novega in jih popeljali v predele, kjer še niso bili.
Obenem pa organiziramo tudi tradicionalne akcije, kakršni so pohodi
ipd., ki potekajo vedno po isti trasi ali pa na isti vrh. Kar dve tradicionalni akciji sta postavljeni v začetek koledarskega leta. To sta srečanje
»Prijateljev Janč – janških prijateljev« in Spominski planinski pohod
Franca Štrusa.

Prijatelji Janč – Janški prijatelji
Srečanje je tradicionalno zadnjo nedeljo v januarju. Tokrat smo se v
planinskem domu na Jančah že enajstič zbrali tisti, ki smo se v preteklem letu najmanj petindvajsetkrat povzpeli na Janče in to tudi zabeležili v vpisni knjigi. V letu 2012 je to uspelo 40 planincem in planinkam
iz raznih koncev litijske in šmarske občine, nekaj pa jih je bilo tudi iz
drugih občin.
Najvztrajnejša obiskovalka
Janč je bila Natalija Markovič iz Jevnice, ki se je
od svojega do planinskega
doma povzpela kar 179krat, običajno ji je družbo
delal tudi psiček Figo. Prehodna palica je tako po dveh letih iz rok sokrajana Janija Jeranta prešla
v njene roke. Posebna prehodna palica za najvztrajnejšega kolesarja
pa je ostala pri Mateju Krncu iz Tržiča. Matej je bil že večkrat prvi med
kolesarji, razlika je le v tem, da je prej s kolesarjenjem pričel v Kresnicah in na Janče ni imel daleč, sedaj pa živi v Tržiču. Tako je kar nekajkrat na Janče prikolesaril kar z novega doma na Gorenjskem.
Med najvztrajnejšimi udeleženci akcije je potrebno omeniti vsaj še Natalijinega soproga, Viktorja Markoviča (148 vzponov), Eriko Zupančič
iz Kresniških Poljan (112 vzponov), Marijo Birk (81 vzponov) ter Vinka
Jelnikarja in Janija Jeranta (80 vzponov).
Dogodek se je zaključil s prijateljskim druženjem. Srečanje je tako prispevalo k namenu akcije. Ta je, da so prijatelji Janč tudi prijatelji med
seboj – torej janški prijatelji.

Spominski planinski pohod Franca Štrusa
Pohod je posvečen spominu na priljubljenega planinskega vodnika
Franca Štrusa. Pohod je vsako zadnjo soboto v februarju in poteka
po poteh, po katerih je Franc vodil svoj zadnji izlet. Letos je bila trasa
nekoliko drugačna, saj nam je že lani pot branil lastnik gozdne poti, ki
se pričenja za zadnjimi hišami v Senožetih.
Vodja pohoda Marjan Jug je poiskal novo vstopno pot, ki je po oceni
udeležencev še lepša. Lastnik zemljišča, po katerem poteka nova pot,
pa ne le, da nam hoje ni branil, ampak nam je zaželel še mnogo užitkov
na poti.
Na startu se je zbralo okrog 100 pohodnikov, ki jih ni preplašilo obilno
sneženje v preteklih dneh. Večina pohodnikov je bila iz Litije in Šmartnega, prišla pa je tudi močna
ekipa iz Zagorja pod vodstvom
Franca Fajfarja, pa zvesti udeleženci pohoda iz Kočevja, Ljubljane in Škofje Loke.
Snega je bilo res obilo. Vso pot
do Križevske vasi je gaz delal neutrudni Vili Drnovšek iz Zagorja.
V Zagorici je gospodar Vegove
domačije pohodnikom postregel s čajem, na Konfinu pa sta nas pričakala janška oskrbnika Tone in Zdenka Selko, ki imata sicer ob poti
vikend. Ponudila sta šilec domačega in tradicionalne »škrinjce«.
Simbol pohoda so zvončki. Šopek zvončkov je upodobljen na dnevnikih
ter plaketi in značkah, ki jih prejmejo pohodniki za večkratno udeležbo.
Na vsakem od prejšnjih 16. pohodov smo zvončke lahko tudi nabrali.
Celo tisto leto, ko je bilo snega še več kot letos, sem v zavetju pod
podrto bukvijo našel nekaj zvončkov, letos pa nič. Cveteli so kakšen
teden pred pohodom, vendar so bili sedaj pod debelo snežno odejo.
Tisti pohodniki, ki so bolj pohiteli, so se še lahko udeležili slovesnosti na
Oklem, ki poteka v spomin na 72 partizanov, ki so tu padli 24.2.1944.
Kljub snegu udeležencev proslave ni bilo nič manj kot prejšnja leta.
Pohodniki so si krajši počitek privoščili v Dobovljah, kjer so poskrbeli
tudi za hrano in pijačo za udeležence proslave in pohodnike. Zaključek
pohoda je bil v bifeju Barbare Škrinjar v Ihanu.
Vseh dosedanjih pohodov se je udeležilo 9 planink in planincev. Tudi
tokrat so ob zaključku za rojstni dan voščili dolgoletnemu vodji pohoda
Viktorju Čebeli. 
Borut Vukovič
Planinci vabijo
23.3.2013
Zreče – Golek
23.3.2013
Golaki
1.4.2013
Pohod okoli Slivne
Pohod po obronkih
6.4.2013
Jablaniške doline
7.4.2013
Čistilna akcija
13.4.2013
Krpanova pot
13.4.2013
Koštabona - Pomjan
20.4.2013
Primorska
21.–22.4.2013 Kraški rob - Slavnik
27.4.2013
Doberdob

Planinska sekcija DU
Družinski izlet
Planinska sekcija DU
Planinska sekcija DU
Odsek za varstvo narave
Sekcija Sava
Planinska sekcija DU
Planinska sekcija DU
Sekcija Litija
Planinska sekcija DU
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36. MEDNARODNI TURNIR POKAL RUŠE 2013
V soboto, 16.02.2013, je v Športni dvorani Ruše-Športni park Ruše potekal že 36. mednarodni turnir, ki ga je
organizirala karate zveza SKIF Slovenija (Shotokan Karate-Do International Federation). SKIF Slovenija je stilska organizacija
shotokan karateja, ki sledi poti častitljivega mojstra Hirokazu Kanazawa.
Tudi letošnji turnir je bil organiziran v spomin na 70-obletnico padlemu
legendarnemu Pohorskemu bataljonu med NOB in krajevnemu prazniku
Ruš. Na turnirju je nastopalo v katah in v borbah preko 400 tekmovalcev
in tekmovalk, ki so prihajali iz 16 ekip iz štirih držav: Slovenije, Romunije,
Srbije in Madžarske.

