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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.03.2014 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

V preteklem mesecu smo urejali in uravnavali vse, 
česar nam ni uspelo v prejšnem letu ter krojili ve
like načrte za letošnje. Sedaj je zopet čas, da si 
naberemo energijo, izkoristimo zimske počitnice in 
si poleg pustnih norčij privoščimo še kakšno, kar 
tako. Za lepši jutri.  Uredništvo Občana 

oSReDnja občinSKa PRiReDitev  
ob SlovenSKeM KUltURneM PRazniKU

Na predvečer slovenskega kulturne
ga praznika je potekala v Kulturnem 
centru Litija tradicionalna prireditev 
»Kultura smo ljudje«. Večer je bil v 
večini posvečen Franu Milčinskemu 
– Ježku, ki bi letos praznoval 100. 
rojst ni dan. Slavnostni govornik je 
bil pesnik in pisatelj Ivan Sivec, ki 
je na izredno zanimiv način pred
stavil sreča
nja z Ježkom. 

Predvsem pa je navdušil s predstavitvijo Franceta Prešerna 
za katerega je dejal, da je bil genialen in, po njegovem mne
nju, brez dvoma eden največjih evropskih pesnikov. Rdeča nit 
večera je bila glasba. Najprej se je predstavil odličen domači 
Zbor sv. Nikolaja, potem pa še gostja – enkratna Vita Mavrič 
ob spremljavi pianista Jaka Puciharja. Tako Zbor sv. Nikolaja 
kot tudi Vita Mavrič so v svoj izbor vključili pesmi Frana Milčin
skega Ježka. Obiskovalci so se lahko prepričali, da so njegova 
besedila še danes nadvse aktualna. Celotno prireditev je s po
močjo Ježkovih verzov povezovala Helena Hauptman in vsi skupaj so pripravili zares 
izjemen in nepozaben večer.  (Foto Arhiv ZKMŠ)

Vita Mavrič in pianist Jaka Pucihar

Slavnostni govornik  
Ivan Sivec

VabIJO POdJeTNIKe  
na brezplačni strokovni seminar z delavnico:

KAKO LAHKO PRIDE PODJETNIK DO FINANČNE POMOČI?
 Kdaj? 12. marec ob 9. uri
 Kje?  Občina Litija, Jerebova 14, Litija; 

Podrobne informacije in program: www.ic-geoss.si; 01/89-80-570
Obvezne so prijave na: info@ic-geoss.si

ObČINa LITIJa

PUStovanje v litiji 2014
Občina Litija Vas skupaj z Zavodi, društvi in organizacijami vabi, da se nam pri-

družite na dogodkih, ki bodo popestrili pustni čas v Litiji:

• OCENJEVANJE KROFOV ob 10.00 uri,
• RAZSTAVA KROFOV (od 11.00 ure dalje),
• LITIJSKI KARNEVAL: (Proti) korupcijski 
kar neval, od 15. ure dalje, LETOS DRUGA-
ČE – SPREMEMBA TRASE.
Povorka pustnih skupin bo letos krenila od tr
govskega centra na Ježi, po Rozmanovem trgu, 
skozi staro mestno jedro, po parkirišču pred 
občinsko stavbo do ploščadi pred Športno 
dvorano Litija, kjer bo v športni dvorani pote
kalo osrednje pustno dogajanje. 
(zbirno mesto za skupine od 13.30 dalje na 
parkirišču pri trgovskem centru na Ježi). 
Podelitev denarnih nagrad za najboljše 3 sku
pine in praktičnih nagrad za najboljših 10 sku
pin.
Posebni gost pustnega karnevala in zabave 
bo BORIS KOBAL
Pustna zabava in ples v maskah po prihodu 
povorke v športni dvorani Litija z ansam-
blom SPEV.

 SREDA, 19. februar 2014 ob 17. uri, avla 
Občine Litija: ODPRTJE RAZSTAVE »LITIJSKI 
KARNEVAL SKOZI ČAS« 
 ČETRTEK, 27. februar 2014, 10.45–11.45, 
sta ro mestno jedro - DEBELI ČETRTEK: 
•  Prevzem oblasti s strani pustne vlade, pri

hod pustne protikorupcijske komisije,
•  animacijski program za mlade iz litijskih vrt

cev in šol (izdelava pustnih mask, okraskov, 
poslikava obraza …)

•  Obisk tradicionalnih slovenskih gostujočih 
skupin (kurenti, orači, pokači)

•  Pustna tržnica – pustne dobrote lokalnih 
ponudnikov na stojnicah (od 10.–13. ure)

 PETEK, 28. februar 2014, od 22.00–4.00 
ure, Športna dvorana Litija: KLIŠEJEVA PU-
STNA ZABAVA 2014 (organizira KLIŠE) 
 SOBOTA, 1. marec 2014, Športna dvora
na Litija: 
• PUSTNI ŽIV-ŽAV z lutkovno predstavo in 
glasbeno animacijo za najmlajše (od 10. 
do 12. ure), 

Najboljše maske v športni dvorani bodo na
grajene.

 TOREK, 4. marec 2014, ob 15.00 uri v 
avli občine Litija:
• Pustna vlada preda ob last nazaj županu 
 SREDA, 5. marec 2014:
• POKOP PUSTA (organizira Pustna skupina 
iz Jablaniške doline)
Organizatorji pustnih dogodkov: Občina Litija, 
Turistično društvo Litija, ZKMŠ Litija, PGD 
Litija, Kliše, DPŽ Gabrovka, Razvojni center 
Srca Slovenije, JP KSP Litija, MSL, Pustna 
skupina iz Jablaniške doline.

Vljudno vabljeni, vse prireditve imajo  
prost vstop! 

Koordinator pustnih prireditev:
         Podžupan                             Župan 
aleksander GOMbaČ           Franci ROKaVeC

TRASA PUSTNEGA KARNEVALA 2014
LIDL

ZBIRNO MESTO

CENTROMERKUR

OBČINA LITIJA

ŠPORTNA DVORANA

CILJ
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LEDENA UJMA V OBČINI LITIJA
Življenje v naši občini 
se po ledeni ujmi po
časi vrača v stare tir
nice. Led se je stopil 
in električna energija 
se vrača tudi v najbolj 
oddaljene hiše na po
deželju, ponekod še 
vedno tudi s pomo
čjo agregatov. Posle
dice so grozljive in z 
njimi se bomo morali 
spopasti v prihodnjih 

mesecih. Škoda je nastala na celotnem območju Občine Litija. 
Izvajalci zimske službe so se skupaj s številnimi gasilskimi enotami 
spopadli s snegolomom drevja in poskušali vzpostaviti prevoznost 
cest. Prav tako so se pojavile težave pri vodooskrbi, ker so zaradi 
izpada električne energije 
prenehala delovati črpali
šča. Navedene težave se 
je pričelo reševati s po
močjo elektroagregatov, s 
katerimi se je do vzposta
vitve oskrbe z električno 
energijo oskrbovalo črpa
lišča, oziroma se je vodo 
dovažalo s cisternami.
Z večjimi elektroagrega
ti gasilskih enot so bili 
pokriti predvsem objekti javnega značaja, z manjšimi so gasilci 
omogočali začasno napajanje najnujnejših aparatov posameznih 
prosilcev. Občina je zaprosila za dobavo elektroagregatov na regiji 

oz. državi, vendar jih zaradi 
obsežnosti nesreče ni bilo 
možno dobiti. Zaradi ome
njenih težav se je Občina 
odločila kupiti elektoagre
gat večje moči (66kWa), s 
katerim je želela omiliti na
stale težave. Seveda bo Ob
čina Litija morala iz prora
čunskih sredstev zagotoviti 
sredstva za plačilo stroškov 

pri navedeni intervenciji tako za delo JP KSP s podizvajalci kot tudi 
za gasilce, ki so opravili kar 2402 delovnih ur. 

OBVESTILO OBČANOM!
Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor 
izvajalca del prenove javne razsvetljave in kon
cesionarja za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje 
in izvajanje javne razsvetljave v občini Litija, je 

Občina Litija podpisala koncesijsko pogodbo št. 430-59/2012-
18 in pogodbo o prenovi javne razsvetljave št. 430-59/2012-19 
dne 13.11.2012 s podjetjem PeTROL d.d.. 

Podjetje PeTROL d.d. zastopa konzorcij PeTROL-eLTeC-JR, du
najska cesta 50, 1000 Ljubljana, katerega sestavljajo družbe: 
PeTROL d.d., dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljeva
nju poslovodeči partner); eLTeC-PeTROL d.o.o., Pot na Lisice 
7, 4260 bled (v nadaljevanju partner) in JaVNa RaZSVeTLJaVa 
d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana dobrunje (v nadaljeva
nju partner). 

Skladno z določili pogodbe je bila prenova javne razsvetljave 
zaključena do 31.05.2013 ter junija 2013 tudi predana v upra
vljanje koncesionarju za dobo 6 let. 

Na podlagi navedenega Občina Litija PONOVNO ObVeŠČa vse 
občanke in občane, da se v bodoče za izvajanje gospodarske 
javne službe-javne razsvetljave v občini Litija, in sicer za izva
janje tekočega in interventnega vzdrževanja po koncesijski po
godbi ter odpravo napak na javni razsvetljavi obrnete na:

Center za prijavo napak: e-pošta: napake@jr-lj.si; WEB: 
www.jr-lj.si; Telefon: 01/58-63-600; Fax: 01-54-29-400

Glede na to, da ima Center za prijavo napak 24 urno dežur
stvo, bo skladno s tem, vsaka napaka na javi razsvetljavi, ki 
bo sporočena na center, tudi na ta način takoj zabeležena ter 
odpravljena v najkrajšem možnem času.  

Vsekakor pa je potrebno, v kolikor opazite kakšno napako na 
javni razsvetljavi (pregorela luč, nedelovanje celotne veje javne 
razsvetljave, pretrgane kable in druge poškodbe), to takoj spo
ročiti na Center za prijavo napak, saj bo le na ta način napaka 
zabeležena ter tudi v najkrajšem možnem času odpravljena.

javni RazPiS za SoDelo-
vanje na PRiReDitvi (PRoti) 

KoRUPcijSKi KaRneval  
v litiji 2014

Občina Litija in Turistično društvo Litija objavljata 
javni razpis za sodelovanje na prireditvi (PROTI) 
KORUPCIJSKI KaRNeVaL V LITIJI 2014.

POGOJI :

1.  Prireditev bo potekala v soboto, 1.03.2014 ob 15.00 
uri od parkirišča na JEŽI, po Cesti komandanta Stane-
ta, Valvazorjevi ulici do športne dvorane Litija.

2.  Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele 
enkrat no pomoč v višini 200 EUR (bruto).

  enkratna pomoč za sodelovanje bo pravnim in fizičnim ose
bam nakazana na njihov transakcijski račun.

3.  do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene skupine 
z najmanj 6 člani.

4.   Na prireditvi bodo podeljene denarne nagrade za prve 
tri skupine in praktične nagrade za prvih deset naj-
boljših ekip.

5.  Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe 
(društva, zavodi, združenja, organizacije…),ki se namerava
jo udeležiti javne prireditve »Pustni karneval v Litiji ». 

6.  Prijavitelji morajo poslati prijave pisno na naslov: ACO 
JOVANOVIČ, Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 Litija, do 
vključno ponedeljka 24.2.2014. (Informacije tel.: 041 
719 444).

 

 

 

 

PRIJAVA MORA VSEBOVATI: 
- Ime in priimek vodje skupine, točen naslov 
- Davčna številka ter transakcijski račun 
- Število sodelujočih v skupini
- Tema predstavitve

7.  Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v 
Litiji«, v soboto, 1.3.2014 bo izvedla strokovna komisija, ki 
jo bo imenovala Občina Litija. 

  Upoštevanje nosilne tematike karnevala (PROTI) KORUP-
CIJSKI, prinaša dodatno število točk.

  Komisija bo po končanem ocenjevanju pripravila poročilo z 
vrstnim redom sodelujočih skupin, ki bo podlaga za izplači
lo nagrad. 

8.  denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi po
ročila komisije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru prav
nih oseb na transakcijski račun društva, v primeru fizičnih 
oseb na TRR vodje skupine. Izplačilo denarne nagrade na 
TRR bo izvedeno v petih dneh po prireditvi. 

9.  Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu za leto 2014 
na PP 1430 – Pospeševanje turistične ponudbe in promoci
je.

   Koordinator pustnih prireditev                             ŽUPaN
  Podžupan aleksander GOMbaČ                    Franci Rokavec  

NOV PARKIRNI REŽIM NA VALVAZORJEVEM 
TRGU V LITIJI

Na Valvazorjevem trgu bo stopil v veljavo nov parkirni režim s kate
rim bo časovno omejeno parkiranje (modra cona).
Parkiranje bo časovno omejeno na največ šestdeset (60) minut. Po 
preteku šestdeset (60) minutnega parkiranja bo uporabnik dolžan 
odpeljati vozilo z območja kratkotrajnega parkiranja. Uporabnik bo 
moral s parkirno uro, označiti čas prihoda, če te nima, pa na list 
papirja napisati čas prihoda in postaviti na vidno mesto. 
Parkiranje na Valvazorjevem trgu, na območju kratkotrajnega par
kiranja, bo omejeno vsak delavnik, od ponedeljka do petka, med 
7.00 in 17.00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih, parkiranje ne 
bo omejeno.

NAD ZASNEŽNE PLOČNIKE Z NOVIM STROJEM
KSP Litija d.o.o. uporablja za izvajanje zimske službe v mestu Litija 
nov delovni stroj. Gre za mini nakladalnik s hidravličnim snežnim 
plugom širine 150 cm. 

LITIJSKI KARNEVAL SKOZI OBJEKTIV
Litijski karneval vedno združuje. Ustvarjalce! Kostumov, komedij, 
koreografij, scen,… Letos bo združeval tudi foto in video ustvarjal
ce. Vse, za katere svet obstaja le skozi objektiv  vabimo, da prispe
vate k pestrosti karnevala svojo energijo. Na karnevalu posnemite 
fotografije (resne, smešne, kvalitetne,…) in nam jih pošljite. Posne
mite filmček o kaki zabavni sceni, dokumentirajte svojo najljubšo 
karnevalsko skupino, del dogajanja ali celoten dogodek, zmonti
rajte in nam pošljite filmček. Izdelke nam na Cd-jih, dVd-jih,… do
stavite na ZKMŠ Litija enota Mladinski center, Trg na Stavbah 8a, 
1270 Litija, do 1.4. 2014. Pripišite, da gre za natečaj KaRNeVaL. 
Obljubljamo, da bodo fotografije in video posnetki imeli veliko pu
blike. Najboljšim pa praktične nagrade. Pustno resna komisija bo 
izbirala med najboljšimi in najbolj zabavnimi. bodite izvirni  

SPOŠTOVANI MEŠČANI!
Prostovoljno Gasilsko društvo Litija se iskreno 
zahvaljuje vsem meščanom Litije, ki so nam pri 
deljenju koledarjev za leto 2014, poklonili svoj 
prispevek. Zahvaljujemo se tudi vsem sponzor

jem, ki ste nam stali ob strani pri razvijanju našega društva. 
Želimo Vam vse dobro v tem letu!

Stroj odlikuje velika okretnost in možnost čiščenja na težje dosto
pnih mestih. Ker je širina stroja samo 123 cm, je zelo uporaben za 
čiščenje pločnikov, pri čemer nož iz umetne mase ne poškoduje 
čiščenih površin.

ObČINa LITIJa

JAVNI RAZPIS ZA TEKMOVANJE 
ZA »NAJ KROF« 
V OKVIRU PRIREDITVE 

»PUStovanje v litiji 2014«
Občina Litija v sodelovanju z Društvom podežel-
skih žena Gabrovka in Turističnim društvom Litija 
razpisujejo tekmovanje za »NAJ KROF«.

POGOJI:
1.  Tekmovanje bo potekalo v soboto, 1.3.2014 od 10.00 do 

11.00 ure v športni dvorani Litija
2.  Sodelujejo lahko občani in občanke občine Litija in obči

ne Šmartno pri Litiji.
3.  Za ocenjevanje in razstavo je potrebno oddati 4 krofe (1 

krof za ocenjevanje naj ne bo polnjen in brez sladkornega 
posipa, 3 krofi za razstavo naj bodo polnjeni in s sladkor
nim posipom)

4.  Vse izdelke bo ocenila tričlanska strokovna komisija. Pod
laga bo Pravilnik o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz žit, ki 
se uporablja tudi za ocenjevanje na »dobrotah slovenskih 
kmetij na Ptuju«. Podeljene bodo nagrade za prve tri naj
bolje uvrščene izdelke.

Vsi, ki želite sodelovati v tekmovanju priprave krofov, 
morate izdelke, na dan tekmovanja, dostaviti med 9.00 
in 10.00 uro v športno dvorano Litija, kjer bodo vsi pri-
javljeni izdelki tudi razstavljeni od 11.00 – 14.00 ure.