Kot reprezentanti SZTK (Slovenska zveza tradicionalnega karateja) so
se tega tekmovanja udeležili tudi tekmovalci kluba Kensei. Barve kluba
Kensei so zastopali tekmovalci: Matic Šifrer, Gian Povše, Matic Logar
in toni Povše. Kot gost je na tej tekmi sodil tudi naš član Gorazd Praprotnik. Najuspešnejši tekmovalec iz našega kluba je bil toni Povše, ki je
v katah dosegel odlično drugo mesto. Reprezentanti SZTK so na koncu
turnirja v skupnem seštevku dosegli izjemno tretje mesto, kljub temu,
da zaradi različnih pravil niso nastopili v borbah. Zmagala je ekipa iz Romunije, ki si je zmago prislužila predvsem na osnovi izjemnih dosežkov v
borbah.
KK Kensei
V našem klubu smo bili tudi februarja in marca zelo
aktivni. Poleg tekmovanj v ligah so se naši mlajši člani udeleževali tudi državnih tekmovanj, kjer so dosegli
lepe rezultate. Po 16. krogu slovenske kegljaške lige je
naša prva moška ekipa, ki igra v 1.a ligi na trenutno
sedmem mestu. Druga moška ekipa, ki nastopa v drugi
ligi vzhod, je na trenutno osmem mestu. Nekoliko višje
pa je uvrščena naša ženska ekipa, ki je po šestnajstih odigranih tekmah
na drugem mestu, ki prinaša napredovanje v višjo, 1.a ligo. Do konca
ligaške sezone sta na sporedu še dve tekmi, ki bosta odločali o končnem
vrstnem redu naših ekip. V klubu pa so aktivni tudi mlajši tekmovalci, ki
so se 2. in 3. marca udeležili državnega prvenstva za mladince in mladinke posamezno. V Litiji in Izoli je potekalo tekmovanje za mladince, katerega se je udeležilo tudi 5 tekmovalcev iz Litije, vsi pa so v konkurenci
77 igralcev dosegli odlične rezultate. Klemen Ivančič je zasedel 8. mesto,
vendar mu je do tretjega mesta zmanjkalo le 18 kegljev. Tomaž Ivančič je
zasedel 11. mesto, Rok Markelc je bil 43., Kristjan Ponebšek je bil 48. in
pa Žiga Pikl je zasedel 67. mesto. Vsi igralci pa s svojo odlično igro kažejo
dobre potenciale za naprej. Za mladinke pa sta se tekmi odvili na kegljiščih v Slovenj Gradcu in Rušah. Udeležile so se ga tri predstavnice kluba.
Valerija Kokalj je zasedla tretje mesto in s tem postala dobitnica medalje.
Veronika Ivančič je tekmovanje končala na 5., Maruša Kokalj pa na 21.
mestu. Čestitamo za dosežene rezultate!
Kegljaški klub Litija 2001

6. SLOVENIA OPEN
V soboto, 23. 2. 2013, ter v nedeljo, 24. 2. 2013, je v mariborski dvorani Lukna potekalo 6. odprto prvenstvo Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo preko 300 odličnih
tekmovalcev. Prvi dan Taekwondo klub Šmartno – Litija na tekmovanju
ni imel nobenega
predstavnika, saj
so se v soboto merili člani ter nekaj
kategorij mladincev. V nedeljo pa
se je šmarski klub
v Maribor odpravil s petimi borci,
ki so se pobliže
spoznali s trenerji
reprezentanc, saj
so le –ti hodili z
njimi v borbe in jim
dajali napotke za čim boljše borbe. Najprej je bil na vrsti Timotej Bučar, ki je izgubil proti borcu iz sosednje Hrvaške, takoj za njim pa smo
navijali za Tadeja Pirca, ki je po napeti borbi, na koncu žal izgubil za
samo 2 točki. Sara Rozina, ki od letos tekmuje v kategoriji mladink, je
v prvi borbi premagala Hrvatico, v drugi borbi pa je bila od nje boljša
tekmovalka iz Srbije. Za Niko Šircelj pa je bila premočna nasprotnica
iz Švice. Mladinec Domen Pirc
pa je bil zopet najboljši, saj je
v svoji kategoriji premagal borca iz Črne Gore ter iz Srbije, v
finalu pa se je srečal s svojim
reprezentančnim kolegom Anejem Brumec. Po odličnih treh
borbah, je zasluženo stopil na
najvišjo stopničko ter si okoli
vratu nadel zlato medaljo. Naši
taekwondoisti bodo lahko svoje
znanje pokazali že prav kmalu,
saj Taekwondo klub Šmartno –
Litija, 9. marca 2013, organizira
7. Pokal Šmartno – Litija.
Janja REPINA

Konec meseca so že na vrsti
prve ligaške tekme. Pripravljalni del se je zaključil in trenerji
so že sestavili moštvo, ki bo začelo prve tekme. Nekaj težav je
s pripravo igrišč, saj je letošnja
podaljšana zima z veliko snega
premaknila datum lepega vremena kar za nekaj dni. To se
predvsem pozna v organizaciji
treningov, ki niso bili izvedeni
po začrtanem koledarju. Ravno
tako so težave s pripravo glavnega igrišča, kjer nas čaka še
kar nekaj dela s sanacijo, ki so
jo naredile jesenske poplave.
NK Jevnica je tudi letos izvedel
samoplačniške mini priprave v
Umagu. Zadnji vikend v mesecu
februarju smo se člani, članice,
mladinke in veterani odpravili
v Umag, kjer smo izvedli nekaj
kvalitetnih treningov in odigrali
kar nekaj trening tekem. Pogoji
so bili res dobri saj smo imeli
sončno vreme in dnevne temperature nad 10 stopinj.
Ker se v marcu že začnejo prvenstvene tekme vas vabimo na
ogled tekem v ŠPORTNI PARK
JEVNIcA. Vabila za ogled tekem
bodo na oglaševalnih deskah
okoliških krajev.
Marjan MEDVED - Medo

V soboto, 23. februarja in v nedeljo, 24. februarja
2013, je v Šenčurju pri Kranju potekalo 22. državno
in absolutno državno dvoransko prvenstvo v lokostrelstvu.
Pravzaprav ta tekma pomeni zaključek tekmovanj
v dvoranah, ki trajajo v jesensko-zimskem obdobju,
od oktobra do februarja. V tem času si morajo lokostrelci mesto na
tem tekmovanju zagotoviti z doseženo normo za nastop na državnem
prvenstvu.
Lokostrelski klub Jevnica
se letos lahko pohvali z
rekordno udeležbo devetih
tekmovalcev na tem tekmovanju, kjer so tekmovalci
nastopali v kategorijah od
mlajših dečkov pa vse do
veteranov in sestavili tudi
ekipo v absolutni članski
konkurenci dolgega loka.
V kategoriji mlajših dečkov nas je s svojim rezultatom zelo razveselil
Vrančič Anže. S sestavljenim lokom in 491 krogi je dosegel 2. mesto.
Iskreno mu čestitamo, še posebej zato, ker je to njegova prva tekmovalna sezona.
V članskih kvalifikacijah dolgega loka nas je ponovno navdušila Krisper Darja. V dvoboju z Nolimal Renato je sicer izgubila, vendar je na
koncu še vedno zasedla 3. mesto.
Tudi člansko ekipo dolgega loka v sestavi Krisper Darja, Krisper Anton in Vrančič Aleš je potrebno pohvaliti, saj so v četrtini finala zasedli
peto mesto med ekipami.
Vsem tekmovalcem izrekamo iskrene čestitke za uspehe in za dosežene rezultate z lokostrelskim pozdravom: »Vse v zlato!«.
Lokostrelski klub Jevnica

Maruša in Tatjana RUSJAN

PIONIRJI Z UVRSTITVIJO V
1. SKL IZPOLNILI OSNOVNI
CILJ NOVE SEZONE
LITIJA : VOJNIK 58:24 (28:14)
Strelci za KK Litija: Jesenšek, Pavliha, Korlat, Hodžič 6,
Anžur 14, Dobravec, Oštir 12, Pirc, Kobilšek 23, Šuštaršič 2, Friškovec
2, Safič. Trener: IBIŠI Džemo; Rezultat prve tekme 78:44; Rezultat
obeh tekem: 136:68
V povratni tekmi kvalifikacij za vstop v 1. SKL, litijski pionirji letnik 1999 in mlajši niso dovolili presenečenja. Čeprav so
gostje na prvi tekmi v Vojniku visoko izgubili (44:78), so v prvih minutah nakazali, da v Litijo niso prispeli z belo zastavo.
V prvih minutah so z agresivnostjo presenetili Litijane, ki so bili v
začetku preveč zadržani. Gostje so hitro povedli z rezultatom 10:4
in povzročali veliko težav predvsem s kombinatorno igro v napadu.
Litijani so se v tem delu igre veliko preveč zanašali na individualne akcije posameznikov, kar pa so gostje s kolektivno obrambo
zlahka branili. Sledila je minuta odmora domačih. Očitno je Litijanom ta koristila, saj so v nadaljevanju igre dosegli delni rezultat 14:0 in tako povedli 17:10. Prednosti v nadaljevanju igre niso
več izpustili iz rok in tako iz minute v minuto povečevali razliko.
Litijska ekipa si je z zmago v skupnem seštevku obeh tekem priigrala igranje v 1. SKL v prihajajoči sezoni. Nastopanje v 1.SKL in igranje z najboljšimi ekipami v Sloveniji je lepa nagrada za zavzeto treniranje vseh igralcev v dosedanjem delu sezone, obenem pa tudi
več obveznosti in dokazovanja v prihodnjih tekmah in treningih.
Nasprotniki pionirjev v 1. SKL so: Elektra, Zlatorog in Helios A.
1. ČLANI – 2. SKL
Članska ekipa si je z zmago nad Radensko zagotovila obstanek v 2.
SKL
20. krog, sobota 02.03.2013 ob 20.00 uri v Litiji
KK LITIJA : KK RADENSKA 87 : 74 (17:16, 38:35, 60:54)
LITIJA – Športna dvorana Litija. Gledalcev 70. Sodnika: BENKO Matic
(Ljubljana) in BAJIć Branko (Koper).
Litija: Ambrož, Panič 35 (9:10, 6x3), Džombič 2, Špan 6 (2:2), Marijanovič 3 (1:2), Poglajen 5 (1:2), Ovnik 14 (1:1, 3x3), Kajtna 2 (2:2),
Tušek 4 (2:2), Hren 16 (2:5). Trener: IBIŠI Džemo
Tekmo so bolje začeli gostje, saj so po petih minutah vodili 9:3. Do
konca prve četrtine se je pri Litiji razigral Hren, tako da so domači prišli
do vodstva 17:16. Tudi v drugi četrtini so Litijani nadaljevali z učinkovitimi akcijami, po eno trojko
sta zadela Ovnik in Panič in
v 16. minuti je bila prednost
Litije že kar občutna - 34:21.
Nato pa sta prvič v ospredje
stopila sodnika, saj sta domačim prestrogo dosodila celo
serijo osebnih napak in Radenska je do polčasa znižala
rezultat na 38:35.
Tudi v tretji četrtini sta sodnika nadaljevala z neprepričljivim sojenjem, domača klop in gledalci so vse bolj negodovali,
gostje pa so to spretno izkoriščali in po koših Horvata v 25. minuti
ponovno povedli 46:42. Potem pa je na sceno stopil domači ostrostrelec Klemen Panič, ki je v zadnjih 15 minutah tekme dosegel neverjetnih 26 točk. Najprej je s tremi trojkami poskrbel, da je Litija po
treh četrtinah povedla 60:54. Odlično strelsko predstavo je nadaljeval
tudi v zadnji četrtini, skupaj je dosegel 35 točk (od tega 6 trojk) tako
da se Radenska ni več uspela približati na manj kot 7 točk razlike.
Tudi sodnika sta nadaljevala s čudnimi odločitvami, Litiji sta 6 minut
pred koncem uspela razveljaviti koš, za katerega so vsi pričakovali, da
ga bosta priznala, vendar domačih to ni več motilo na poti k novi zmagi.
Štiri minute pred koncem pa sta najprej gostujočemu igralcu Škorniku
(med izvajanjem prostih metov domačih) dosodila nešportno osebno
napako, ki je bila tudi njegova peta osebna napaka. Že minuto kasneje
(pri rezultatu 72:64), je pri Radenski tehnično napako dobil Štruc in
sicer v trenutku, ko je po zadeti trojki zahteval še osebo napako nad
njim. Takrat sta delilca pravice požela kritike še s strani gostov, vendar sta ostala dosledna pri tem, da sta pogosto dosojala stvari, ki jih
večina v dvorani pravzaprav ni videla. Vse to pa ni več moglo vplivati
na zasluženo zmago Litije, ob odličnem Paniču in Hrenu (7 skokov) je
potrebno pohvaliti celotno moštvo za všečno in borbeno igro.
Marko GODEc