TURISTIČNO  
DRUŠTVo  

LITIJA
ObČINa LITIJa

DRUŠTVO
PODEŽELSKIH 

ŽENA
G A B R O V K A

PREDHODNO OBVESTILO GLEDE  
PRIJAVE ŠKODE ZARADI ŽLEDA

Občina Litija je dne 13.2.2014 prejela iz Uprave RS za zaščito in 
reševanje Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic 
poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. febru
arjem 2014. Škodo v gozdovih oškodovanci ne prijavljajo na ob
čini, ker bo le-to ocenil Zavod za gozdove RS. Nadaljnja navodila 
in obrazce glede popisa škode bodo oškodovanci našli na spletni 
strani Občine Litija www.litija.si .

ObČINa LITIJa

OBVESTILO O OBJAVI  
JAVNIH RAZPISOV:

Obveščamo vas, da bodo v mesecu  
februarju v Uradnem listu RS  

objavljeni razpisi:

-   Za SOFINaNCIRaNJe PROGRaMOV/PROJeKTOV  
S POdROČJa ŠPORTa

-   Za SOFINaNCIRaNJe PROGRaMOV/PROJeKTOV  
S POdROČJa KULTURe

-   Za SOFINaNCIRaNJe PROGRaMOV/PROJeKTOV 
SOCIaLNeGa VaRSTVa

-   Za SOFINaNCIRaNJe MLadINSKIH PROJeKTOV  
in PROGRaMOV

Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo bodo na voljo na 
spletni strani Občine Litija, http://www.litija.si. dodatne infor
macije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ter 
karmen.merela@litija.si. 
Rok za oddajo prijav na razpise bo en mesec po objavi v 
Uradnem listu!
V skladu s sprejetimi lokalnimi programi (na 22.seji Občinskega 
sveta Občine Litija z dne 12.2.2014) je novost v letošnjih razpisih 
na področju športa in kulture, izpolnjevanje nekaterih obve-
znih pogojev za sofinanciranje redne dejavnosti društev in 
sicer v sodelovanju oz. najmanj eni obvezni udeležbi na večjih 
športnih ali kulturnih prireditvah oz. dogodkih v občini, ki so v 
javnem interesu. Na področju športa za športna društva je to 
Litijski tek (junij), na področju kulture pa so naslednje priredi
tve: občinska proslava za 8. februar (slov.kulturni praznik), litijski 
pustni karneval (marec), predstavitev KS in MS ob občinskem 
prazniku (junij), Festival Slovo poletju (avgust), Podeželje v pra
zničnem mestu (december). društva se za sodelovanje in koordi
nacijo pri nastopih obračajo na javni zavod ZKMŠ Litija.

Novi agregat
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OSNOVNA ŠOLA  
GABROVKA – DOLE

vpisuje predšolske otroke  
v Vrtec Čebelica  

za šolsko leto 2014/2015.

Vloge za sprejem otroka v Vrtec Čebelica, 
enoto v Gabrovki in na dolah pri Litiji lahko 

dvignete v vseh oddelkih vrtca in v tajništvu šole, vsak de
lovni dan, med 6.00 in 15.00 uro. Vlogo lahko dobite tudi na 
spletni strani šole OŠ Gabrova-dole.

Vlogi je obvezno potrebno predložiti potrdilo o statusu star
šev otroka (potrdilo o zaposlitvi, brezposelnosti, šolanju, 
itd).

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec starši oddajo 
v tajništvo šole na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, v 
času od 24. 02. 2014 do 14. 03. 2014, vsak delovni dan, 
med 6.00 in 15.00 uro ali po pošti na naslov OŠ Gabrovka-
dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, pri čemer se pri pripo
ročeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva 
datum poštnega žiga.

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na 
telefon 01/89 71 242.

KRIVIČNI ZAKON NA 
NEPREMIČNINE 

Iniciativni odbor Peticije proti 
davku na nepremičnine, kate-
rega predsednik je bil župan 

Občine Litija Franci Rokavec, je ves čas opozarjal, da je 
zakon krivičen, med drugim tudi zato, ker niso urejene 
evidence GURS, ker odvzema finančno avtonomijo občin, 
ker vzpostavlja grobo centralizacijo Slovenije, ker uničuje 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva, podjetništva, 
obrti in kmetijstva ter ogroža vse državljane Republike 
Slovenije. Poleg tega posega v avtonomijo občin, ker ne-
utemeljeno nalaga nove finančne obveznosti občinam, kar 
znižuje financiranje osnovnih nalog za življenje občanov in 
tako neustavno posega v pravice občanov in občank. Prav 
zato je SLS skupaj z Nsi v imenu Peticije proti davku na 
nepremičnine podprla zahtevo za ustavno presojo Zakona 
o davku na nepremičnine.
Ustavno sodišče RS je tako zadržalo izvajanje Zakona o davku 
na nepremičnine v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb. 
To pomeni, da davčna uprava do dokončne odločitve Ustavnega 
sodišča ne bo smelo izdajati odločb o davku na nepremičnine. 
Sodišče je Zakon v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih od
ločb zadržalo, ker je ocenilo, da bi izdaja odločb velikemu števi
lu davčnih zavezancev in pričakovano večje število pritožbenih 
postopkov državi in davčnim zavezancem povzročilo precejšnje 
finančno in organizacijsko breme.
Nekateri sodniki so želeli celo začasno zdržanje Zakona o ne
premičninah v celoti, ker menijo, da, če ne bodo dovolj hitro 
presodili o ustavnosti in zakonitosti, to lahko povzroči težave in 
resne motnje v že utečenih fiskalnih prilivih. 
OO SLS Litija vsekakor pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča 
in ugotavljamo, da je pritrdilo razlogom za zadržanje izvajanja 
Zakona.  Predsednica OO SLS Litija Lijana LOVŠe

Spoštovani g. Župan!
Glede na vaš odziv na moje pisanje v Občanu, 
iz katerega je ponovno čutiti zgolj užaljenost, 
vam odgovarjam naslednje:

Ne morem zanikati dejstva, da sem očetova hči, lahko pa rečem, 
da sem na to ponosna.
Vsi članki, ki sem jih v preteklosti napisala osebno ali v imenu Ci
vilne iniciative Litija temeljijo na uradnih podatkih ali podatkih, ki 
so bili objavljeni v drugih medijih (pa ne v rumenem tisku). Če bi 
pozorno prebirali moje članke, bi lahko opazili, da se v njih tudi 
sklicujem na vire.
V gradivu na spletni strani občine za sejo občinskega sveta dne 
23.12.2013 ste bili Vi, g. župan, podpisani kot predlagatelj Odloka 
o informiranju občanov. Torej ste morali vsaj prebrati, kaj v njem 
piše. Če bi premogli malo čuta za moralo in etiko, sebe in direk
torice občinske uprave ne bi predlagali za edina nadzornika dela 
odgovornega urednika novega Glasila občanov. 
Popolnoma jasno je, da si lokalna politika z vami na čelu v volilnem 
letu ne želi kritičnega pisanja drugače mislečih in izpostavljanja ne 
ravno dobrih občinskih rezultatov v lokalnih medijih, zato je vaše 
pojasnjevanje, da si občina želi zgolj urediti zadeve na tem podro
čju in da to nima nobene zveze z bližajočimi volitvami, zelo za lase 
privlečeno. Opozicijski svetniki so imeli v razpravah na ta odlok kar 
nekaj pripomb, za kar obstaja tudi posnetek s te seje. 
Po podatkih Supervizorja politične stranke iz občinskega prora
čuna prejmejo kar zajeten kupček davkoplačevalskega denarja (v 
predlogu proračuna za volilno leto 2014 je predvideno še povišanje 
teh sredstev), zato je prav, da plačujejo objave svojih člankov v 
sedanjem Občanu. Uredništvo Občana je v vseh volilnih letih do 
sedaj ponudilo političnim strankam enak zakup dveh strani za pro
mocijo njihovih kandidatov in reklamnega materiala. Seveda je za 
politiko lažje in ugodneje ustanoviti nov časopis (spet) na račun 
davkoplačevalcev.
V Tiskarni aCO, ki je izdajatelj časopisa Občan, se že 16 let trudijo, 
da časopis izhaja vsak mesec in da ga redno brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva na dom. V obliki, kot izhaja trenutno, zadostu
je potrebam za informiranje in obveščanje o delu na občini, ob
čanov, vseh društev ter javnih zavodov v naši občini. V uredništvu 
se trudijo, da vse prispele članke tudi objavijo, na samo vsebino 
pa uredniški odbor nima bistvenega vpliva. Občina Litija vsa leta 
namenja mesečna sredstva za takšno informiranje. V začetku prej
šnjega leta je zaradi finančne situacije znižala ta sredstva za 10%, 
meseca septembra pa še dodatno za 30%. Zmanjšana sredstva, ki 
jih izdajatelj trenutno prejema s strani občine, ne zadoščajo niti za 
pokrivanje stroškov za informiranje občine na prvi in celi drugi stra
ni časopisa. Občina za informiranje in obveščanje društev in javnih 
zavodov trenutno ne prispeva ničesar, kar se v 16 letih še ni zgodi
lo. Ti stroški, kakor tudi objava člankov posameznih občanov, gredo 
na račun izdajatelja, zato je le-ta od septembra 2013 dalje omejil 
prostor v časopisu za obveščanje vseh društev in javnih zavodov na 
1/2 stolpca, kar znaša ena tipkana stran z eno ali dvema fotografi
jama. Odgovorni na občini naj raje izdajatelju sedanjega Občana 
plačujejo vsaj toliko kot pred znižanjem, v letu 2012, namesto da 
razmišljajo o izdajanju lastnega časopisa, za katerega po vsej verje
tnosti nimajo niti dovolj denarja. S temi sredstvi bi izdajatelj lahko 
poskrbel za višji in kvalitetnejši nivo obstoječega časopisa.
do sedaj ni bilo nikjer, niti na seji občinskega sveta, predstavljeno, 
koliko nas bi davkoplačevalce stalo izdajanje novega litijskega ob
činskega časopisa? Torej, plača urednika, stroški tiskanja, distribu
cije itd. Je že narejena primerjava stroškov med novim časopisom 
in obstoječim Občanom? ali pa bi šlo to spet kar po domače, saj 
tako ali tako plačamo davkoplačevalci! 
Kar se pa tiče vaših besed o tem, da nekateri pišemo zavajajoče 
in netočno, menim, da morate o tem najprej počistiti pred lastnim 
pragom. Zelo redko v svojih čustvenih odgovorih na kritične članke 
uporabljate konkretne številke in argumente, izražate le užaljenost 
v stilu: »Kdor ni z nami, je proti nam.«
Naj na koncu omenim še to: kljub vašim pogostim velikim bese
dam o sodelovanju, povezovanju, sledenju skupnim interesom ipd. 
v treh letih delovanja Civilne inicitive niste niti enkrat povabili na 
sestanek. enkrat ali dvakrat sem bila pri vas na obisku na lastno 
pobudo oz. pobudo CI. Razen smehljanja in kimanja z vaše strani 
drugega odziva ni bilo. Kot slišim marsikaterega meščana ali sku
pine občanov, nočete niti slišati drugače mislečih. Torej vaše veli
ke besede veljajo le za tiste skupine ljudi, ki vam zvesto in slepo 
sledijo ali imate od njih korist. Mnenja, predlogi, pobude drugače 
mislečih za vas ne obstajajo in jih nočete poslušati. Za vas predsta
vljajo zgolj kritiko, neresnično obtoževanje, nespoštovanje ipd. Še 
več, za vse to nas je najlažje ožigosati za zaviralce razvoja občine in 
velikih projektov v mestu. Na eleganten način ste se v letih vašega 
županovanja potihem znebili oz. odstranili s položajev vse, ki so v 
tem mestu nekaj naredili, a so žal mislili s svojo glavo. K sreči vam 
povsod ni uspelo, ker drugje pa le še štejejo rezultati dela (npr. 
poskus diskreditacije direktorice CSd). 
Čas je, da se vi in vaša politika naučite, kaj pomeni konstruktivni di
alog z občani in sodobna demokracija. Na funkcijah, na katere ste 
bili izvoljeni, odgovarjate izključno volilcem, ki so vam podelili man
dat, in imajo vso pravico spraševati in opozarjati na nepravilnosti 
in nejasnosti. Časi partijske diktature in enoumja so neizpodbitno 
mimo.  Mateja ŠTeFeRL

KRAJEVNI ODBOR KRAJEVNE  
ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA SAVA

Krajevni odbor Krajevne organizacije Rdečega križa 
Sava se iskreno zahvaljuje vsem krajanom KS Sava 

in KS Spodnji log ter vaščanom vasi Mošenik in Tirna ter ostalim, 
ki so nesebično pomagali s finančnimi sredstvi in materialom 
družinama Kovče in Gombač, ki sta bili prizadeti v požaru. Po
sebna zahvala pa gre tudi Območnemu združenju Rdečega križa 
Litija in Rdečemu križu Slovenije za pomoč.
Sredstva so bila porabljena za nakup materiala za obnovo stano
vanja in za pridobitev vode .

Predsednica KORK Sava
darja ZUPaNČIČ

(PROTI)KORUPCIJSKI KARNEVAL IN PUSTNA 
VLADA 2014 V LITIJI 

Tako kot se današnji čas, se bo tudi pustna vlada pustnega karneva
la v Litiji soočala s trenutno zelo perečo problematiko vseslovenske 
korupcije. Korupcija se je tako zažrla v naše vsakdanje življenje, 
da vpliva celo na pustni čas in spreminja navade pustnega časa.  
Pustna vlada je za reševanje korupcije naprosila tudi protikorup
cijsko komisijo, ki se bo v času pusta v Litiji resnično in temelji
to soočila s korupcijo, a njena naloga ne bo enostavna. Korupcija 
in protikorupcija sta danes zelo aktualen problem, saj ne vemo, 
katera stran ponuja državi bolj svetlo prihodnost. V dokaz potre
bam današnjega časa se v Litiji v ta namen gradi celo osnovna 
šola korupcije in protikorupcije. V prelepi osnovni šoli bosta de
lovala dva oddelka, in sicer eden korupcijski in drugi protikorup
cijski, saj želimo, da se vsem enakovredno in demokratično omo
goči izobraževanje, ker v teh razmerah težko ocenimo, katera 
izobrazba bo v prihodnjih časih bolj koristna in hitreje zaposljiva. 
Za starejše korupcijske državljane in občane pa smo v Litiji zgradili 
tudi dom starejših, dom korupcije in ker se zavedamo, da protiko
rupcijski državljani ne morejo biti skupaj v domu starejših, ki so se 
ukvarjali s korupcijo, smo v Litiji zgradili tudi dom za protikorupcij
ske ostarele državljane in občane. Ker pa je reševanje korupcije res 
težek posel in sodstvo pogosto zataji, bo pustna vlada v času pusta 
v Litijo povabila tudi našega predsednika boruta, ki bo s svojo naj
sposobnejšo svetovalko pomagal reševati korupcijsko – protikorup
cijski problem. borutova svetovalka gospa Goldi je tudi kandidatka 
za vodjo protikorupcijske komisije in bo litijskemu protikorupcijske
mu karnevalu v veliko pomoč. Gospa Goldi je že vrsto let ugledna 
oseba in je prepričala boruta, da je edina primerna kandidatka, saj 
je gospa Goldi, v preteklosti poznana kot zlata ribica, slovenskemu 
narodu vseskozi omogočala blagostanje. Za svojo kandidaturo v 
protikorupcijski komisiji je predstavila tri vodilne programe, ki jih 
bo izpolnila slovenskemu narodu. Torej, če bo gospa Goldi prevzela 
protikorupcijsko komisijo, bo izpolnila Slovencem tri želje: pravico, 
poštenost in blagostanje. 

aleksander GOMbaČ, kordinator pustovanja v Litiji

DANES JE NAJVEČJI PROBLEM, KAKO  
PREPOZNATI PLEVE OD SEMENA OZIROMA 

PREPOZNATI DOBRA DEJANJA  
OD PRIKRITE »LAŽI«.

Izražanje resnice ali manipulacija z vašimi čustvi - o tem bi se 
vprašal celo William Shakespeare. Biti ali ne biti. Razumeti ali 
samo prikimavati - to je vprašanje.
Kako naj poteka komunikacija, da bo koristila namenu in ne samo 
širila lastno promocijo?
Kako razumeti ustvarjalnost in večno nerganje nekaterih? Zakaj so 
barabe bolj cenjene kot pošteni državljani, ki ustvarjajo in nazadnje 
plačajo še dolgove bogatih tajkunov. Zakaj prevladuje mišljenje, da 
če kritiziraš in si upaš povedati karkoli, si potem DOBER? Kdaj bo 
prevladalo mnenje, da je DOBER tisti, ki zna delati in svoje ideje 
uskladiti z drugimi za skupen napredek vseh?