OBV EST IL A

dom tisje
Aktivno preživljanje prostega časa stanovalcem pomaga
ohranjati samostojnost, krepiti fizično kondicijo in preprečevati osamljenost, kar pripomore h kvalitetnejšemu
življenju v domu.
Bralna ura, ki jo mesečno vodi knjižničarka gospa Aleksandra Mavretič, je postala nepogrešljivi del kulturne aktivnosti stanovalcev doma. Na valentinovo smo obravnavali povest iz turških časov,
Miklovo Zalo. S programom Razgibajmo življenje z učenjem (RŽU), smo
v februarju nadaljevali in popestrili petkove popoldneve. Stanovalci so
si na računalniškem opismenjevanju pridobili nova znanja, saj že izdelujejo in oblikujejo različna besedila. Na delavnici poimenovani Snovanje
glasila si stanovalci razvijajo občutek pripadnosti skupini, v kateri aktivno sodelujejo, se družijo, si širijo obzorje znanja, hkrati sprejemajo, da
je tudi znanje pot do boljše kakovosti življenja.
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IZ DELA OZRK LITIJA

Predsednica KORK Javorje ga. Slava Murnc, podpredsednica OZRK Litija ga. Nada Pintar in sekretarka Danica Sveršina so obiskale go. Pintar Justino.
Zakoncema Pintar je požar popolnoma uničil stanovanjsko
hišo na Partizanski poti v Litiji. Starejša hiša, ki je bila v celoti obnovljena, je bila v požaru popolnoma uničena. Zagorelo je v pritličnih prostorih,
ogenj pa se je hitro razširil v mansardne prostore in ostrešje hiše. Novi
dom sta našla pri hčerki v Vratih nad Bogenšperkom. Območno združenje Rdečega križa Litija je zaprosilo za pomoč iz sklada solidarnosti RKS.
Na obisku so ji predstavnice RK Litija izročile ček in materialno pomoč.

BREZPLAČNO LETOVANJE OTROK V ČASU
ZIMSKIH ŠOLSKIH POČITNIC
Brezplačno počitnikovanje jim je Rdeči križ Slovenije omogočil iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Z
našega območnega združenja Rdečega križa je brezplačno letovalo 8
otrok. V zdravilišču smo jim poleg polne oskrbe zagotovili pester pedagoško animacijski program z zabavnimi večeri.

KRVODAJALSTVO

Pravijo, da je smeh pol zdravja, zato smo pričeli z jogo smeha oziroma
s smejalno urico, katero vodi vaditeljica joge smeha, gospa Vida Lukač.
Joga smeha je koncept skupinskega dela, združuje smejalne vaje z dihalnimi vajami joge, kjer se udeleženci zaradi nalezljivosti smeha lahko
smejijo brez razloga. S smehom se sprostimo, dobro počutimo, pozabimo na težave in celo na bolečine. Na prvo srečanje je prišlo osem stanovalcev, kateri so bili zelo zadovolji in si zaželeli ponovnega srečanja
čez štirinajst dni in ne mesečnega, kot je bilo prvotno predvideno.
Stari ljudje so deležni velikega spoštovanja, saj zaradi bogatih življenjskih izkušenj veljajo za »žive knjižnice«. Še posebno velja to za stanovalko, ki je v marcu praznovala stoprvi rojstni dan.
NAPOVEDNIK PRIREDITEV
•	Petek, 22. marec – Program Razgibajmo življenje z učenjem, ob 15,30
uri – računalniška delavnica in kreativno pisanje
•	Ponedeljek, 25. marec – Praznovanje materinskega dneva z Društvom
diabetis Litija in pevskim zborom Mlado lipo
•	Petek, 29. marec – Izdelovanje pirhov po enotah doma, ob 9.uri
Renata Ozimek