KAKO RAZUMETI DANAŠNJI ČAS?
Ja, na vse to je težko odgovoriti v nekaj stavkih. a najučinkovitejše 
orožje proti temu je, da si s čim več verodostojnimi informacijami 
in poznavanjem današnjega časa sami ustvarimo svoje mnenje. 
Če so naši slovenski reki naš poduk, potem lahko vrže kamen le 
tisti, ki ni grešil. Teh, ki lahko mečejo kamenje, je vse manj. Ob 
tem pa, kdor dela, ta tudi greši. Kakršen oče, takšen sin oziroma 
hči. Potem to prevedem v demokracijo in se bere takole: kdor dela, 
ta tudi greši in če misli, da edino on dela, lahko tudi meče kame
nje. Reki nam samo pomagajo širiti naše razmišljati, seveda pa je 
v njih veliko resnice, a mnenje si ustvarja vsak sam. Najlažje je 
kritizirati in obsojati, sodelovati in najti skupne rešitve, to pa je za 
nekatere misija nemogoče. Kot rek velja tudi naslednje: če kakr
šnokoli laž dovolj dolgo ponavljaš, čez čas postane celo resnica.  
Za demokracijo se nismo odločili zato, da bi se med seboj prepirali. 
Tako stranke kot razne iniciativne skupine bodo morale med seboj 
najti dialog, a to je v teh prenapetih časih najtežje. V življenju velja 
pravilo, da je dobro biti trd pogajalec, a potem pošten plačnik. dana 
beseda in stisk roke vse bolj izginjata. Mladi, oni ne želijo prepirov 
in večnih obsojanj, oni si želijo razvoja in služb ter normalnih pogo
jev za življenje kot tudi primernih pogojev za življenje lastnih družin. 
Nobena ideja v demokraciji ne zmaga brez podpore večine. Zato je 
v demokraciji pomembno, da je večina čim bolje tudi informirana 
ter da pozna pravo pot razvoja, saj večina, kakršnakoli je že, odlo
ča, čigava ideja je prava. 
ali nam manjka idej? Mislim, da je dovolj idej, kako naprej, manjka 
nam strpnosti in komunikacije.
V litijski občini je veliko sposobnih ljudi z veliko dobrimi izkušnjami, 
samo njihovi živci jim mogoče malo prehitro popustijo. Nekateri 
pač, če ne vedo, kako kaj narediti, najlažje vzamejo voljo tistim, 
ki bi pa res nekaj radi spremenili. Tudi to je del življenjskega pre
izkusa, da znaš najti pot tudi z drugače mislečimi in da ti ob prvi 
provokaciji ne pade puška v koruzo. 
V demokraciji nikoli niso izglasovane najboljše ideje, ponavadi se 
uveljavijo manj slabe in s tem bomo morali živeti. Pač je tako, da je 
dober tisti, ki naredi manj napak in če zna prisluhniti tudi drugim 
ter prizna svoje napake, potem je na boljši poti. Preveč je moderno, 
da se samo kritizira, enkrat bo moralo to obdobje miniti in bosta 
potrebna preudarnost in sodelovanje.
Kako vzpostaviti kontakt in izraziti svoje mnenje?
Naučiti se bomo morali nežaljive komunikacije in biti pripravljeni 
popustiti in na dostojen način zagovarjati svoje ideje. Malokdaj je 
sprejeta samo ena, vaša ali moja ideja, največkrat je to kompromis 
večjih idej. Mladi in tudi drugi ne obupajte prehitro, družba potrebuje 
različno misleče, naj bodo vaše ideje in znanje korak razvoja. Nič 
se ne spremeni samo po sebi, če pustimo stvari, da se spreminjajo 
brez skupnega sodelovanja, se razmere v največji meri spremenijo 
na slabše. Stopnja strpnosti in sodelovanje je edini izhod iz krize.

aleksander GOMbaČ

POJASNILA LJUDMILI PAVLIN  
O LEVSTIKOVI POTI

V januarski številki Občana, časopisu Občine Litija 
je Ljudmila Pavlin napisala kup neresničnih informacij in laži, ki jih 
zlahka lahko zanikam, saj je vse dokumentirano.
Organizator se je odločil in ponudnike hrane in pijač prosil za zbira
nje sredstev za socialno ogrožene. Ponudniki so plačali vsak po 50 
€, pri čemer je bilo na računu jasno razmejeno, da gre 30 € za huma
nitarne namene, 20 € pa za posebno spominsko tablico ob tej akciji. 
Podrobnosti so še vedno na www.levstik.si. K akciji so pristopila tudi 
nekatera podjetja.
Očitno sta bili osebi, ki sta s strani organizatorja pooblaščeno skr
bela za varnost na prireditveni progi, tako prisrčni, da ju nikakor ne 
more pozabiti. In med potjo sta se zaustavila pri vseh, se pogovorila 
z njimi in preverila, če je poskrbljeno za varnost udeležencev. Tudi ob 
cesti pri tej domačiji na Gobniku sta se zaustavila in vendarle opozo
rila, da nekdo le ne more kar tako prodajati udeležencem prireditve. 
dovoljenj v skladu s predpisi skoraj zanesljivo niso imeli. Ne naza
dnje pa gospa zavestno zamolči, da se je s prodajo ukvarjal otrok.
Gospa vse prejemnike donacij poziva, da navedejo zneske, ki so jih 
prejeli! Vsi donatorji so bili javno objavljeni (tudi v januarski številki 
Občana). denar je bil izročen na podlagi računov, v enem primeru 
ob prisotnosti direktorice Centra za socialno delo Litija. In denarja 
nihče ni nakazoval na zasebni bančni račun kot neresnično trdi v 
svojem pismu. Vse je bilo z računi in uradno!
Kje naj poteka Levstikova pot? Vsak hodi tam, koder mu paše in 
koder določajo razpisni pogoji prireditve in koder so pridobljena vsa 
uradna dovoljenja lokalnih in državnih oblasti. Ne nazadnje je prvi 
pohod potekal prav čez Primskovo in ne prek Gobnika, jaz pa od 
tega nimam nič, če gredo pohodniki mimo moje hiše, ker je na dan 
prireditve niti ne vidim do večera. Pot je označena in na voljo poho
dnikom vse leto.
Neprestano piše o nekih zaslužkih. Očitno ji samo to roji po glavi. 
Pač, neka pravila vendarle obstajajo, nihče pa ji ni preprečeval, da 
bi na črno še naprej prodajala. Vsebina pisma je izredno žaljiva in 
podcenjevalna do donatorjev in upam, da jo bodo njene laži vendarle 
ganile in bo tudi ona namenila nekaj denarja za socialno ogrožene 
otroke!  Rudi bReGaR



4 MLADI  /  AKTUALNO Februar 2014

DRAGI MLADI LITIJANI IN 
LITIJANKE!

Vemo, da vas redko kdo naslavlja v tej naši 
občini. Še redkeje pa se kdo postavi za 
vaše pravice, želje in potrebe, ki jih še kako 

zelo čutite v naši občini. od danes naprej bo drugače, kajti ponov
no je začel aktivno delovati MSOLI = Mladinski Svet Občine Litija. 
29. oktobra 2013 je potekal že dolgo potrebni zbor Mladinskega 
sveta občine Litija. Na pobudo Mojce Mikac so se po dveh letih 
na zboru zbrale članice (društva, ki so vključena v MSOLi) in se 
odločile, da je Mladinski lokalni svet še kako zelo potreben. Izvolile 
so novo vodstvo MSOLi, ki že pridno deluje na spremembi lastnega 
statuta in išče nove možne članice sveta. Mladinske organizacije, 
že vključene v mladinski svet, namreč ugotavljajo, da potrebujejo 
svet, ki bo deloval kot povezovalni člen med njimi in hkrati tudi 
kot zagovornik mladih na lokalni ravni. MSOLi kljub štiriletnemu 
delovanju ni pokazal veliko, vsi zbrani na zboru pa upamo, da bo 
tokrat drugače. 
In res smo začeli drugače. Od novembra pa do konca leta 2013 
so se na pobudo MSOLi-ja, številni člani in članice organizacij, ki 
sestavljajo MSOLi, udeležili poučnih usposabljanj po celi Slove
niji. Med drugim smo se udeležili strukturiranega dialoga mladih 
v Mladinskem centru v Trbovljah, kjer smo z ostalimi mladimi in 
»odločevalci« z občin Trbovlje in Litije osnovali ukrepe, ki bodo mla
dim koristili pri reševanju problematike mladih v občini Trbovlje in 
Litija. Plod našega dela pa se že kaže. Sredi decembra smo bili 
na sestanku pri županu in podžupanji, na katerem je tekla konkre
tna debata o problematiki mladih v Litiji in kako jo bomo v bodoče 
skupaj reševali. Po nekaj sestankih predsednice in kolegija MSOLi 
je sledil redni letni zbor članic MSOLi 30.1.2014, na katerem smo 
predvsem diskutirali oz. odločali o spremembi oz. preoblikovanju 
glavnega pravnega akta MSOLi in začeli oblikovati predlog za Ko
misijo za mladinska vprašanja, ki verjamemo, da bo le eden od re
zultatov dobrega sodelovanja med Občino Litijo in mladimi Litijani 
in Litijankami. 

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! – Trbovlje, na katerem je aktiv-
no sodeloval tudi MSOLi

Zavedamo se, da smo lahko močno telo in da lahko marsikaj spre
menimo z »odločevalci« na lokalni ravni. Vendar le, če mladi sto
pimo skupaj. Zato v imenu zdajšnjega vodstva in kolegija ter vseh 
članic MSOLi med nas vabimo vse organizacije, društva, ki imajo 
90% delež mladih v vodstvu društva - t.j. članstva med 15. in 29. 
letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež mlajših od 29 let. V kolikor 
deleža mladih v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas in 
z veseljem vam bomo pomagali, če pa že veste, da ne ustrezate 
merilom, a bi vseeno radi sodelovali oz. bili del naše organizacije, 
lahko postanete naša pridružena članica. Vabljeni, predvsem iz ra
zloga, ker želimo, da so v Mladinskem svetu občine Litija zastopani 
predstavniki vseh društev in organizacij, ki imajo pretežno članstvo 
mladih. Vabimo pa tudi tiste, ki imate znotraj društva ali organiza
cije mladinski odsek oz. sekcijo, ki deluje popolnoma avtonomno 

znotraj društva. 
MSOLi odpira vrata vsem 
mladim s pobudami za 
spremembo situacije mla
dih v Litiji - pišete nam 
lahko na mladinski.svet.
litija@gmail.com ali pa 
direktno kontaktirajte na
šo predsednico Mojco 
Mikac na telefonsko šte
vilko 041 427 271.

Utrinek iz rednega letnega zbora članic MSOLi katerega so se 
udeležile organizacije - Klub Kliše, Skavtski Steg Litija, DMP Liš, 
Slo Mo, Nova kultura ml. sek., PGD Litija ml. sek.

Vodstvo MSOLi.

OMOGOČAMO ŠOLANJE – 
nova zbiralna akcija zbiranja zamaškov 

v MC Litija
Veliko ljudi je brezposelnih. Med njimi je največ mladih. država pri
pravlja velike ukrepe za zaposlovanje mladih. Mi bomo začeli takoj. 
Mladi rabimo dodatno izobraževanje. Rabimo denar za šolnine. Kje 
ga bomo našli? Kredit?! Rabimo pomoč.
V Mladinskem centru bomo zbirali zamaške za delno plačilo šolnin. 
Z njimi bomo pomagali mladim, ki se na nas obračajo, da jih ne 
morejo poravnati. Pomagali bomo mladim, ki so prekinili šolanje 
in ga želijo nadaljevati, mladim, ki jim pomagamo v naši pisarni za 
pomoč brezposelnim. Z njimi bomo pomagali našim sokrajanom, 
mladim LITIJaNOM!
Zbrane zamaške lahko prinesete v Mladinski center Litija, od po
nedeljka do sobote od 14.00 – 20.00. Vsakega zamaška posebej 
bomo veseli. Hvaležni vam bodo vsi, ki jim boste z zbranim denar
jem pomagali. 
Obenem bi se vam radi zahvalili za vse zbrane zamaške, s katerimi 
ste pomagali Igorju.
Skupaj omogočimo šolanje!

DELAVNICE V MC-JU
V mesecu marcu v MC-ju pripravljamo delavnice in okroglo mizo, 
za vse tiste, ki si želite širiti in dopolnjevati svoje znanje:
Prostovoljka evelina iz Švedske pripravlja slikarsko delavnico, v so
boto 22.2.. Risarskim vajam bo sledil prenos idej na papir. Nato 
bom skupaj naslikali veliko skupinsko sliko, ki jo bomo postavili na 
ogled v prostorih MC-ja. delavnica je primerna za vse, ne glede na 
starost in risarsko predznanje.
Z Vesno, prostovoljko iz Srbije, se bomo v torek, 4.3. pogovarjali 
o depresiji in poskušali odgrniti tančico stigme, ki se drži te vedno 
pogostejše bolezni. 
Se kdaj vprašaš zakaj si v nekaj privolil/a, čeprav nisi imel ne želje 
ne namena. Morda pa se je sogovornik poslužil manipulacije? Pridi 
v MC, v torek 11.3.. Izvedel boš vse o manipulaciji v komunikaciji.
Si vedel/a, da se današnjem času ne trži več samo storitev in izdel
kov, ampak moramo znati tržiti tudi sebe? Z dobro taktiko in pripra
vljeno strategijo boš morda že na naslednjem razgovoru za službo 
postal bivši brezposelni, zato nikar ne zamudi delavnice Kako se 
dobro tržiti, v torek, 18.3.. Vesna vas vse lepo vabi še na delavnico 
o vodenju projektov, ki je še posebej primerna za društva in vse 
tiste, ki uspešno ali pa malo manj uspešno vodite projekte. Z novim 
znanjem vas bo oborožila v četrtek, 20.3.. 
Za astrološke duše pa 3. del delavnice o astrologiji. O zodiakalnih 
znamenjih, lastnostih, ki jim pritičejo, bo govora v torek, 25.3.,.
alen Kraševec bo v četrtek, 13.3. na delavnici Novi mediji v mla
dinskih organizacijah povedal, česa se je naučil na mednarodnem 
seminarju mladinskih delavcev. 

KAJ ŠE DOGAJA V MC-JU?
Ob dnevu žena 8.3. bodo v MC-ju fantje poskrbeli za dekleta. Pri
pravljamo Čajanko za dekleta. draga obiskovalka, pridi v mladinski 
center in se prepusti razvajanju. Poskrbeli bodo tako za hrano kot 
za pijačo, pa tudi glasbo. 

21.3. svet obeležuje dan boja proti rasni diskriminaciji. v MC-ju 
pripravljamo pogovor z migrantom. Tema večera: VSI dRUGaČNI 
VSI eNaKOPRaVNI!
bi rad sodeloval pri razstavi v Mladinskem centru? Glavna tema: 
Litija!

Pošlji dve fotografiji (narejeni z mobilnim telefonom):
1. Slikaj stvar v Litiji, ki bi jo rad spremenil!
2. Stvar, v Litiji, za katero želiš, da ostane takšna kot je!
Fotografiji pošlji na elektronski naslov: info@mc-litija.si. Razstava 
bo v MC-ju to pomlad!

NA IZMENJAVO V ITALIJO
Od 5.–13. aprila se bomo udeležili mladinske izmenjave v Genovi. 
Udeleženci bomo predstavili realnost skozi fotografijo in novinar
stvo. Na delavnicah, ki jih bodo vodili profesionalci, bomo spozna
vali osnove fotografije, tehnične lastnosti fotoaparata ter pisanje 
reportaž. Novo pridobljeno znanje bomo uporabili in naredili port
folio, ki bo predstavljen na zadnji dan izmenjave.  Organizirani bodo 
športne aktivnosti na prostem in turistični ogledi, za dva dni se 
bomo podali na »treking« v okolico Genove. Za več informacij in 
prijavo nam lahko pišeš na mednarodno@mc-litija.si.

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

KoleDaR ŠPoRtniH DoGoDKov
daTUM URa dOGOdeK LOKaCIJa

ČeT. 27.02. 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
http://www.mc-litija.si/dejavnost/sport/

SOb. 01.03. 13.30 Kegljaška tekma; 2  SKL;  Litija 2001 : Pergola, moški. Kegljišče Litija
SOb. 01.03. 17.30 Kegljaška tekma; 1. a SKL; Litija 2001 : Calcit, moški. Kegljišče Litija
ČeT. 06.03. 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
SOb. 08.03. 15.00 Kegljaška tekma; 1. a SKL; Litija 2001 : adria, ženske. Kegljišče Litija 

SOb. 08.03. 19.00 Članska košarkarska tekma: KK Litija : KK Krka mladi. Športna dvorana Litija
http://www.kosarkarskiklub-litija.net/

ČeT. 13.03. 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
SOb. 15.03. 13.30 Kegljaška tekma; 2  SKL;  Litija 2001 : Korotan, moški. Kegljišče Litija 
SOb. 15.03. 17.30 Kegljaška tekma; 1. a SKL; Litija 2001 : Interokno, moški. Kegljišče Litija 
ČeT. 20.03. 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
SOb. 22.03. 15.00 Kegljaška tekma; 1. a SKL; Litija 2001 : Triglav, ženske. Kegljišče Litija
SOb. 22.03. 19.00 Članska košarkarska tekma:KK Litija : KK Šenčur Gorenjska gradbena družba. Športna dvorana Litija

SOb. 22.03. 15.00 Rekreativni turnir v igranju odbojke, informacije in prijave: 040-822-935 
(prijave do: 19.3.2014, na MC Litija in Klišeju) Gimnazija Litija

SOb. 22.03 Še ni 
določena Tekma člani NK Litija – Nd Slovan NK Litija

www.nklitija.si
Podatke zbira do 5. v mesecu: ZKMŠ Litija, enota za šport, tel.:  01-89-80-119, e-mail: info@mc-litija.si, spletna stran: http://www.zkms-litija.si/

TURISTIČNA TOČKA SRCA SLOVENIJE  
PREDSTAVITVENI PROSTOR ZA ROKODELCE

Turistična točka Srca Slovenije širi svoje poslanstvo. Poleg informi
ranja obiskovalcev o turistični ponudbi ožjega in širšega območja, 
ponudbe lokalnih produktov spodbuja in podpira stare umetnostne 
obrti, katera ima za lokalno območje velik pomen. Glavni namen 
je poiskati in prepoznati še obstoječe rokodelce in umetnike in 
jim ponuditi postavitev 
samostojnih razstav in 
predstavitev. 
K sodelovanju vabimo 
posameznike, ki ima-
jo različna ljudska in 
tradicionalna znanja s 
področja umetnosti in 
rokodelstva. V Turistič
ni točki Srca Slovenije 
na Valvazorjevem trgu v 
Litiji bodo potekale razstave in ustvarjalne delavnice, ki se bodo 
menjale vsake tri tedne. Na ta način bo na območju pričela delovati 
prva točka Rokodelske mreže Srca Slovenije. V Mrežni rokodelski 
center Srca Slovenije želimo povezati rokodelce in društva iz ob-
čin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Tr-
zin in Zagorje ob Savi.
Prva razstava že poteka. Na njej se predstavlja pletar Radovan 
Pajić. Vabimo vas k ogledu. Še posebno, pa vas vabimo na 
ustvarjalne delavnice, ki bodo v četrtek, 13. februarja in v sre-
do, 19. februarja v prostorih Turistične točke Srca Slovenije 
in sicer od 10. ure dalje. Na ustvarjalnih delavnicah se boste 
lahko naučili osnov pletarskih spretnosti, oziroma nadgradili 
svoje znanje. Prijave na sprejemamo na 051 312 739.