V soboto, 9. marca 2013, smo v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje ob Savi, s slavnostno prireditvijo obeležili 60. obletnico prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva v Sloveniji.
Prav na ta dan je v Zagorju leta 1953 prvič potekala krvodajalska akcija
v organizaciji Rdečega križa Slovenije. Ta izjemen dogodek nacionalnega pomena je nedvomno prispeval, da se je organizirano, prostovoljno
in neplačano krvodajalstvo pričelo razvijati in širiti povsod po državi.
Jubilejni dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika
RS Boruta Pahorja.
Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem krvodajalkam in krvodajalcem tudi iz
območja OZRK Litija, ki nesebično darujejo svojo kri.
Območno združenje Rdečega križa Litija se kot organizator zahvaljuje
Zdravstvenemu domu Litija za vso pomoč in sodelovanje pri uspešno
izvedeni krvodajalski akciji, ki je bila 4. in 5. marca 2013.
Na odvzem krvi se je odzvalo 252 krvodajalcev, kri pa je prvič darovalo
21 krvodajalcev.

50. OBLETNICA KORK JEVNICA
V Jevnici smo 2. marca počastili 50. obletnico delovanja Krajevne organizacije Rdečega križa. Organizacija je bila ustanovljena daljnega leta
1963, ko je postal prvi predsednik Ivan Rus in ostal na čelu celih 35
let. Za njim je vodenje organizacije prevzela Nada Brečko,
njo je nasledila Ana Godec, od
leta 2011 pa je predsednica
Karmen Godec.
Temeljno vodilo krajevne organizacije je bilo in je še vedno
humanitarno in prostovoljno
delo, ki se izvaja s konkretno
pomočjo ljudem, ki so v socialni stiski.
V prvih letih delovanja organizacije se je izvajala predvsem sosedska pomoč ter zdravstveno-prosvetna dejavnost v obliki predavanj o boleznih
srca in ožilja, prehrani, raku in prvi pomoči. KORK je organizirala tečaje
šivanja in krojenja ter tečaje kuhanja. V času naravnih nesreč so potekale zbiralne akcije za pomoč prizadetih. Zelo odmevna akcija je bila, ko
je RK zbiral sredstva za nakup inkubatorja za Porodnišnico Ljubljana.
Vsako leto je potekala akcija zbiranja rabljenih oblačil in obutev.
V zadnjih letih je dejavnost KORK Jevnica usmerjena predvsem v pomoč
socialno ogroženim družinam v obliki prehrambnih paketov in obiskovanje starejših nad 70 let ob koncu leta. Tako vsako leto 4 do 5-krat letno
razdelimo prehrambne izdelke 40 družinam oz. starejšim in bolnim. Ob
koncu leta obiščemo vse starejše nad 70 let ter s skromnim darilom, stiskom rok in pogovorom popestrimo njihov vsakdan. Ob koncu lanskega
leta smo tako obiskali preko 100 starejših v Jevnici, Zg. Jevnici, Goliščah
in Kresniških Poljanah. Za naše krajanke organiziramo v sodelovanju z
območnim združenjem RK Litija vsako leto pregled dojk v zdravstvenem
domu Litija.
Letos poteka tudi 60. obletnica krvodajalstva v Sloveniji in ponosni smo
na to, da imamo med našimi člani preko sto krvodajalcev. Nekateri med
njimi so darovali kri tudi več kot petdesetkrat.
Za uvod v kulturni program je mešani pevski zbor Miha Vahen pod
vodstvom Natalije Šuštar zapel Zdravljico, potem je prisotne pozdravila predsednica, ga. Karmen Godec, s slavnostnim govorom pa nas je
počastil župan, g. Franci Rokavec, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Z
govorom in čestitkami sta prisotne pozdravila tudi g. Karlo Lemut, nekdanji dolgoletni predsednik območnega združenja RK Litija in ga. Marija
Grabnar, kandidatka za novo predsednico območnega združenja RK. Sledil je kulturni program, v katerem so sodelovali mešani pevski zbor Miha
Vahen pod vodstvom Natalije Šuštar, članice MDJ Jevnica Lucija Kotar,
Irena Režek in Barbara Cerar, harmonikar Aljaž Ostrež, na koncu pa so
nas s svojim petjem razveselili Kresniški fantje.
Po kulturnem delu je sledilo
druženje vseh prisotnih, članice
odbora pa so z domačimi dobrotami poskrbele za pogostitev.
Da je prireditev uspela, se moramo zahvaliti vsem, ki so nam
pri tem pomagali. To so Pekarna
Friškovec, Cvetličarstvo Orehek,
PGD Jevnica, KS Jevnica, KUD Jevnica, MDJ, predvsem pa neumorne članice odbora, ki so poskrbele, da je vse potekalo nemoteno in da so na
koncu vsi zadovoljni, polni pohval, odšli domov. Za dolgoletno delovanje
je Krajevna organizacija RK Jevnica letos prejela priznanje Krajevne skupnosti Jevnica.
Jelka Kotar
					

Ropasnikova domačija ječi,
nikogar več ni.
Kaj je moč človeška,
kaj so njena dela?

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
v domu ostala je praznina
in v srcih bolečina.
Čeprav spokojno spiš,
z nami naprej živiš.

Siv oblak po nebu
z vetrom dalje plava,
plava v lepe kraje,
kjer se vije Sava.