V SRCU SLOVENIJE RAZVIJAMO  
EDINSTVENO NAPRAVO ZA STAROSTNIKE 

Projekcije prebivalstva kažejo, da bo leta 2060 že vsak tretji pre
bivalec Slovenije starejši od 65 let, skoraj vsak osmi pa starejši od 
80. S tem izzivom se sooča ves razviti svet, posebno pozornost pa 
temu področju namenjamo tudi v Srcu Slovenije. Skupaj s podjetji 
želimo razvijati nove izdelke in storitve za starostnike, spodbu
jamo občine, da postanejo starostnikom prijazne in v prostor pre
našamo dobre prakse iz tujine.
Nova samostojna naprave za starostnike, ki jo razvijamo v Srcu Slo
venije, bo integrirana v dom določene osebe in ji bo preko različnih 
komunikacijskih naprav (TV, računalnik, dlančnik) omogočala bra
nje izbranih in lokaliziranih novic, dostop do storitev, ki so na razpo
lago v lokalnem okolju in jo obveščala, kdaj je čas za vsakodnevna 
opravila. Naprava, ki bo testno predvidoma razvita do letošnjega 
aprila, bo starostniku omogočala tudi zvočno in video povezavo s 
sorodnikom ali lokalno info točko za starejše na daljavo.
Pri razvoju omenjene naprave sodeluje posebna delovna skupina 
strokovnjakov, ki smo jo poimenovali ekoinovacijska pisarna in je 
bila vzpostavljena na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije. 
aktivnosti se izvajajo v okviru evropskega projekta Innovage, ki je 
sofinanciran s strani programa INTeRReG IVC in Razvojnega par
tnerstva središča Slovenije.

Pri razvoju nove naprave za starostnike sodeluje posebna delovna 
skupina, ki jo sestavljajo tudi predstavniki starostnikov

VEM TOČKA ZA PODJETNIKE V LITIJI VSAKO SREDO 
V Litiji že osmo leto deluje podjetniška vstopna točka VEM, 
kjer lahko potencialni in že delujoči podjetniki na enem me-
stu preprosto registrirajo svoje podjetje, opravijo spremembe 
s.p. ali d.o.o. ali pridobijo koristne podjetniške nasvete. V lan-
skem letu je brezplačne storitve točk VEM, ki jih izvaja Razvoj-
ni center Srca Slovenije v Litiji in Mengšu koristilo skoraj 750 
potencialnih ali delujočih podjetnikov.
Za podjetnike iz Litije in okoliških občin je bilo opravljenih preko 
200 postopkov za podjetja na portalu eVeM, od tega 41 registracij 
samostojnih podjetnikov in 11 novih družb z omejeno odgovorno
stjo. Izvedenih je bilo 17 tematskih izobraževanj, ki se jih je ude
ležilo 225 udeležencev. 
Kljub temu, da so vstopne točke VEM stalno stičišče podjetni-
škega sveta, saj s svojimi dejavnostmi zagotavljajo podporo 
podjetnikom pri njihovi dejavnosti, je Ministrstvo za gospodar
ski razvoj in tehnologijo v začetku leta sporočilo, da za njihovo de
lovanje v letu 2014 država nima predvidenih sredstev. Odločili smo 
se, da storitve podjetniške točke vseeno izvajamo tudi v prihodnje, 
in sicer ob podpori Razvojnega partnerstva središča Slovenije.
Uradne ure VeM točke Litija: vsako sredo med 8. in 16. uro
Zaželene so predhodne najave. 

SRce Slovenije inFo
WWW.RAZVOJ.SI

WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI
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ZANIMIVOSTI - SREDNJA ŠOLA
Letos že tretje leto zapored izvajamo srednje
šolski program Predšolska vzgoja. Januarja so 
udeleženci zaključili predmet Kurikulum oddel
ka v vrtcu, ki ga izvaja Lili Plaskan, direktorica 
Vrtca Litija. Po opravljenem izpitu lahko prič
nejo z opravljanjem obvezne prakse - običaj
no se odločajo za opravljanje prakse v zanje 
najbližjem vrtcu. Za večino je to Vrtec Litija, s 
katerim tudi letos zgledno sodelujemo.

Takole poteka izpit pri predmetu Ustvarjal-
no izražanje - Jezikovno izražanje. Govorno 
– ustvarjalni nastopi so bili izjemno zani-
mivi.

DIPLOMANTKI VIŠJE  
STROKOVNE ŠOLE

Januarja smo na naši Višji strokovni šoli dobi
li dve novi diplomantki programa organizator 
socialne mreže: Katarina Marolt, je predstavila 
diplomsko delo z naslovom Formalno in nefor

malno izobraževanje starejših, Marija Groznik 
pa diplomsko delo z naslovom delo v splošno 
korist, namesto plačila globe. Ob zaključku 
študija sta nam diplomantki zaupali:

Mentorica Marija Milavec Kapun, diplomant-
ki Katarina Marolt in Marija Groznik, men-
torica Darija Žgavc ter ravnateljica in direk-
torica Ivana Šinkovec.

Marija: »Moj cilj je sedaj dosežen, pridobila 
sem višjo izobrazbo in predvsem veliko novega 
znanja. Študij mi je predstavljal osebni izziv in 
je zelo vplival na mojo osebno rast.«.
Katarina: »S študijem sem pridobila višjo for
malno izobrazbo, ki je danes še kako potrebna 
in pomembna. Poleg tega se je izboljšala tudi 
moja samopodoba.«

NAGRADNA IGRA OB UVEDBI 
NOVEGA LOGOTIPA IC GEOSS

Z velikim veseljem sporočamo ime nagrajen
ke, ki je v naši nagradni igri preko Facebooka 

osvojila prvo nagrado – brezplačno šolnino za 
naslednje šolsko leto. Naša srečna nagrajenka 
je Meta Kovač, študentka 1. letnika višješol
skega programa organizator socialne mreže. 
Meta, iskrene čestitke tu-
di z naše strani in uspešen 
zaključek študija vam želi
mo!

Meta Kovač: »Presrečna 
sem, jokam od sreče. 

Res, hvala vam od srca«.

dobitnica druge nagrade, dežnika in skodelice 
z novim logotipom IC Geoss pa je Jasna Lukič, 
udeleženka programa trgovec.

Jasna se letos prvič izo
bražuje pri nas in je zelo 
zadovoljna, tako z delom 
referata kot s predavate
lji, ki so vsi izjemno prija
zni, prilagodljivi in fleksi
bilni. Nagrade je bila zelo 

vesela in jo že s pridom uporablja, običajno za 
jutranjo kavico.

KAJ SE DOGAJA V TEH DNEH?
  V februarju tudi pri nas, tako kot po vsej 

Sloveniji, poteka zimski rok poklicne matu
re, ki pa je bil letos zaradi ekstremnih vre
menskih razmer prestavljen za 1 teden. No, 
upamo, da bodo rezultati zaradi dodatnega 
tedna za učenje toliko boljši!

  Trenutno poteka Tečaj poslovne angleščine, 
ki se je začel konec januarja. 

  V februarju se je končal začetni tečaj nem
ščine. Za vse, ki bi radi svoje znanje nem
ščine nadgradili, pripravljamo nadaljevalni 
tečaj. Zbiramo pa tudi prijave za izpopol
njevalni tečaj nemščine, s poudarkom na 
konverzaciji.

  Ponosni smo, ker smo preko andragoškega 
centra Slovenije pridobili pravico do upora
be zelenega znaka kakovosti POKI – Ponudi
mo odraslim kakovostno izobraževanje. Izo
braževalna organizacija z zelenim znakom 
kakovosti izkazuje, da sistematično skrbi za 
kakovost svojih storitev v izobraževanju od
raslih. dokazali smo, da to znamo in zmore
mo tudi mi, hkrati pa smo si postavili cilj, da 
našo kakovost sistematično nadgrajujemo 
tudi v prihodnosti.

Pripravila Špela PONebŠeK

Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

Bi se radi naučili oblikovanja letakov,  
prospektov, knjig,…?

TEČAJ ADOBE INDESIGN
Začetek: 10.3.2014 ob 17. uri

Kje? IZObRaŽeVaLNI CeNTeR GeOSS d.O.O., Litija
Prijave: 01 8980 570;  

več na: www.ic-geoss.si

Želite izpopolniti svoje znanje nemščine?

NADALJEVALNI TEČAJ NEMŠČINE
Začetek: 27.2.2014 ob 17. uri

Kje? IZObRaŽeVaLNI CeNTeR GeOSS d.O.O., Litija
Prijave: 01 8980 570;

več na: www.ic-geoss.si

Organiziramo tudi tečaj:

ANGLEŠČINA ZA GOSTINCE
Začetek: 3.3.2014 ob 17. uri

Kje? IZObRaŽeVaLNI CeNTeR GeOSS d.O.O., Litija

Prijave: 01 8980 570; 
več na: www.ic-geoss.si

NA ZALOGI TUDI: Ford Fiesta Comfort 1.4 16V, letnik 2008, cena 4.660,00 EUR; Opel Astra 
1.7 CDTI Enjoy, letnik 2010, cena 9.440,00 EUR; Opel Astra GTC 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2009, 
cena 7.200,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECOFLEX, letnik 2010, cena 7.380,00 EUR; 
Opel Corsa Enjoy 111 1.3 CDTI, letnik 2010, cena 6.990,00 EUR; Opel Insignia SportsTourer 
2.0 CDTI Cosmo, letnik 2011, cena 13.500,00 EUR; Opel Vectra, letnik 2005, cena 4.330,00 
EUR; Opel Zafira Enjoy 1.8, letnik 2008, cena 6.800,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi Exclusive FAP
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 07/2014, 
prev. 121251 km, temno siva barva (kovinska), 
diesel, 1560 ccm, 80 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

4.900,00 EUR

Opel Astra GTC 
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 07/2014, 
prev. 124562 km, siva barva (kovinska), die
sel, 1700 ccm, 74 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

7.200,00 EUR
Citroen C3 1.4i Exclusive
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 07/ 2014, prev. 
186095 km, svetlo modra barva (kovinska), ben
cinski, 1360 ccm, 54 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

3.580,00 EUR

Opel Zafira Club 1.6 16V
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2014, prev. 
158621 km, svetlo modra barva (kovinska), ben
cinski, 1598 ccm, 74 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

2.770,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 01/2014, 
prev. 92186 km, bela barva, diesel, 1248 
ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

6.520,00 EUR
Peugeot 206 X-Line 1.4 HDi
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 01/2015, 
prev. 179062 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel, 1398 ccm, 50 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

1.990,00 EUR

NOVO VODSTVO DPM LIŠ
Zopet je leto naokoli in člani društva podežel
ske mladine Litija in Šmartno smo se zbrali 
na letnem občnem zboru v bistroju Valvazor v 
soboto, 25. januarja 2014. Udeležilo se ga je 

45 članov. Pridružila se nam je tudi predsednica Mladinskega sveta 
občine Litija (MSOLi), ki je predstavila namen in delovanje sveta. Po 
pozdravnih govorih so bila podana poročila upravnega in nadzor
nega odbora ter finančno poročilo o delu v preteklem letu. Ker se 
je mandat dosedanjega vodstva dPM LIŠ iztekel, smo izvolili novo 
vodstvo za naslednji dve leti. Za predsednika je bil izvoljen Marko 
Firm, za podpredsednico Saša biaggio, za tajnico Marija Tomšič, za 
blagajnika pa Miha biaggio. Ostali člani upravnega odbora so po
stali borut Slapničar, Peter dobravec, Gregor dobravec, Jernej Knez 
in bernard Štrus. V nadzorni odbor so bili izvoljeni aleš Šinkovec, 
Peter Savšek in Martin Tori, v disciplinsko komisijo pa Franci Firm, 
Urška Vehovec, Jožica Stipič, Matej Hauptman in Urban berčan.
Po končanih volitvah je novoizvoljeni predsednik Marko Firm pred
stavil plan dela za leto 2014. V prvi polovici leta društvo namerava 
sodelovati v pustni povorki v Litiji, se udeležiti 26. Pohoda po nagelj 
na Limbarsko goro, regijskega in državnega kviza »Mladi in kme
tijstvo«, paintballa ter regijskih in državnih kmečkih iger. V drugi 
polovici leta bomo sodelovali na Kmečkem prazniku v Moravčah, 
organizirali vzpon na Triglav, se predstavili na kmetijsko-živilskem 
sejmu v Gornji Radgoni, se udeležili tradicionalnega pohoda Od Li
tije do Čateža, organizirali bomo tudi jesenski seminar na temo 
zaposlovanja mladih ter strokovno ekskurzijo na bizeljsko. Tekom 
leta se bodo zvrstile še številne aktivnosti v okviru Zveze slovenske 
podeželske mladine, v katero je društvo včlanjeno: zimske in pole
tne športne igre, skupščina ZSPM, spomladanski in jesenski semi
nar, posvet predsednikov, okrogle mize, ekskurzije,… Vključevali se 
bomo tudi v aktivnosti lokalnih društev in organizacij ter preostalih 
društev znotraj ZSPM, saj se trudimo povezovati vse mlade, pred
vsem tiste s podeželja. dolgčas nam zagotovo ne bo! Če se nam 
želite pridružiti ali o nas izvedeti kaj več, se obrnite na predsednika 
Marka Firma (040 865 965) ali pa nam pišite na naš elektronski 
naslov dpm.lis@gmail.com.  Petra FIRM

MALE MAŠKARE
Vse najboljše za god! 1. Pustni četrtek: Otroci na Vačah začnejo 
praznovati konec zime in svoj god že na pustni četrtek. Na Vačah 
pravimo temu pojavu – MaLe MaŠKaRe. Včasih so se za to pri
ložnost v šoli naučili kakšno koledni
ško pesem in potem hodili od hiše 
do hiše po skupinah in spraševali, če 
imajo kaj za Pusta Hrusta. Temu pra
zniku je pogosto namenjen kulturni 
dan v šoli in vrtcu in otroci napolnijo 
trg pred cerkvijo – največkrat v torek 
(sl.1). 
2. Pustni petek je dan, ko zavijemo v neko gostilno ali kak drug 
javni prostor, kjer je organizirana maškarada.
3. V soboto gremo na karneval v Litijo. Včasih je bil karneval v 
nedeljo.
4. V nedeljo spet praznujemo v lokalih ali pa hodimo po hišah.
5. Ponedeljek je dan za počitek (nekaj tudi zaradi vinske utrujenosti 
ali mačka) pred viškom v torek. Najbolj vztrajne maškare pa se vse

eno rade potikajo okoli hiš.
6. Torek je dan, ko je povsod 
polno maškar in prireditev. Na ta 
dan je bilo včasih (1950~1965) 
obsedeno stanje! Vaški karneval 
– povorka (sl.2) je štela tudi po 
50 maškar! Na sliki spredaj je 
Matetova vprega s furmanom To

netom in zapravljivčkom. Čurnov andrej je bil vedno med glavnimi. 
Tudi Čurnova krava je vlekla svoj voz. Čurnov Tone s kahlo na glavi 
je bil pa voznik. Z Vač so odšli na Slivno, od tam nazaj, skozi Vače v 
Potok (2 x 6 km) in nazaj na Vače. To ni bila stalna proga. Zavili so 
še kam drugam.
7. V pepelnično sredo je bil dolg 
sprevod, ko so pokopavali Pu
sta. Naključni mimoidoči je bil 
čisto lahko prepričan, da gre za 
pravi pogreb zelo priljubljenega 
krajana (kot bi umrl TITO), saj so 
pogrebci tako zelo pretresljivo 
jokali, da bi se jih še kamen usmilil. Taki so pogrebci danes (sl 3).
Tudi letos bomo na karnevalu v Litiji, kjer smo bili v nekdanjih časih 
pogosto nagrajeni. Spet bomo spodobno proslavili naš in vaš pra
znik – vseh norcev God. Lepo mi je, če samo pomislim, kako zelo 
nas imam rad!  
HVaLa VSeM, KI OHRaNJaMO TRadICIJO!  Zvonček Norček



IN ŠE ... 
Gostili smo Klemna Slakonjo in Tadeja Toša v odlični predstavi Tak 
si, se nasmejali in hkrati razmišljali o naših odnosih. Na našem 
odru je gostoval Povodni mož z Gledališčem Kolenc, skozi predava
nje smo pogledali v družabno litijsko preteklost, na ogled pa je bila 
odlična razstava likovnih in fotografskih del o starem Litijskem mo
stu, ki je nastala v sodelovanju Likovne skupine Li-La in Mestnega 
muzeja Litija. Sodelovalo je kar 14 domačih likovnikov, na otvoritvi 
pa je zapela Ženska vokalna skupina Lipa Litija. 
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140 – LETNICA FRANCOSKEGA  
IMPRESIONIZMA 

besedo impresionizem je kritik uporabil, ko 
se je posmehoval sliki Clauda Moneta iz leta 
1872. delo z naslovom Impresija: vzhajajoče 
sonce je viselo na prvi razstavi novega slikar

stva aprila1874, na bulvarju Capucines v Parizu. V družbo najve
čjih imen impresionizma nas bo popeljal Franci Savšek, ki se je v 
galeriji Knjižnice Šmartno že dvakrat predstavil z reprodukcijami. 
boudin, Lepine, Cals, Monet, degas, Cezanne, Guillaumin, Pissaro, 
Renoir, Sisley in bertheMorisot so slikarji, ki so ga v zadnjem letu 
najbolj zaposlovali in mu dajali navdih za tretjo razstavo. Reproduk
cije največjih slikarskih impresionistov bomo spoznali v četrtek, 
13. 3. 2014, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. 