Z A H VA L A
Na pokopališču na Savi, kjer počivajo njeni dragi starši, pet bratov,
dve sestri in mož je našla svoj večni mir naša dobra teta

ANA SOVINC
1.4.1929 – 17.2.2013
roj. Ocepek iz Leš

Lepo se zahvaljujemo za izkazano sočustvovanje, za poklonjeno cvet
je, sveče, maše in darove za cerkev. Prisrčno se zahvaljujemo osebju
Doma Tisje za sočutno lajšanje telesnih in duševnih bolečin ter vsem,
ki ste tri leta teto razveseljevali z obiski. Hvala zdravstvenim delavcem
v KC Ljubljana za nesebično pomoč do zadnje ure.
Iskrena hvala g. župniku Andreju Rovšku, govorniku g. Tonetu Lokarju, pevcem in trobentaču iz Polšnika, praporščaku ZB za vrednote
NOB Litija-Šmartno, KSP Litija in vsem, ki ste se prišli poslovit v tako
velikem številu, kljub mrazu in sneženju.

V SPOMIN

ZVONKU HRIBARJU
Deseto leto že mineva,
ko te dragi med nami več ni,
težko je bilo življenje,
zato neizmerno ljubil si svoj dom.
Na zdravje upal si,
ker polno bilo je še tvojih idej in želja,
a bolezen ti je pretrgala obroč.

Z A H VA L A

Vsi tvoji

Žalujoči: žena Štefanija, hči Nevenka z družino in sin Zoran

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

Z A H VA L A

PAVLE DOMADENIK

ob boleči izgubi našega dragega očeta, brata, dedka in pradedka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, cvetje in sveče. Posebna
zahvala ge. Marinki Koprivnikar in ge. Jožici Poglajen za nesebično
pomoč v najtežjem času. Posebna zahvala tudi Milanu Povšetu za
izrečene poslovilne besede ter g. župniku za lep pogrebni 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 Dani ter sinova Drago in Pavle z družinama
in Karmen z družino
Vetri v polju šumijo,
trave mehko valovijo,
sonce v dolino blešči,
a kaj, ko daleč si ti.

3.8.1937 – 15.2.2013

Za nas ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso bile le sanje,
da te več nazaj ne bo
ker za vedno od nas vzel si slovo.

Nenadoma nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

1932 – 2013
Veliki Vrh pri Litiji

FRANCE KONČAR
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja. Še posebej se
zahvaljujemo osebju Doma Tisje za skrbno nego in potrpežljivost ob
težki bolezni. Iskrena hvala dr. Kolšku za zdravniško oskrbo in osebju
v ambulanti.
Hvala g. župniku za obred na zadnji poti, osebju pogrebne službe KSP
Litija, pevcem in trobentaču.

Nečakinje in nečaki
Pride čas prelep, ki daje…
pa se ne zaveš takrat…
pride čas preklet, ki iztrga, vzame,
kar imaš brezmejno rad.

Z A H VA L A

JOŽETA TOMŠIČA

Z A H VA L A
Za vedno nas je zapustil

MARJAN TOMAŽIČ
1959 – 2013

6.3.1934 – 26.2.2013
iz Kresniškega Vrha 22

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče ter drugo pomoč, ki ste nam jo kakorkoli nudili ob težkih trenutkih. Hvala za lep pogrebni obred duhovniku, pogrebcem in pevcem, Marku za govor ter Jožetu za zaigrano
poslovilno pesem. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in ga pospremili k zadnjemu počitku.

Spominjali se ga bomo sodelavci TC Merkur Litija
in vsi njegovi.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni.

Ljubil si zemljo,
ljubil svoj dom,
sedaj pa brez tebe
prazen je dom.

Kako prazna sta dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih
pridnih rok obstaja.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ANICA KADUNC

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila naša

V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi

JOŽEFA DOLINŠEK

ALOJZIJ SERNEL

Po težki bolezni se je od nas tiho poslovila naša draga mami in babica
22.4.1954 – 9.2.2013
iz Tep

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Vsa zahvala g. župniku Andreju Rovšku za lepo opravljen pogrebni
obred. Hvala pogrebcem, pevcem MPZ Polšnik za zapete pesmi v slovo, ge. Lauri Horvat za poslovilne besede in g. Žigi Toriju za zaigrano
žalostinko.
Lepa hvala Dragotu za nesebično pomoč in skrb v času njene bolezni.
Posebno zahvalo izrekamo zdravnikom in medicinskemu osebju hematološkega oddelka KC Ljubljana za celovito zdravniško oskrbo in nego.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji
poti in se poklonili njenemu spominu.

20.9.1928 – 26.1.2013
Andrejčkova Joža
Tepe 35

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala
Domu Tisje za skrb in nego, g. župniku za pogrebni obred, pevcem
MPZ Polšnik za zapete pesmi, pogrebcem in ge. Lauri Horvat za poslovilne besede ter vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: sin Marko, hči Branka z družino, Drago in ostalo sorodstvo
Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da te nazaj več ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.

Pred letom dni, na začetku pomladi, nas je zapustil
naš dragi mož, ati in dedi

BORIS LAMOVŠEK

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila je tako prijazna,
zdaj otožna, tuja se nam zdi.

Z A H VA L A

Vsi njegovi
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

Mineva 30 let odkar nas
je zapustil oče in dedek

Mineva 11 let odkar nas je
zapustila draga mama in babica

V 70. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče in dedek

STANISLAV SLUGA
22.11.1943 – 11.2.2013
Iz Gorenjih Jelenj, Dole pri Litiji

Pomlad v dolino našo bo prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
ter jokala, ker te ni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Posebna hvala g. župniku Robertu Hladniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem MPZ Polšnik za zapete pesmi, pogrebcem in
g. Vladimirju Oblaku za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Njegovi: Boža, Špela, Petra, Zala in Grega

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti!

V SPOMIN

15.8.1948 – 11.3.2012

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate svečke.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala gospodu župniku,
pevcem in pogrebcem.

Vsi njeni

Ni več tvojega smehljaja
in ne stiska zlatih rok,
ostala je samo za tabo sled
tvojih pridnih rok.

V SPOMIN

2.11.1929 – 23.2.2013
Veliki Vrh 17

Vsem in vsakemu posebej hvala!
Žalujoči: žena Ivanka, hčere Stanka, Nada in Simona z družinami
in sin Silvo z Janjo

JOŽE
KOVAČ

30.3.1925 – 30.3.1983

in

JOŽA
KOVAČ

16.3.1931 – 13.4.2002

Hvala vsem, ki se ju spominjate v mislih ali prižgete svečko.
Sin Marko s sinovoma Janom in Melom

OBV ESTILA / KRIŽAN KA

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

mali oglasi

nagradna križanka

KUPIMO vse vrste telic in
krav za zakol. Plačilo takoj.
Tel. številka: 031/832 520

Z A H VA L A
V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče,
dedek, brat, stric in tast

STANISLAV ZAJC
17.6.1935 – 14.2.2013
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja. Zahvala
g. župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem
iz Polšnika, družini Planinšek za nesebično pomoč in vsem, ki ste ga v
tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.
Vsi njegovi

KEMIJSKI
ZNAK
ZA FOSFOR

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

SESTAVIL:

POTOVALNI
NAČRT

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 148

OBRAT ZA
ČIŠČENJE
PREMOGA

JUDOVSKO
MOŠKO
IME

VELETOK
V
AFRIKI

KRAVICA,
TELIČKA

NADALJE
VANJE
GESLA

ČASOVNA
ENOTA
(60 MINUT)

LUČAJ

OKROGEL
ORNAMENT
V OBLIKI
ROŽE

AMERIŠKI
PISATELJ
(GEORGE)

ŽENSKE
KI TEREJO
LAN

PRODAM 3 sobno stanovanje v Litiji, ul. Luke Svetca 1,
l. 1978, 71 m2, dobro ohranjeno, 60.000 EUR, urejena
ZK. Telefon: 041/754 850.

PRITOK
DONAVE NA
MADŽAR
SKEM
KAREL
OŠTIR

IZVIRNI
KRAK
REKE
MENAM

AFRIŠKA
DRŽAVA
LEPOTA

PRAŠIČKE težke 30 kg,
primerne za nadaljno rejo
ali zakol, prodam. Kmetija
Pr´Mežnarčk, tel.: 041/896
588

ERVIN
ROMEL

TOBAČNI
IZDELEK

PERNATA
ŽIVAL
KI PLAVA
KISLINA

bRuNARICO
GOSTINSKI
LOKAL

V SPOMIN
Mineva 12 in 10 let praznine odkar vaju več ni

ANA KRES

in

1927 – 2001

PETER KRES
1931 – 2003

Vsem, ki ju hranite v spominu, postojite ob njunem grobu
in jima prižigate svečke hvala.

ob tenisu v
Kresnicah
ODDAJAMO
v dnevni najem
za zaključene
družbe
(družinska praznovanja, družabna srečanja, piknike…)
Pijača in prehrana v
lastni – najemnikovi
režiji.

Več na:
GSM 041 43 66 55

Vsi njuni

OBČINA
NA BARJU
23.
ČRKA
ABECEDE

VRTNA
GOMOLJ
NICA

PREBIVALEC
OKOLICE

VULKANSKI
IZMEČEK

RIMSKI
BOG
SMRTI

ODGOVOR
NA
KONTRO
ARABSKI
ŽREBEC

VEDA O
OKOLJU

DELO,
OPRAVILO
SMUČARSKI
DELAVEC
KALAN

SLOVENSKI
PISATELJ
(DANILO)

DIKTATOR IDI
IME PEVKE
HORVAT

ILOVICA

LOVEC NA RAKE
SORODSTVO

SKRB,
BRIGA

ZIDARSKA
LOPATICA

1000 Z
RIMSKIMI
ŠTEVILKAMI

PRITISK
ARISTOTEL
OKRAJŠ.

NAŠA
NAJBOLJŠA
SMUČARKA
PRODNIK
VINKO
ERŽEN

ŠEF,
PRED
STOJNIK

ANTON
NOVAČAN

RADIJ

AMERIŠKI
PREDSEDNIK
(BARACK)

MORSKA
ŽELVA

SLOVENSKI
ČARODEJ
(MIRAN)

GOROVJE
V
BURMI

Težje besede: APRA, ACIDUM, ČANAK, IPOLI, IRIG,
ORK
Izžrebanci FEBRUARSKE križanke dobijo stenski koledar.
Nagrado prejmejo v Tiskarni Aco, CDK 39, 1270 Litija.

1. Milena Kovač, Brodarska 12, 1270 Litja
2. Henrik Razpotnik, Kresnice 1A, 1281 Kresnice
3. Jelica Čebela, Ul. Luke Svetca 3, 1270 Litija

Z A H VA L A

KRATICA J.
AMERIŠKEGA
GIBANJA

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.4.2013 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo knjigo BOJ
ZA LASTNO ZDRAVJE. Nagrade prispeva Tiskarna ACO.

Po hudi bolezni nas je zapustila draga žena, mami in stara mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom
in znancem za podarjeno cvetje in sveče ter izrečena sožalja. Hvala
g. župniku Janezu Kvaterniku in pomočniku Martinu Golobu za lepo
opravljen obred, g. Franciju Končarju za besede slovesa, pevcem, KSP
Litija za opravljen pogreb ter vsem ostalim, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti. Posebna zahvala g. Cirilu Oražmu za obiske in tolažilne po
govore v času njene bolezni. Zahvaljujemo se tudi njeni osebni zdravni
ci, še posebej pa patronažni službi za skrb in prijaznost ter vsem, ki ste
nam ob težkih trenutkih stali ob strani.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Vsi njeni
Utihnil je vaš glas,
obstalo je vaše srce,
ostali so sledovi pridnih rok
in kruto spoznanje,
da vas več ni.