OBRAZNA AEROBIKA
V točki vseživljenjskega učenja Knjižnice Litija bodo ob materin
skem dnevu predstavili program vadbe aerobike in samomasaže 
obraza, za mladostnejši videz.
Praktično vam bodo prikazali 4 aerobne vaje za okrepitev obra-
znih mišic in 5 gibov samomasaže obraza.Obrazu boste povrnili 
videz mladostne zaljubljenosti. Mišice boste okrepili in s tem za
brisali gubice. Prekrvavitev obraza se bo izboljšala in videti boste 
spočiti. Predstavitev traja približno eno uro.  
Predstavitev bo v litijski knjižnici 25. marca ob 19. uri vodila Katja 
Škrabar, inštruktorica aerobike. Že 18 let vodi vadbo aerobike in 
druge aktivnosti za dobro počutje. Več si lahko pogledate na www.
potenza.si.Predstavitev bo brezplačna.

POTOPIS-JAPONSKA
V Knjižnici Litija bo v torek, 18. 3. 2014 ob 19. uri potopisno preda
vanje o Japonski. Predaval bo Tomaž Hožič. 

aleksandra MaVReTIČ

2014 — 100 LETNICA PRVE SVETOVNE VOJNE
Z zbiranjem dokumentov, fotografij, informacij, pisem in osebnih 
zgodb, ki so povezane s prvo svetovno vojno, smo v Knjižnici Litija 
pričeli že lani. Spodbudila nas je vseevropska pobuda Europeane 
(portal digitalne kulturne dediščine), katere del smo tudi mi s svo
jimi zgodbami na Kamri, da ohranimo spomine na prvo svetovno 
vojno. Smo namreč zadnja generacija, ki še lahko naveže stik s 
sorodniki svojih prednikov, ki so vojno doživljali na različne nači
ne. Prva svetovna vojna je naše kraje le navidezno obšla, saj se 
vendarle najdejo pričevanja o zanimivem dogajanju pri nas. Imamo 
številna obeležja, velike umetniške in zgodovinske vrednosti, ki jih 
skorajda ne opazimo, časopisje poroča o vojni bolnišnici v Litiji, 
sorodniki hranijo dnevniške zapise vojakov s fronte, našle so se 
zanimive fotografije, nadejamo pa se še kakšnih novih zanimivo
sti. Upali smo, da bomo objavili vsaj eno digitalno zgodbo, zdaj 
vemo, da je gradiva za več samostojnih. Vabimo vas, da skupaj 
strnemo naš litijsko-šmarski spomin na prvo svetovno vojno, ki je 
pred stotimi leti pretresla svet, ki po njenem zaključku ni bil nikoli 
več enak… 
Če imate gradivo ali informacije o Litiji, Šmartnem in okolici 
oziroma zgodbe o ljudeh, povezanih z vojno iz leta 1914 in ka-
sneje, bomo izredno veseli sodelovanja z vami!
Jeseni bomo naša spoznanja delili tudi s šolarji, saj jih bomo po
vabili na obisk knjižnice, kjer jim bomo pokazali, kako se je vojna 
dotaknila naših krajev in ljudi ter jih spodbudili k raziskovanju in 
iskanju informacij v domačem kraju.  andreja ŠTUHeC

knjižnica litija

TOREK, 11.3.2014, ob 16.uri

KuLTuRNI CENTER LITIJA
“Je v mojem svetu vse lepo narobe, in ker 
narobe je, zato je prav… Ta moj narobe 
svet je več kot prima, konča se spred in 
začne se vzad. Pomlad je, ko drugod je 
pusta zima. In kdor sovraži me, ima me 
rad in  skupaj z njim grem pesmico zapet, 
zato je pravšnji moj narobe svet.”

(Fran Milčinski – Ježek)

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB  
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU POSVEČENA 

FRANU MILČINSKEMU - JEŽKU
V petek, 7.2., na predvečer slovenskega kulturnega praznika, je 
v litijskem Kulturnem centru že tradicionalno potekala prireditev 
“Kultura smo ljudje”. Že vsa leta si prizadevamo, da bi prireditev 
dosegla kvaliteten nivo in tudi letos je bilo tako. Večer je bil v večini 
posvečen Franu Milčinskemu – Ježku, ki bi letos praznoval 100. 
rojstni dan. Njegova dela so še v današnjem času tako zelo aktual-
na, da se človek globoko zamisli ob poslušanju njegovih besed. 

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

ČeT 20.2.
17.00 U3 - Velikonočna ustvarjalnica Knjižnica Litija
18.00 Vaje za zavedanje telesa z Janom Lajevcem – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
19.00 Potopisno predavanje: Kanada, Jože Loc Knjižnica Šmartno

PeT 21.2. 19.00 Otvoritev fotografske razstave Mitje Groznika Mladinski center Litija
SOb 22.2. 16.00 Interaktivna delavnica slikanja Mladinski center Litija
PON 24.2. 19.00 Približevanja: Rok Rappl - Rocc (umetniški vodja Opere Ljubljana) Kulturni center Litija

TOR 25.2.
18.00 Predstavitev poklica: kriminalist Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

ČeT 27. 2.

16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
18.00 Reševanje konfliktov II – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

19.00 Literarna čajanka Knjižnice Litija in društva U3 Litija in Šmartno: draga Potočnjak, igralka in avtorica 
knjige Skrito povelje Knjižnica Šmartno

20.00 Otvoritev fotografske razstave Mitje Groznika Mladinski center Litija
ČeT 4.3. 18.00 Lahkih nog, s knjigo naokrog, pravljično-ustvarjalno srečanje z darinko Kobal Knjižnica Litija
TOR 4.3. 18.00 Okrogla miza o depresiji Mladinski center Litija
SRe 5.3. 18.00 Pikove dame - kulturna prireditev ob dnevu žena, Gimnazija Litija Športna dvorana Gimnazije Litija
SOb 8.3. 18.00 Čajanka za dekleta Mladinski center Litija
Ned 9.3. 19.00 bISeRI daLMaCIJe – zaključni koncert seminarja klapskega petja Kulturni center Litija 
PON 10.3. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Vače

TOR 11. 3. 
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
18.00 Manipulacija v komunikaciji III. del Mladinski center Litija

ČeT 13.3.
18.00 Novi mediji v mladinskih organizacijah - delavnica Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
19.00 140 let francoskih impresionistov, razstava reprodukcij, avtor Franci Savšek Knjižnica Šmartno

SOb 15.3.
10.00 Otroška matineja: KO bOM VeLIK bOM - Sten Vilar Kulturni center Litija

19.00 dobrodelna dražba vin - Fundacija Lojzeta Petrleta (koncert z Nušo derenda, Otom Pestnerjem in 
Medicinskim big bandom) Kulturni center Litija 

Ned 16.3. 20.00 Gledališka predstava:  SaMOMORILeC (črna komedija) - KUd Franc Kotar - Trzin Kulturni center Litija 

TOR 18.3.
18.00 Kako se dobro tržiti – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
19.00 Potopisno predavanje: Tomaž Hožič-Japonska Knjižnica Litija

ČeT 20.3. 18.00 Vodenje projektov – izkustvena delavnica Mladinski center Litija

SOb 22.3.
Od 8.00 do 

11.00 Stojnica vse zastonj na litijski tržnici Pred športno dvorano Litija

20.00 Gledališka predstava: SVeTLa PRIHOdNOST (komedija) - PReMIeRa - Izredni teater - ŠKUd Tombas Kulturni center Litija
PeT 21.3. 18.00 Pogovorni večer o boju proti rasizmu Mladinski center Litija
PON 24.3. 18.00 brazilija – potopis z Natašo Mahkovic Mladinski center Litija

TOR 25.3.
18.00 astrologija III. del – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
19.00 brezplačna delavnica ob materinskem dnevu: obrazna aerobika s Katjo Škrabar Knjižnica Litija

SRe 26.3.
18.00 Predstavitev poklica: psiholog Mladinski center Litija
18.30 Koncert: »Šoli za njen rojstni dan« GŠ Litija-Šmartno Kulturni center Litija
19.30 Pohujšanje v dolini Šentflorjanski (premiera Teatra 16), Gimnazija Litija Športna dvorana Gimnazije Litija

ČeT 27.3.
16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
19.30 abonma: SVeTLa PRIHOdNOST (komedija) - ŠKUd Tombas - Izredni teater Kulturni center Litija

PeT 28.3. 19.00 akril na platnu Mojce Pirih – otvoritev razstave Mladinski center Litija
SOb 29.3. 10.00 Otroška matineja: deVeT MeSeCeV (Gledališče Fru-Fru) Kulturni center Litija

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

Slavnostni govornik je bil pesnik in pisatelj Ivan Sivec. Vodilna vez 
večera je bila glasba. Odlični domači Zbor sv. Nikolaja je poleg sku
pnih skladb pripravil tudi izvedbo dveh pesmi Frana Milčinskega 
le z žensko zasedbo in ob spremljavi klavirja. Naša letošnja gostja  
je bila enkratna Vita Mavrič, ki je v svoj program poleg Ježkovih 
vključila tudi stihe Vitomila Zupana, Milana Jesiha in Janeza Menar
ta. Scenarij za program je pripravila Helena Hauptman, ki je s po
močjo Ježkovih besed večer povezala v nepozabno celoto. deležni 
smo bili res kvalitetnega programa, ki je nadgradil bogato kulturno 
dogajanje v občini.

MUZEJ - ODRAZ DEMOKRATIČNOSTI POLITIKE V NAŠI 
LOKALNI SKUPNOSTI

Ponedeljek, 3. februar - Srečanje z odlično predavateljico, muzeo
loginjo in heritologinjo je v poslušalcih pustilo velik pečat  o zave
danju pomena muzeja v lokalnem okolju. Na kratko nas je popeljala 
po zgodovini nastanka muzejev po svetu, večino časa pa je nameni
la obrazložitvi pomembnosti začetkov  muzejev za današnji čas,  za 
posameznika ter seveda s tem za celotno družbo. Skratka … muzej 
bo v našo lokalno skupnost prinesel nova znanja, povezovanja, so
delovanja in nove vrednote, ki jih moramo v našem okolju začeti 
bolj spoštovati oz. jih ponovno obuditi. Med mladimi in manj mladi
mi. bilo je zelo zanimivo in res škoda, da ni bilo članov občinskega 
sveta, sveta zavoda ZKMŠ in programskih svetov, mestne skupno
sti in predstavnikov litijskih šol ... Torej vseh tistih ljudi, ki odločajo 
o samem delovanju zavoda in tistih, ki bi morali zavest o varovanju 
in ohranjanju naše dediščine prenašati na mlajše rodove...

In še veliko drugega zanimivega se dogaja v Kulturnem centru. Po
drobnosti in fotografije dogodkov si lahko preberete na naši spletni 
strani www.jzk.si ali na Fb profilu Kulturnega centra Litija. 

V ISKANJU NAŠIH KORENIN - RAZSTAVA  
MARKA LAKOVIČA 

do 16. marca bo v avli KC-ja na ogled vrhun
ska fotografska razstava antropologa, socio
loga, zgodovinarja in svetovnega popotnika 

Marka Lakoviča. Go
stili smo ga na otvori
tvi (10. februarja) in z 
njim preživeli zanimiv 
večer, saj nas je s pri
povedovanji in skozi 

fotografijo popeljal v nam skrit neznan svet, 
daleč stran od naše “nečloveške” civilizacije. 

Vabimo vas: BISERI DALMACIJE – zaključni koncert seminarja 
klapskega petja; nedelja, 9. marec, ob 19.00, Kulturni center 
Litija

MARČEVSKE OTROŠKE MATINEJE 
Sobota 15.3. - KO bOM VeLIK bOM ... s Stenom Vilarjem
Sobota, 29.3. - deVeT MeSeCeV - v izvedbi Gledališča Fru-Fru
Teh dveh poučnih in zabavnih predstav res ne smete zamuditi!

DOBRODELNI KONCERT – DRAŽBA VRHUNSKIH VIN
V soboto, 15. marca 2014, ste vabljeni na dObROdeLNO dRaŽbO 
VIN, FUNdaCIJe LOJZeTa PeTeRLeTa! Koncert z nastopom Nuše 
derenda, Ota Pestnerja ter Medicinskega big banda bo ob 19. uri, 
v Kulturnem centru Litija! 

STROKOVNA EKSKURZIJA NA GORENJSKO
V sodelovanju s Tretjo univerzo Litija-Šmartno pripravljamo stro
kovno ekskurzijo na Gorenjsko. Ogledali si bomo mesto Kranj, nje
gove muzeje ter grajska kompleksa brdo in Strmol. Prijave zbiramo 
po telefonu 031/689-160 ali po e-pošti: helena.hauptman@siol.
net. Cena bo oblikovana naknadno glede na število udeležencev.
GRaTIS PRedSTaVa Za abONeNTe - SVeTLa PRIHOdNOST - kome-
dija v izvedbi ŠKUd Tombas - IZRedNI TeaTeR, ČeTRTeK, 27. Ma
ReC 2014, Ob 19.30! abonenti boste obveščeni tudi po pošti.
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PODROČNA TEKMOVANJA V ODBOJKI IN  
NOGOMETU ZAKLJUČENA

Mesec januar je potekal v 
znamenju športa. Na naši 
šoli smo organizirali področ
no prvenstvo v odbojki; 14. 
1. 2014 za starejše učence 
in 16. 1. 2014 za starejše 
učenke.
15. 1. 2014 pa je na OŠ 
Šmart no potekalo področ
no prvenstvo v nogometu 
za starejše učence. V pred

tekmovanju smo izvedli šolsko tekmovanje med OŠ Gradec : POŠ 
Vače (12:25, 22:25) 0:2.
Zmagovalna ekipa POŠ Vače se je uvrstila na nadaljnje tekmovanje. 
Turnir: POŠ Vače: Trbovlje (19:25, 25:17, 12:15) 1:2, Šmartno: Tr
bovlje (7:25, 9:25) 0:2, Litija : Šmartno (25:11, 25:15) 2:0, POŠ 
Vače: Litija (22:25, 25:23, 
8:15) 1:2.
Finale: Trbovlje: Litija (22: 
25, 21:25) 0:2
Končna lestvica: 1.OŠ Li
tija, 2.OŠ Trbovlje, 3.POŠ 
Vače, 4.OŠ Šmartno.
Tekmovanje za starejša 
dekleta v odbojki je pote
kalo v prijetnem vzdušju 
ob pretežno domači publiki, ki je dobro bodrila vse igralce, najbolj 
pa domačine.
Rezultati tekem: OŠ Gradec : OŠ Šmartno 0 : 2 (24 : 26, 18 : 25); 
OŠ Gradec : OŠ Litija 2 : 1 (12 : 25, 25 : 23, 15 : 6); OŠ Šmartno : 
OŠ Litija 0 : 2 (22 : 25, 19 : 25)

Končna lestvica: 1. OŠ Litija, 
2. OŠ Šmartno, 3.OŠ Gra
dec
V četrt finale se je uvrstila 
ekipa OŠ Litija. 
In še rezultati področnega 
tekmovanja starejših učen
cev v nogometu: OŠ ŠMaR
TNO : OŠ GRadeC 0:1; OŠ 
LITIJa : OŠ TRbOVLJe 2:1; 