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

Z A H VA L A

V 87. letu življenja nas je zapustila naša draga mama, sestra,
teta, babica in prababica

V 84. letu je prestopil prag večnosti oče, dedek, tast in brat

JOŽEF TOMC
6.2.1930 – 2.3.2013

iz Prevega 1 pri Polšniku

Njeni najdražji

• PVC OKNA IN VRATA
• Dvižna garažna vrata
• Tipska notranja vhodna vrata

bucar.drugi@siol.net; 041/770-298

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.

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.

Z A H VA L A

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, družini Košir, gospe Lavri za
poslovilne besede, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podar
jeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala g. župniku, pevcem
in Krajevni skupnosti Polšnik. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste
ohranili v lepem spominu.

Pred izmere / ponudba / izvedba

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

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.

MARIJA HIRŠELJ

buČAR in drugi d.n.o.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, sveče, cvetje in sv. maše. Zahvala g. župni
ku za lepo opravljen obred, vsem gasilcem PGD Gabrovka za pomoč,
ge. Heleni Perko za poslovilni govor, ter vsem ostalim, ki ste sodelovali
pri pogrebnem obredu.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Vsi njegovi

zA LEP
IN uREJEN VRT !
www.vrtnarstvo-pirnat.si

VRTNARSTVO
PIRNAT,
urejanje okolice

Žiga Pirnat s.p.
Primožičeva 39, 1231 Črnuče

vrtnarstvopirnat@gmail.com

NA VSE STORITVE

30.9.1939 – 7.2.2013
iz Zgornje Jablanice

NUDIM POMOČ

Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi opravili, 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

20%
POPuST
KUPON ZA 20% POPUST

FRANČIŠKA OBREZA

tenis klub aS
mARK mESARIČ NA STOPNIČKAH,
PIA POGLAJEN SREbRNA, uSPEšEN
DEbI NAJmLAJšIH, NIK RAzbORšEK
z NOVImI ATP TOČKAmI

Tenis klub aS Litija je bogatejši za nov pokal. Priigral si ga je
Mark Mesarič na turnirju do 14 let v Domžalah. Mark je v drugem kolu gladko odpravil 4. nosilca Gorenec Žana (TK MORJE)
61:63, v četrtfinalu pa še bolj suvereno 6. nosilca Grlj Aleksa iz
Kopra, ki mu je zavezal celo »kravato«, saj je bil rezultat 62:60.
Marka je v polfinalu ustavil šele 2. nosilec Miklavčič Žan iz Idrije,
Mark pa je odšel domov s pokalom za 3. mesto, za kar mu iskreno čestitamo! Na turnirju je uspešno nastopil tudi Ašič Tom,
ki se je uvrstil v 2. kolo. V kategoriji deklet pa je Lara Jamšek
žal izgubila že v 1. Krogu in sicer po hudi borbi s 75:57:36.
Svoj prvi teniški turnir pa so v februarju odigrali novi mladi upi Tenis kluba AS Litija. Nastopali
so najmlajši v kategoriji do 8–11 let in se pomerili v MINI TENISU, MIDI TENISU IN TENISU DO
10 LET.
Vsi so svoj prvi nastop opravili več kot odlično in zabeležili svoje prve zmage. V kategoriji MINI
TENIS so nastopile: CIZERLE LANA, GROŠELJ RINA, POTISEK LIZA in LAMOVŠEK LAURA. V
finalni del tekmovanj sta ste uvrstili Grošelj Rina in Potisek Liza, kar je za prvi nastop velik uspeh.
V kategoriji MIDI TENIS je nastopila KADAR
URŠKA, ki je zabeležila eno zmago, enkrat
pa izgubila tretji niz in tako za las zgrešila finalni del. V kategoriji TENIS DO 10 LET pa je nastopil ARTNAK BOR in zabeležil eno zmago.
V kategoriji TENIS DO 11 LET pa je odlično predstavo prikazala znova POGLAJEN PIA, ki je
po zmagi v drugem kolu nad 1. nosilko Kelvišar Tjašo brez težav prišla v finale, kjer pa je nato
morala priznati premoč Bubek Lei iz Nove Gorice. Vse čestitke Pii za osvojeno 2. mesto in
srebrni pokal!
Na mednarodni sceni pa z odličnimi predstavami nadaljuje Nik Razboršek. Nik se je udeležil
močne teniške turneje serije FUTURES. Prvi turnir je bil v Umagu, kjer je Nik uspešno opravil
s kvalifikacijami in se uvrstil v glavni turnir (za kar je bilo treba kar štirikrat zmagati), nato pa
uspešno nadaljeval tudi v glavnem turnirju, saj je izgubil šele v četrtfinalu in seveda osvojil
nove ATP točke. V času nastajanja tega članka Nik že nadaljujem na drugem turnirju v Poreču, kjer je prav tako že zmagal vse štiri tekme v
kvalifikacijah in se že uvrstil v glavni turnir. Niku želimo, da bi uspešno
odigral celotno serijo in se tako povzpel čim višje na ATP lestvici.
Serije Futures se je udeležil tudi Blaž Bizjak, ki pa je na turnirju v
Umagu izgubil v 2. krogu kvalifikacij in tudi v Poreču se mu ni uspelo
prebiti v glavni turnir in bo moral priložnost za prve ATP točke poiskati
na naslednjih turnirjih.

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

VPIS V SPOMLADANSKO TENIŠKO ŠOLO
Tenis klub AS Litija obvešča, da bo v času od 25.03. do 05.04.2013
potekal vpis novih otrok v teniško šolo aS (v starosti od 7 do 10 let).
cena treningov je 50,00 do 65,00 eur mesečno (1x tedensko ali 2x tedensko), teniški vrtec (otroci stari 5 in 6 let) pa ima vadbo 1x tedensko,
cena pa je 40,00 eur.
Več informacij dobite na tel. 031-693-330 ali 8980-800 ali osebno v
prostorih Tenis kluba aS Litija, kjer si lahko obponedeljkih in sredah
med 18. in 19. uro tudi ogledate, kako potekajo treningi za najmlajše.

popravila in čiščenje
zobnih protez