OŠ GRadeC : OŠ NHR HRaSTNIK 2:1; OŠ TRbOVLJe : OŠ TONeTa 
OKROGaRJa 3:3; OŠ NHR HRaSTNIK : OŠ ŠMaRTNO 2:0; OŠ TO
NeTa OKROGaRJa : OŠ LITIJa 1:1; FINaLe: OŠ GRadeC : OŠ LITIJa 
1:2. Končna lestvica: 1. OŠ LITIJa, 2. OŠ GRadeC

andrejka SeTNIČaR, predmetna učiteljica

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI- KRANJSKA GORA 
Šestošolci matične šole Gradec in podružnične šole Vače so imeli v 
tednu od 16. 12. 2013 do 20. 12. 2013 zimsko šolo v naravi v domu 
CŠOd Kranjska Gora.
decembrsko vreme ni bilo nič kaj radodarno s snegom, zato smo 
do zadnjega dne pogledovali v nebo in se spraševali ali bomo sploh 
lahko odšli na smučanje. Imeli smo srečo, saj razmere v Kranjski 
Gori skoraj ne bi mogle biti boljše. Vladalo je prepraznično vzduš
je, žičničarji so poskrbeli za dobro urejene smučarske proge, na 
smučišču ni bilo gneče, vreme je poskrbelo za prave temperature 
in nas obsijalo s soncem, sami pa smo poskrbeli za dobro voljo. 
Program šole v naravi so pripravili učitelji v domu CŠOd Kranjska 
Gora. bil je pester in predvsem športno obarvan, s poudarkom na 
učenju alpskega smučanja. Učenci so bili ves čas aktivni. V času, 
ko niso vijugali po belih strminah, so imeli predavanje o varnosti na 
smučišču in FIS pravi
lih, ki jih mora poznati 
vsak smučar. Spoznali 
so se z osnovami nor
dijske hoje, si ogledali 
in spoznavali značilno
sti Kranjske Gore ter 
Triglavskega narodne
ga parka. V prostem 
času so učenci lahko 
izdelovali voščilnice, 
igrali namizni tenis ali 
družabne igre. Večere smo si krajšali s sprehodom po praznično 
okrašeni Kranjski Gori, se nasmejali ob šaljivem kvizu in se zabavali 
ob programu, ki so ga pripravili sami učenci. Predzadnji dan smo 
imeli tekmovanje v veleslalomu, kjer so učenci pokazali vse svoje 
smučarsko znanje, ki so ga pridobili tekom tedna. V letošnjem letu 
je bila skoraj polovica učencev smučarjev začetnikov, vendar so vsi 
uspešno zaključili smučarski tečaj, dobili priznanja in začeli uživati 
v tem športu. 
Polni lepih spominov in novih doživetij smo se vrnili nazaj v šolske 
klopi.  Ines ŠTaUT, vodja zimske šole v naravi

SEDMOŠOLCI NA BIVANJU V NARAVI V POSOČJU
Čudovito naravno okolje reke Soče, slikovita Tolminska korita, boga
stvo arheoloških najdb in zgodovinska prisotnost Rimljanov so nav
dušila sedmošolce Osnovne šole Gradec, ki so od 20. - 24. januarja 
2014 preživeli bivanje v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejav
nosti v Tolminu. Veliko časa so preživeli na pohodih ter ob druženju 
na svežem zraku. Obiskali so Tolminski muzej in pokopališče padlih 
junakov med prvo svetovno vojno, kjer so se seznanili s težko platjo 
zgodovinskega izročila tega dela Slovenije. Izkušnje organiziranega 
življenja in bivanja v domu CŠOd, primerno razmerje med delom in 
počitkom, družabno življenje, življenje v novem okolju, nevsakdanje 
aktivnosti in spoznavanje sošolcev med seboj, bodo učenci lahko 
prenašali tudi v svoje šolsko in družinsko okolje. 

Minka SaVŠeK, vodja bivanja v naravi

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
(Cesta komandanta Staneta 2, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik  
za šolsko leto 2014/2015

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2014/2015 bo po
tekal od 17. do 21. marca 2014.

1.  Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2014/2015 
bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 17. 3. 
2014, od 12. do 14. ure.

2.  Od 18. 3. 2014 do 21. 3. 2014 bo vpis potekal na sedežu 
Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) od 8. 
do 12. ure.

3.  Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dvignete v Vrtcu 
Polhek Polšnik ali na sedežu Osnovne šole Litija vsak de
lovni dan, med 7.00 in 15.00 uro. Vlogo lahko dobite tudi 
na spletni strani šole. 

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

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na te
lefon 01/89 83 147.

Ravnatelj: Peter Strle, prof.

GABROVKA KUHA
Učenci 8. in 9. razreda OŠ Gabrovka so pri urah iz
birnega predmeta likovno snovanje izrazili željo, da 
bi kuharsko popestrili šolski vsakdanjik in pripravili 
petkovo kosilo zase in za sošolce. 
Ker smo se pri pouku pogovarjali o učinkovanju barv 
na človeka, je bila to odlična iztočnica za eksperi

mentiranje z barvnimi odtenki živil in kompozicijo »likovnih« sesta
vin na krožniku. Prva skupina (pet fantov in eno dekle) je pripravila 
ocvrte kanelone z gobovo omako (malo kontrastne in tople bar

ve), temne kolačke s stepeno 
smetano (zelo lep svetlostni in 
barvni kontrast) ter čudovito 
oranžen sveže stisnjen po
marančni sok. druga skupina 
(sedem deklet) pa je pripravila 
paniran puranji zrezek, ocvrt 
krompir, francosko solato, raz
pokančke z banano, jagodami, 

češnjami in čokoladnim prelivom ter jabolčni sok. V posebno zado
voljstvo pa nam je, da je bila večina sestavin domačih.
V gabrovškem koncu Slovenije otroci in mladostniki očitno radi ku
hajo!  Maja SeVeR

KULTURNI DAN – RAZMERE V DRUŽBI
V sredo, 29. 1. 2014, je za učence od 6. do 9. razreda OŠ Gabrovka 
in učence od 5. do 9. razreda POŠ dole v prostorih matične šole 
potekal kulturni dan na temo letošnjega šolskega parlamenta Raz
mere v družbi. 
Pri izvedbi kulturnega dne nam je pomagalo tudi društvo Huma
nitas, ki je za naše učence izvedlo dve delavnici. Mlajši učenci so 
razmišljali o enakosti in enakopravnosti v naši družbi, starejši pa o 
potrošništvu in posledicah finančne krize. Kulturni dan vsako leto 
obogatimo tudi s filmsko vzgojo. Letos so si učenci ogledali film 
Podaj naprej, ki prikaže mladega fanta z izjemnim načrtom, kako bi 
lahko svet postal boljši. Z analizo filma in razmišljanjem, kako lahko 
spremenimo razmere, s katerimi nismo zadovoljni, smo zaključili 
kulturni dan.
O razmerah v družbi bodo učenci razmišljali tudi pri razrednih urah, 
svoje ugotovitve pa bodo predstavili na šolskem parlamentu, kjer 
bodo tudi izbrali svoje predstavnike za občinski otroški parlament v 
Litiji.  barbara TeŽaK

Osnovna šola Gabrovka-Dole
ŠPORTNIKI OŠ LITIJA USPEŠNI NA 

ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH
V decembru so se začela šolska športna tekmova
nja na področnem nivoju. Učenke in učenci OŠ Li
tija so tekmovanja zelo uspešno začeli. dekleta so 
osvojila prvo mesto na področnem tekmovanju v ro

kometu in odbojki, fantje so postali prvaki v košarki, odbojki in 
nogometu,dekleta pa so v nogometu osvojila drugo mesto. Več o 
tekmovanjih si lahko preberete v nadaljevanju.
V petek, 8.11.2013 je OŠ Litija izvedla področno tekmovanje v ko
šarki za starejše dečke za zasavsko regijo. ekipe, ki so se udeleži
le področnega tekmovanja so bile: OŠ Gabrovka, OŠ Gradec, OŠ 
Šmartno, OŠ Litija in OŠ NHR Hrastnik. V tekmi za prvo mesto so 
učenci OŠ Litija tesno izgubili z učenci iz Hrastnika z rezultatom 
35:37. Postali so področni podprvaki in se uvrstili v četrtfinale dr
žavnega tekmovanja.
Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za učence letnik 1999 
in mlajše je potekalo v sredo, 22.1.2014 na OŠ Louisa adamiča 
Grosuplje. OŠ Litija se z dvema porazoma žal ni uvrstila v polfinale 
državnega prvenstva
Učenke OŠ Litija so se v sredo 11.12.2013 udeležile področnega 
tekmovanja v rokometu, ki je potekalo v Šmartnem pri Litiji. Tekmo
vanja so se udeležile tri osnovne šole iz Zasavja: OŠ Šmartno, OŠ 
Toneta Okrogarja in OŠ Litija. Učenke OŠ Litija so zmagale obe tek
mi in s tem osvojile prvo mesto in se uvrstile v četrtfinale državnega 
tekmovanja, ki je potekalo v Litiji 7.2.014. Na četrtfinalnem tekmo
vanju so se pomerile z učenkami iz OŠ Šentjernej in OŠ Zbora od
poslancev iz Kočevja. Naše rokometašice so obe četrtfinalni tekmi 
odlično odigrale in dosegle dve prepričljivi zmagi. OŠ Šentjernej 
so premagale z rezultatom 25:8, OŠ ZO Kočevje pa 31:12. Z dobro 
igro so se uvrstile v polfinale državnega tekmovanja, med šestnajst 
najboljših v državi. Za OŠ Litija so nastopile: Špela doblekar, Sabina 
Kozarac, Nina bajrić, Monika Medved, anuša Strle, Katjuša Poneb
šek, ema bohinc, Sarah Macanović, Maja Musar, Karmen Štelcer, 
Valentina Weilgoni anžel. Trener ekipe je dare Šuštar.
Tekmovanje v nogo
metu za dekleta je 
potekalo 13.1.2014 v 
Športni dvorani Litija 
v organizaciji OŠ Liti
ja. Udeležili sta se ga 
dve ekipi: OŠ Šmartno 
in OŠ Litija. Tokrat je 
bila ekipa OŠ Šmartno 
močnejša in je v vsa
kem polčasu dosegla 
dva gola, tekma se je končala z rezultatom 4:0 za OŠ Šmartno.
Področno prvenstvo v odbojki za starejše učence je potekalo 
14.1.2014 na OŠ Gradec. Udeležile so se ga: OŠ Litija, OŠ Šmar
tno, OŠ Gradec in OŠ Trbovlje. Za prvo mesto in naslov področnega 
prvaka sta odigrali tekmo OŠ Trbovlje in OŠ Litija. Učenci OŠ Litija 
so premagali tekmece z rezultatom 2 : 0 v nizih in osvojili naslov 
področnih prvakov ter se uvrstili v četrtfinale državnega tekmova
nja. Tekmovanje bomo 12.2.2014 organizirali v Litiji.
V sredo, 15.1.2014 je OŠ Šmartno pri Litiji izvedla področno tekmo
vanje v nogometu za starejše dečke za zasavsko regijo. ekipe, ki so 
se udeležile področnega tekmovanja so bile:
OŠ Gradec, OŠ Litija, OŠ Šmartno, OŠ Toneta Okrogarja iz Zagorja, 
OŠ Trbovlje in OŠ NHR Hrastnik. Učenci OŠ Litija so v finalu prema
gali OŠ Gradec z rezultatom 2:1 in postali področni prvaki. OŠ Litija 
se je tako uvrstila na četrtfinalni turnir.
V četrtek, 16 1. 2014 je potekalo v telovadnici OŠ Gradec v Litiji 
področno prvenstvo v odbojki za učenke letnik 1999 in mlajše. Tek
movanja so se udeležile tri ekipe: OŠ Litija, OŠ Šmartno in OŠ Gra
dec. ekipa OŠ Litija je osvojila 1. mesto in se je uvrstila v četrtfinale 
državnega tekmovanja, ki bo marca v Ljubnem ob Savinji. 

Zbrala in uredila Petra PaVLICa

Osnovna šola Litija

OGLED PREDSTAVE PETER IN VOLK IN 
SREČANJE S POLICIJSKIM ORKESTROM
V petek, 17.1.2014, so se učenci in učitelji Po
družnice s prilagojenim programom odpravili v 
Cankarjev dom na ogled glasbene predstave Pe
ter in volk, srečanje s Policijskim orkestrom. Na 

predstavo so se pripravljali ves teden, saj so se morali naučiti dve 
pesmi, ki so jih na predstavi zapeli skupaj s Policijskim orkestrom. 
Pogovorili so se tudi o pravilnem vedenju na kulturni prireditvi ter 
se za obisk predstave tudi primerno, lepo oblekli. Kot vsako leto, so 
tudi letos domov odšli z lepimi spomini in navdušeni nad kvalitetno 
in zanimivo predstavo. Sigurno si bodo kaj podobnega ogledali tudi 
naslednje leto.  Sandra RIHTeR

7. MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ »IGRAJ SE Z MANO«
V mesecu novembru so učenci Osnovne šole Litija in Podružnice 
s prilagojenim programom, sodelovali na razpisanem likovnem na
tečaju, ki ga je organiziral Zavod za usposabljanje Janeza Levca 
skupaj z društvom za kulturo inkluzije. Namen projekta bodi umet-
nik-Igraj se z mano je spodbujati kreativno izražanje in ustvarjal

nost otrok. Med 5200 prispelimi likovnimi 
izdelki iz Slovenije in tujine, so izbrali 900 
ustvarjalcev, katerih dala bodo krasila raz
stavo v Cankarjevem domu. Med njimi so 
bili tudi učenci OŠ Litija, Podružnice s pri
lagojenim programom. 
Zaključni kulturno-likovni dogodek s pode
litvijo priznanj je bil v četrtek, 30. januarja 
2014, v Cankarjevem domu v Ljubljani, ka

terega so se udeležili Sandi Glušič, denis agović in ažbe Kolman 
skupaj z mentoricama Sašo Šeško in barbaro Klanšek. Učenci so 
se ta dan zelo zabavali. Ustvarjali so v likovnih delavnicah, se družili 
ob jazz glasbi, uživali v animacijah klovnov, plesali z reperjem Zlat
kom in si ogledali predstavo Martin in Gregor. Za sodelovanje pa so 
prejeli diplome.  barbara KLaNŠeK

Podružnica s prilagojenim programom

DIDAKTIČNE IGRE
Naše letošnje prednostno področje so didaktične 
igre. Igra je v času otroštva zelo pomembna. brez 
igre bi bil otrok kot ptica brez kril. didaktične igre so 
igre z nalogami, ki zahtevajo in hkrati razvijajo dušev

ne funkcije, sposobnosti, aktivnosti, 
ki so potrebne za doživljanje, doje
manje, ustvarjanje, poustvarjanje, z 
otrokom privlačno vsebino in s pravi
li, ki so lahko bolj ali manj zahtevna.
Srečali smo se z različnimi igrami, 
s katerimi smo razvijali govor (po
slušanje drugega, učenje glasov, 
pripovedovanje), motoriko (ročne spretnosti, koordinacija, hitro 
reagiranje), čutila (tip, vonj, sluh), miselne sposobnosti (reševanje 
problemov, urjenje spomina, posploševanje), domišljijo (izmišlja
nje, nove igre), ustvarjalnost, izkušnje in znanje, spoznavanje med 
vrstniki, lastnosti značaja (samostojnost, pogum). Kljub temu, da 
se z didaktičnimi igrami večkrat srečujemo, smo jim v teh dneh 
posvetili še več pozornosti.
Otroci so od doma prinašali svoje igre, v vrtcu smo izdelali svojo 
igro, pri izdelavi iger nam je na pomoč priskočil tudi hišnik. Te igre 
so nam bile še posebej všeč.
V didaktičnih igrah otrok ni tako svoboden kot v drugih igrah, saj 
imajo te točno zastavljen cilj z upoštevanjem določenih pravil. Upo
števanje pravil in dogovorov pa je tudi cilj pri našem projektu samo
evalvacija dejavnosti. Tako se nam dejavnosti dopolnjujeta.

Marinka LeNaRT

VRTEC ČEBELICA
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VPIS PREDŠOLSKIH OTROK
V VRTEC LITIJA

Vpis v enote Vrtca Litija za šolsko leto 2014–2015 
bo potekal od 1. do 31. marca 2014. 

Vloge bomo sprejemali po pošti, osebno na upravi  
vrtca, vljudno pa vas vabimo tudi na osebni vpis 

v posamezne enote:

 Vrtec MEDVEDEK – bevkova 1, Litija 
ponedeljek, 10. marec od 12. do 16. ure
 Vrtec NAJDIHOJCA – CKS 8, Litija 

torek, 11. marec od 12. do 15. ure
 Vrtec GRIČEK – CKS 8, Litija 

sreda, 12. marec od 12. do 14. ure
 Vrtec JURČEK – Jevnica 

četrtek, 13. marec od 12. do 15. ure
 Vrtec SONČEK – Vače 

ponedeljek, 17. marec od 12. do 14. ure
 Vrtec KRESNIČKA – Kresnice 
torek, 18. marec od 12. do 14. ure

 Vrtec KEKEC – Sava 
sreda, 19. marec od 10. do 14. ure

 Vrtec TAČEK – Hotič 
četrtek, 20. marec od 10. do 14. ure

V ostalih dneh vpis v Vrtec Litija (za vse enote) poteka 
na upravi vrtca od 9. do 14. ure.

Od 3. do 7. marca 2014 ter na dan vpisa bodo 
v enotah vrtca potekali dNeVI OdPRTIH VRaT.

Vabljeni!
Vlogo za vpis si lahko natisnite z naše spletne strani  

www.vrtec-litija.si

OTVORITEV OLIMPIJSKIH IGER  
NA GRIČKU

Pa smo jih dočakali. ZIMSKe OLIMPIJSKe IGRe 
SOČI 2014. Ja, prav ste prebrali, tudi mi, mali in 
veliki iz vrtca na Gričku, se že nekaj časa pripra
vljamo na ta svetovno pomemben dogodek, ki 

smo mu priča le vsake štiri leta. Prav danes smo svečano izobesili 
olimpijsko zastavo, ki smo jo ustvarjali teden dni. Spoznali smo, da 
je na olimpijski zastavi pet barvnih krogov, ki so med seboj preple
teni, kar nakazuje na povezanost narodov, medsebojno spoštovanje 
in prijateljstvo. Vsak barvni 
krog predstavlja določeno ce
lino. V ponedeljek smo izdela
li črn krog, ki označuje afriko. 
Ugotovili smo, da tam živijo 
afričani. Poiskali smo afriko 
na zemljevidu Sveta in na glo
busu. Poleg skupinskega kro
ga, ki smo ga kasneje upora
bili za izdelavo zastave je vsak 
otrok pobarval, še svoj manjši 
črn krog, ki ga je potreboval 
za izdelavo svoje zastave. V 
torek smo izdelali moder krog, 
ki predstavlja evropo, v sredo 
rdečega, s katerim označu
jemo ameriko. V četrtek smo barvali z rumeno, ki je značilna za 
azijo in v petek zeleno, ki predstavlja avstralijo z otoki. Ko smo 
ob poslušanju Olimpijske Ode svečano razobesili zastavo, so otroci 
kar obnemeli. Opazila sem, da so bili ponosni na izdelek, ki so ga 
ustvarjali s skupnimi močmi. Spoznali smo že tudi nekaj športnih 
disciplin, ki bodo na sporedu zimskih olimpijskih iger. Komaj pa ča
kamo ponedeljek, da si bomo lahko »v živo«, v dopoldanskem času 
ogledali tekmo in stiskali pesti za naše športnike. Vsakodnevno 
bomo beležili rezultate naših junakov in izdelali športno opremo za 
posamezne discipline. Skozi celotne igre nas bo spremljalo geslo: 
važno je sodelovati in ne zmagati. Za zaključek pa se nam obeta še 
presenečenje, saj nas bo obiskal nekdo, ki je ta trenutek v Sočiju. 
V upanju, da bomo v tem mesecu slišali tudi kdaj slovensko himno, 
vas lepo pozdravljamo.  Teja ŠUŠTaR, dipl. vzgojiteljica

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI PO ŽELJI OTROK
Strokovne delavke želimo vsebine, ki jih ponujamo otrokom, nare
diti čim bolj zanimive in poučne. Pri tem so nam v pomoč tudi ideje 
staršev. S takim izzivom smo se v tem letu srečali tudi v skupini 
Zvezdic, v enoti Taček. Seveda so na prvem mestu otroci, ki pa 
morajo za sodelovanje pri pripravi rojstnodnevne zabave že imeti 
izkušnje, se pravi že kdaj praznovati rojstni dan. 
Tako smo v decembru pripravili »Baletno zabavo«. Slavljenka je 
želela biti baletka in o tem je pripovedovala že cel mesec. V vrtcu 
smo pripravili ustrezna vabila, ki so jih otroci pobarvali in odnesli 
domov, na zabavo pa je bilo vezanih cel kup priprav. Spoznavali 
smo, kaj sploh je balet, kako so baletni plesalci oblečeni in se tudi 
srečali z uporabo računalnika, kjer smo si ogledali delček baletne 
predstave Čajkovskega Labodjega jezera. Igrali smo se gibalno igro 
Kamnita baletka ter s skupnimi močmi pripravili »baletkine poljubč
ke« za sladico. 
V januarju pa smo na željo naše naslednje slavljenke pripravili 
»Kuharsko zabavo«. Predhodno smo se pogovarjali o kuharjih 
(kaj delajo, kako so oblečeni, ..), poslušali pa smo tudi pravljico 
Lonček kuhaj. Slavljenka in njena mamica sta doma izdelali vabila 
in v vrtec prinesli doma izdelane kuharske kape z krep papirja. Na
deli smo si tudi predpasnike kot pravi kuharji. S skupnimi močmi 
smo lupili, rezali in mešali sadje, slavljenka pa je bila 
glavna kuharica pri stepanju smetane. Narezano sad
je in smetano smo dali v lončke in vse skupaj posuli z 
mrvicami. Tako, sadna kupa odličnih kuharjev je bila 
pripravljena. Mmmmm, zelo nam je teknila.☺

Vrtec litija ENA LADJICA – ENO ŽIVLJENJE
Gimnazijci smo na poseben način obeležili 
27. januar, dan spomina na holokavst. Pri
ključili smo se projektu Srednje ekonomske 

šole Maribor, kjer so se odločili, da bodo izdelali šest milijonov pa
pirnatih ladjic za šest milijonov žrtev holokavsta. Projekt, ki se bo 
zaključil v mesecu marcu, ni namenjen le ohranjanju spomina, ima 
tudi človekoljubno noto: zbrana sredstva bodo nakazana v poseben 
sklad »Star papir za indijske otroke«.

NARAVOSLOVNI PETEK NA GIMNAZIJI LITIJA
V petek, 24. januarja 2014, se je na šoli odvil drugi Naravoslov
ni petek, namenjen vsem radovednim in naravoslovnega znanja 

željnim dijakom. Gre za 
dogodek, ki ga za dijake 
pripravijo bivši dijaki v 
sodelovanju s profesor
jema za kemijo in fiziko. 
V prvem delu je 19 nado
budnih mladih kemikov 
uživalo ob demonstraciji 
številnih kemijskih eks
perimentov, ki jih je izve

del Matic Lozinšek, dijak 2. generacije Gimnazije Litija, sedaj že 
doktor kemijskih znanosti.
Ni manjkalo pokanja, neprijetnih vonjev in zanimivih kemijskih re
akcij, tekočega vodika, kisika in dušika, ognja, solate v črepinjah 
ter drugih stvari, ki jih pri rednem pouku žal ne moremo preizkusiti. 
Nato smo se imeli možnost izkazati še dijaki pri fizikalno-kemijskem 
kvizu, ki sta ga pripravila 
oba profesorja. Razdeljeni 
v naključne skupine, me
šane po spolih in letnikih, 
smo tekmovali za simbolič
ne sladke nagrade. 
Po kvizu smo se preselili 
v kemijski laboratorij, kjer 
smo v parih samostojno 
eksperimentirali; vsak par je izvedel 7 različnih kemijskih eksperi
mentov, ki jih je pripravil Nejc Petek, dijak 11. generacije in trenu
tno študent 3. letnika kemije.
Zadnji del dogodka je bil astronomsko obarvan. anja dobravec, 
študentka fizike, v dijaških časih Nejčeva sošolka, je pripravila pre
davanje o astronomiji in simulirala opazovanje zvezdnatega neba 
na svetovnem spletu, saj je na žalost pravo opazovanje zvezd s 
šolskim teleskopom, zaradi sneženja, odpadlo.

UMETNIŠKI VEČER
V sredo, 22. januarja 2014, smo na Gimnaziji Litija v sodelovanju 
z Glasbeno šolo Litija-Šmartno in pevskim zborom Cum anima iz 
Šmartnega pri Litiji priredili umetniški večer z naslovom Letni časi. 
Skozi vsa štiri obdobja so nas ob skrivnostni življenjski zgodbi dre
vesa popeljale baletke in jazz band glasbene šole, pevci zbora Cum 
anima ter dijaki recitatorji pod vodstvom profesorice Špele Novljan 
Potočnik. Gostje so v prijetnem ambientu prisluhnili pesmim v slo
venščini, angleščini, nemščini in španščini, ki so jih recitirali dijaki 
četrtega letnika.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in se veselimo prihajajočih 
umetniških večerov.

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA TILNA TRŠELIČA
Na Gimnaziji Litija imajo dijaki različne 
hobije in talente. eden izmed njih je fo
tografiranje, s katerim se ukvarja dijak 
4. b razreda Tilen Tršelič. Fotografija je 
njegov način izražanja misli in dojemanja 
okolice. Fotografira različne motive od 
portretov, detajlov, do narave. Poseben 

izziv pa so mu tudi motivi, ki so ujeti v nenavadnih trenutkih. Raz
stava je na šoli na ogled do konca februarja.

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT V VRTCU MALA CVETKA
Kot vam je verjetno že prišlo na uho, otroci iz vrtca Mala cvetka, skozi 
vse šolsko leto skupaj z vzgojitelji pridno ustvarjamo, poleg tega pa 
večkrat koga povabimo na obisk ali pa ga kar sami obiščemo. 
Tako smo v letošnjem šolskem letu že obiskali kresniške gasilce, si 
ogledali gasilski dom in gasilsko opremo. Poveljnik nam je prijazno raz
kazal gasilska vozila. Obisk smo zaključili s skupinsko fotografijo ter 
glasnim pozdravom »Na pomoč«! Ker je bilo navdušenje nad obiskom 
veliko, smo izdelali tudi svoj gasilski kombi ter ustanovili gasilsko bri

gado “Mala cvetka”.
Ob prireditvi Rdečega križa, smo 
obiskali in s svojim nastopom raz
veselili sokrajane. Kmalu zatem 
nas je v vrtcu obiskala medicinska 
sestra, kateri smo pokazali vrtče
vsko zobno miško in ji zaupali, da v 
našem vrtcu za čiste zobke skrbijo 
čisto vsi otroci, tudi tisti najmlajši. 
Medicinska sestra nam je nato po

kazala osnovne pripomočke, ki jih uporablja v ambulanti. Ko je odšla, 
smo se tudi sami prelevili v zdravnike, medicinske sestre in bolnike, 
tako, da je naš vrtec postal čisto prava bolnišnica.
Nato smo na obisk povabili naše starše, dedke in babice, s katerimi 
smo izdelali adventne venčke. Sledil je obisk svetega Miklavža, ki smo 
ga razveselili s pestrim programom. Ves zadovoljen se je komaj ločil od 
nas in nam obljubil, da nas ob letu osorej znova obišče.
Ker nas vsak obisk razveseli in obogati, smo sklenili, da je čas, da na 
obisk v vrtec Mala cvetka povabimo tudi vas. Zato vas, dragi otroci in 
starši vabimo na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 27.2.2014, ob 17.00. 
Pokazali vam bomo naš vrtec in skupaj z vami ustvarjali v delavnicah. 
Za več informacij pokukajte na našo spletno stran: http://www.mala
cvetka.si, kjer najdete tudi informacije o vpisu otrok v vrtec, ki poteka 
od 1. marca do 30. aprila 2014.

Iskrice v očeh otrok so bile nagrada za vloženo delo in 
kot že tolikokrat poprej se je zopet izkazalo, da sode
lovanje s starši prinese še večji uspeh in zadovoljstvo 
vseh udeleženih.

Mojca GROŠeLJ RadULOVIČ in Živa POHaR

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO  
2014-2015

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

V letu 2013 so okrogle življenjske jubileje pro
slavili tudi trije vidni člani vodstva Planinskega 
društva Litija. Tako smo na seji UO Pd Litija 

proslavili 70. letnico Marjana Juga in 50. letnico aleša Moharja, v 
okviru planinske sekcije dU pa 70. letnico anice Majcen. 
Anica Majcen se je planinski sekciji dU Li
tija, skupaj z možem Jožetom pridružila leta 
1994, dve leti po upokojitvi. anica je tista, ki 
s svojim lepim rokopisom napiše pozdrave 
tistim članom sekcije, ki so zaradi bolezni 
ali drugih vzrokov ne morejo udeleževati 
izletov. Tudi sam sem po operaciji prejel 
takšne razglednice in sem jih bil resnično 
vesel. Prepričan sem, da enako velja tudi 
za ostale prejemnike. Človeku veliko pome
ni, če v takšnih trenutnih vidi, da planinski 
prijatelji nanj niso pozabili. Tudi sicer anica zgledno skrbi, da so 
odnosi med člani sekcije pristni in tovariški. 
anica poje v Mešanem pevskem zboru dU Litija in Ženskem pev
skem zboru Mavrica. aktivna je bila tudi v socialni sekciji dU Litija. 
Z Milo Grošelj in Ivanom blažičem je sodelovala pri organizaciji me
sečnih izletov za starejše od 70 let. 

Marjan Jug, član UO Pd Litija, ima bogate 
planinske izkušnje. Kot 18 letni mladenič 
je organiziral skupino mladih z brega, da 
so se v zimskih razmerah povzpeli na Li
sco. Po upokojitvi ga je Hauptman prepri
čal, da se je pridružil planinski sekciji dU. 
Z njimi je bil prvič na izletu na Zasavsko 
sveto goro. Kmalu so ga prosili, da je po
magal pri vodenju izletov. Pred sedmimi 
leti je uspešno opravil tečaj za vodnika 
PZS a kategorije, to je za vodenje po lah

kih kopnih poteh, nato pa je opravil še izpit za vodnika b kategorije 
in se s tem usposobil za vodenje po zahtevnih označenih poteh. 
Marjan je navdušen pevec. Ves čas sodeluje v pevski skupini pla
ninske sekcije dU, sicer pa je preko 40 let pel pri Lipi, kasneje pa 
tudi pri Mešanem pevskem zboru dU Litija. 
Za predano delo v planinski organizaciji je prejel bronasti častni 
znak PZS in priznanje vodniške komisije.
Alešu Moharju je bilo planinstvo tako re
koč položeno v zibelko. Njegova mama je 
znana litijska planinska in podpredsednica 
društva ana Mohar Čača. Tako je razumlji
vo, da se je aleš udeleževal vseh mladinskih 
planinskih taborov (do prekinitve je prišlo 
šele pred kratkim, po hudi poškodbi) in da 
se je že kot otrok udeleževal planinskih iz
letov.
Sicer pa aleša litijski planinci poznajo pred
vsem kot markacista. Leta 1980 je postal 
član tehnične skupine PZS, ki je skrbela za nadelavo in vzdrževanja 
najbolj zahtevnih planinskih poti v visokogorju. Tako je na primer 
sodeloval pri obnovi grebenske poti na Triglav, pa tudi pri jubilejni 
poti skozi zadnje okno na Prisojniku. V markacijski odsek litijskega 
planinskega društva se je vključil leta 1985, kasneje postal tudi 
načelnik odseka in to funkcijo opravlja še danes. Od leta 2000 je 
tudi vodja območnega zbora zasavskih markacistov, Planinska zve
za Slovenije pa mu je zaupala vodenje evidence pohodnikov, ki so 
prehodili Slovensko planinsko pot. Udeleženci pohoda na Tisje ga 
že vrsto let poznajo tudi kot oskrbnika postojanke na Jelši, kjer po
hodnikom postrežejo s čajem. 
Za prizadevno delo v planinski organizaciji je aleš prejel bronasti in 
srebrni častni znak PZS in srebrni častni znak Zasavskega MdO. Že 
več mandatov je član UO Pd Litija.
Vsem trem jubilantom iskrene čestitke in zahvala za nesebično ter 
predano delo v planinski organizaciji.  borut VUKOVIČ 

CIVILNa INICIaTIVa – ZdRUŽeNJe Za bOLJŠO LITIJO

DIRKALIŠČE OZ. BLIŽNJICA PRED  
OBČINSKO STAVBO

Proti koncu lanskega leta je bil uveden nov par
kirni režim na parkirišču pred občinsko stavbo. Hkrati je bila za
risana tudi intervencijska pot. Kot opažajo mnogi občani, pa žal 
le-ta postaja vse bolj pogosto obvozna cesta oz. bližnjica za tiste 
voznike, ki na križišču zavijajo proti osnovni šoli in proti Šmar
tnem. Ko namreč zasveti rdeča luč na semaforju križišča Zasavske 
ceste in Ul. Mire Pregljeve, vse več voznikov zavije na križišču 
Jerebove ulice, nato z (pre)veliko hitrostjo peljejo po intervencij
ski poti parkirišča, se s tem izognejo čakanju na semaforju ter si 
skrajšajo pot. S tem svojim dejanjem pa ti lahkomiselni vozniki 
življenjsko ogrožajo številne pešce, še posebno majhne otroke, 
na tem parkirišču. 
Očitno se odgovorni od zadnje tragične nesreče niso nič naučili. 
Še več, vse tiste glasne besede politike o varnejši ureditvi prome
ta na Zasavski cesti so bile le prazne besede in obljube.
V CI Litija zato pozivamo župana, mestni svet in Svet za preventi
vo in vzgojo v cestnem prometu, da se spomnijo svojih besed in 
TaKOJ poskrbijo za umiritev prometa ter s tem povečajo prome
tno varnost vseh udeležencev na tem področju.
 Mateja ŠTeFeRL

DRUŽINSKI  
KONCERT  

GLASBENE ŠOLE  
LITIJA - ŠMARTNO

V sredo, 22.januarja 2014, smo učitelji Glasbene šole Litija - Šmart-
no v dvorani Kulturnega centra v Litiji uspešno pripravili že tretji 
“družinski koncert”. Starši naših učencev se vsako leto z vese- 
ljem odzovejo našemu povabilu k sodelovanju. Nekateri še vedno 
aktivno igrajo na svoje instrumente, medtem ko večina po daljšem 
premoru žrtvuje svoj prosti čas in se skupaj z otroki pripravlja na 
koncert. Učitelji tovrstno aktivnost staršev zelo cenimo, saj tudi 
povežejo in poglobijo odnos in veselje do glasbe tudi njihovim otro
kom.
Zavedamo se, da je družina osnovna celica, v kateri otrok raste, se 
razvija, spoznava svet, se vzgaja, se uči... In tudi na njegov glasbeni 
razvoj odločilno vpliva odnos staršev do glasbe. Ravno starši so 
najpomembnejši pobudniki, kritiki, motivatorji in konec koncev tudi 
vzorniki otroku. Otrok se bo lahko dobro glasbeno razvijal, če bo 
družina živela v pristnem stiku z glasbo, ga pri igranju in predvsem 
učenju spodbujala, ga z veseljem spremljala na vseh nastopih in se 
z njimi veselila novih uspehov.
Glasbena šola Litija - Šmartno ravno v letošnjem letu praznuje 60 let 
svojega obstoja in v tem času smo zamenjali že kar nekaj generacij 
otrok. Naše skup
no delo se vleče 
iz roda v rod in 
zato pravzpaprav 
sploh ni čudno, da 
imamo toliko glas
beno izobraženih 
staršev, ki so se 
šolali ravno v naši 
glasbeni šoli.
Seveda pa niso 
na odru z našimi 
učenci zaigrali le 
starši, temveč tudi bratje in sestre, trenutno vpisanih učencev ter 
tudi nekaj bivših učencev.
Učitelji smo skupaj z nastopajočimi pripravili zanimiv glasbeni pro
gram, pri katerem so izvajalci in poslušalci lahko uživali. Verjamem, 
da ga ni bolj toplega občutka pri srcu, kot opazovati svoje otroke na 
odru. Pa tudi babice in dedki nastopajočih so lahko obujali spomine 
na otroštvo njihovih otrok.  brigita ŠULeR, prof.

Spoštovani starši! Iščete varstvo?
Varstvo otrok ZMAJČEK nudi redna in občasna 
varstva otrok, tudi v popoldanskem in večernem 
času, med vikendi in prazniki. Varstvo poteka na 
Prvomajski ulici v Litiji.

Kontakt: Mateja 040/900-116
Mail: varstvo.zmajcek@gmail.com

Varstvo otrok ZMaJČeK, Mateja bedek s.p.
Kidričeva 14, 1270 Litija

UTRINKI S POHODA NA TISJE 
Udeležba na 33. spomin-
skem planinskem poho-
du na Tisje je bila zelo 
dobra. Startnino je po-
ravnalo 225 pohodnikov, 
vseh udeležencev poho-
da pa je bilo najmanj en-
krat več. Pogoji za pohod 
so bili idealni, snega še 
ni bilo, tla pa so bila po-

mrznjena, zato si pohodniki niti čevljev niso umazali. 

Na Tisju so udeležence pohoda 
pozdravili predsednik PD Litija Ro-
man Ponebšek, podžupan občine 
Šmartno pri Litiji Matjaž Aškerc 
in župan občine Litija Franci Roka-
vec (od leve proti desni). Na vseh 
dosedanjih pohodih je bil prisoten 
tudi bivši litijski župan Mirko Kaplja (skrajno desno).

V kulturnem programu so 
nastopili učenci podružnične 
osnovne šole iz Kostrevnice 
pod vodstvom učiteljic Marja-
ne Poglajen, Jerneje Fortuna 
in Darje Gorše. Za uspešno 
izvedbo pohoda je skrbela že 
utečena ekipa pod vodstvom 
Petra Rutarja.

Žal so tokrat delo imeli tudi gorski re-
ševalci, ki so sicer vedno prisotni na 
pohodu. Starejša udeleženka iz Celja si 
ne na poti iz Kostrevnice proti Bogen-
šperku zlomila nogo, gorski reševalci 
pa so jo prenesli do kraja, kjer jo je 
lahko prevzelo reševalno vozilo. 

Med najbolj vztrajnimi udeleženci pohoda so vsa leta tudi člani 
planinske sekcije DU. Vodja sekcije Stane Jerebič jih je na to-
kratnem pohodu naštel kar 62.

NOVO! NOVO! NOVO!
vGRaDnja

avtoPlinSKeGa SiSteMa
* B E N C I N  * D i e S e l
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 POHOD PO ZASAVSKI POTI
Na koledarju je pisalo: sobota 18. januarja 2014. 
Vremenska napoved je bila primerna za pohod, 
pa ni bilo tako.
Že takoj zjutraj, ko smo se zbirali, je deževalo. 
Kljub temu se nas je na zbirališču zbralo 22 po

hodnikov. Odpravili smo se proti Spodnji Slivni, kjer  smo zapu
stili avtobus in se napotili po poti preko Štancih Laz na Želenik, 
kjer nas je čakal nov moravški planinski dom. Privoščili smo si čaj, 
kavo in domače dobrote iz nahrbtnika. dež ni odnehal, mi pa smo 
morali naprej. Po slabi uri hoje smo prispeli na hrib Sv.Miklavža. 
Tu so nas pričakali še drugi udeleženci tako, da nas je bilo sku
paj 34. V veseli družbi smo se poveselili, okrepčali in odpočili 
ter nadaljevali pot navzdol v Veliko vas in nato na vlak v Jevnico. 
Sam pohod je trajal pet ur. dež je prenehal, zato je bila pot nazaj  
lepša in varnejša. Na zaključku, v Jevnici, smo bili vsi zadovoljni, ker 
nam je uspelo kljub dežju prehoditi del Zasavske poti. 

Stane JeRebIČ, Nuša ROZMaN

PREDLOG ZA SPREMEMBE VOLILNEGA SISTEMA  
V DRŽAVNEM ZBORU

Zdajšnji volilni sistem poslancev v državni zbor med slovenskimi 
prebivalci povzroča v nezadovoljstvo in zahteva spremembe. Zato 
je predsednica ZdUS dr. Mateja Kožuh Novak dne 20. januarja 
2014 organizirala posvet v državnem zboru z naslovom » Posvet 
volilnega sistema v dZ po volji državljanov«. V razpravi so sode
lovali prof. dr. Miro Cerar, emil Milan Pintar, prof.dr. Ciril Ribičič, 
poslanka Maša Kociper, prof.dr. Milan Mihelčič. Vsi so bili mnenja, 
da sedanji volilni sistem ne dopušča, da državljan vpliva na izvolitev 
svojega kandidata. Po 23. marcu 2013, ko smo upokojenci v držav
ni zbor vložili preko 5000 podpisov, se ni še nič spremenilo.
Večina sodelujočih v razpravah se je zavzemalo za absolutni refe
renčni glas. Prednost dajejo kombiniranemu sistemu. en glas na 
glasovnici bi imeli za izbiro voliti kandidata iz svojega okraja, ka
terega dobro poznamo in en glas politični stranki. Tako bi dosegli, 
da bi imel vsak okraj svojega poslanca. Volivci bi imeli večji vpliv, 
kdo jih zastopa. Od njega bi zahtevali večjo odgovornost za svoja 
dejanja, saj bi se moral že pri prvem glasovanju opredeliti, kako bo 
glasoval. Po njegovem delu bi ocenjevali, ali bomo zanj glasovali 
tudi na naslednjih volitvah.  Želimo prisiliti stranke, da bi kandidirali 
dobri ljudje. Želim  vam prikazati, da se tudi naše društvo aktivno 
vključuje v aktualne dogodke v naši državi in poizkuša preko ZdUS 
vplivati na pozitivne družbene spremembe.  dušan JOVaNOVIČ

ZAKAJ BITI ALI POSTATI ČLAN DU LITIJA
Ob vsakem novem letu  si mnogi med nami naredimo načrte o tem 
in onem, kar bo treba to leto postoriti, v društvu pa se priprave na 
delo v novem letu začno že davno prej. In prav tu, pri pripravi načr
tov in dejavnosti, ki bi zadovoljile  kar največje število naših članov, 
se pogosto zatakne. Kajti ideje in dobra volja nista vedno dovolj. 
Za vsem tem stojijo ljudje, prostovoljci, ki poleg svojega prostega 
časa vlagajo še veliko naporov, da pridobi društvo še kakšen evro, 
da lahko dejavnosti potekajo kolikor toliko tekoče in v zadovoljstvo 
vseh. Vendar ni vse v denarju. Zadnja leta opažam, da ni med nami 
novih mladih upokojencev, tistih  intelektualcev, ki so v penzijo  pri
nesli mnogo znanja in izkušenj, pa ga žal niso več pripravljeni deliti 
naprej. To je velika škoda. Ne le za dU Litija, za vso našo skupnost, 
ki pozablja na vrednote prostovoljstva, nesebične pomoči, koristne
ga druženja in še veliko tega. Zavedati se je treba, da se ljudje, ki se 
že dolga leta razdajajo, iztrošijo in želijo, da se njihov trud ne izniči, 
da pride kdo, ki jih lahko zamenja in njihovo delo nadgradi. 
In prav na začetku leta je znova priložnost, da razmislite o tem, da 
se nam pridružite, vključite v dejavnosti, ki vas zanimajo in pripo
morete k večji kakovosti delovanja  našega društva. Skupaj bomo 
zmogli več.  Iva SLabe
NAPOVEDNIK 
-  Sobota 1. marca 2014 ob 7.00 uri – avtobus – Jurčičev pohod
-   Petek 7. marca 2014 ob14. uri – pustni ples vključno s praznova

njem dneva žena v gostilni Kovač v Litiji
-   Sobota 8. marca 2014 ob 7.00 uri – avtobus – pohod Črni vrh – 

Pasja ravan
-  Nedelja 23. marca 2014 – občni zbor – Janče
-   ČETRTEK, 27. MARCA 2014 OB 16.URI - VOLILNI ZBOR ČLA-

NOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA 

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

društvo upokojencev
www.dulitija.si

JOŽE GORENC POSTAL ČASTNI KRAJAN  
KS JEVNICA

Krajevna skupnost Jevnica je na letošnji proslavitvi krajevnega pra
znika, ki je posvečen spominu med prva velika nasilna izseljevanja 
krajanov med NOb, poleg drugih priznanj zaslužnim krajanom po
delila tudi priznanje častnega krajana Jožetu Gorencu. Jože Gorenc 
je to priznanje prejel za večdesetletno aktivno delovanje na podro
čju ljubiteljske kulture in krajevne samouprave in je tako postal ob 
evi Kovič drugi častni krajan KS Jevnica. 

Že v 60. letih je bil med aktivnejšimi 
člani takratne mladinske organizacije 
v Jevnici in bil dve mandatni obdobji 
tudi njen predsednik. Zaključek pred
sedniškega mandata se je samodejno 
iztekel v sodelovanje v organih kra
jevne skupnosti. Vodenje krajevne 
skupnosti je prevzel v času, ko se je 
ta znašla v velikih finančnih in organi
zacijskih težavah in jo sčasoma uspel 
usposobiti za normalno delovanje. 
Podobno se je v vlogi »sanatorja« na
šel tudi v vlogi predsednika Nogome
tnega kluba enotnost in bil uspešen 
tudi tam.
Najbolj trajno pa je njegovo delo na 

področju kulturne dejavnosti. V KUd Jevnica je najprej začel kot 
pevec, nato pa je – ponovno v organizacijskih težavah društva – 
prevzel leta 1983 njegovo predsednikovanje. Te funkcije se ni uspel 
»znebiti« vse do danes, saj člani društva, ki se je v njegovem času 
okrepilo, razvilo številne nove dejavnosti ter doseglo uspehe in pri
znanja na lokalnem, državnem in celo mednarodnem nivoju, niso 
imeli želje po novem, drugačnem vodji. 
Ni pa Jože Gorenc pustil vidnih sledov svojega dela samo v krajevni 
skupnosti. Pritegnili so ga tudi v delovanje na občinskem in na dr
žavnem nivoju. Na občinski ravni kaže omeniti predvsem njegovo 
delo v odboru za finance in odboru za družbene dejavnosti Občine 
Litija pa vodenje odbora svetov krajevnih skupnosti, na področju 
občinske kulturne dejavnosti pa tri mandate trajajoče vodenje Zve
ze kulturnih društev. Je tudi član predsedstva te organizacije na 
državnem nivoju. Počel je še marsikaj drugega, v svojem početju 
pa je nenehno izražal svojo univerzalno zavzetost za dobrobit skup-
nosti.  J. K.

S KLIŠE-JEM NOVIM ZMAGAM NAPROTI 
Novo koledarsko leto smo klišejevci začeli s še 
dodatnim zagonom. Članom smo tako že v prvem 
mesecu ponudili številne dogodke. Tako smo se na 
filmske večeru naužili kinematografskih mojstrovin 
Quentina Tarantina. Ob Klišejevi izobraževalno-
zabavni soboti smo v izobraževalnem delu ponu

dili kratko predstavitev programa erasmus +, ki je novi program 
evropske Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport 
za obdobje 2014-2020, zabavni del, ki je sledil pa smo obarvali z 
družabnimi igrami. Konec meseca smo se na Klišeju zabavali ob 
večeru bearponka ter klišejevi spajkalnici. Prav slednja je s prvim 
večerom ponudila kratko predstavitev o svetu elektrotehnike ter 
prvi stik s spajkanjem.
Pester program pa vam bomo nudili tudi v februarju. 8. februarja 
bomo klišejevci nadaljevali s prenovo naših prostorov ter se tako 
lotili priprav na spomladansko preureditev zunanje okolice Klišeja, 
oziroma naše terase za Klišejem. Vsi člani ste seveda vabljeni k 
sodelovanju. Prvo polovico meseca pa bo seveda zaznamovalo tudi 
valentinovo. Tako se bo na Klišeju 14. februarja odvijal speed-da
ting. Zabavni večer bo ponudil priložnost spoznavanja novih oseb, 
ob družabno-tekmovalnem delu se boste imeli priložnost povezati v 
pare, zmagovalni par pa bo dobil tudi prisrčno nagrado: večerjo za 
dve osebi! Še vedno v duhu valentinovega dne bomo 15. februarja 
na klišeju predvajali tudi romantične filme. V drugi polovici meseca 
bomo klišejevci nadaljevali s spoznavanjem sveta elektrotehnike, 
21. februarja v drugem delu Klišejeve spajkalnice. 
V tem mesecu pa prav tako začenjamo s posebno novostjo naše
ga stalnega programa – KLIŠeJeVa USTVaRJaLNa ČaJaNKa! Od 
13. februarja naprej vabljeni na Klišejevo ustvarjalno čajanko vsak 
četrtek od 17. do 20. ure, kjer bomo ustvarjali v dobri družbi, spro
ščenem vzdušju, okusnem čaju ter slastnih piškotih in seveda ob 
kopici ustvarjalnega materiala. Za potešitev kreativnosti bo vsak 
udeleženec imel na voljo katerikoli material za to namenjen na Kli
šeju, seveda bo vsak imel priložnost na ustvarjalno čajanko prinesti 
tudi kaj svojega in nam tako predstaviti nove ideje, s tem oboga
titi znanje ostalih udeležencev in popestriti našo ponudbo za na
prej. Konec meseca pa bo zaznamovala PUSTNa ZabaVa. Klišejeva 
pustna zabava se bo odvijala 28. februarja v sklopu litijskega (proti)
korupcijskega karnevala. Za divje ritme bosta poskrbela dJ Sinart 
in Mc dJ berny. VSTOPNINe NI, zabava pa bo gotovo nudila še en, 
zdaj že tradicionalni, nepozaben žur. Najboljše pustne maske celo
tnega večera bodo nagrajene s privlačnimi nagradami. Zato tudi ne 
pozabite spremljati naše facebook strani, kjer vas bomo obveščali 
o posameznih dogodkih. Ne bo nam dolgčas, se vidimo!

IZ DELA KO RK DOLE
Krajevni odbor KORK Dole se je skupaj z nad-
zornim odborom sestal na letošnji prvi seji že 
7.1.2014. Obravnaval je poročilo o delu za prete-
klo leto in sprejel program dela za letošnje leto.

Pri pregledu dela za preteklo leto smo ugotovili, da smo opra-
vili vse zadane naloge. Na dan 31.12.2013 je naša organizacija 
štela 515 članov, od tega 46 članov podmladka RK na šoli. 
V letu 2013 smo veliko pozornost namenjali socialni dejavnosti: nu
dili sosedsko pomoč starejšim občanom, obiskovali bolne in osa
mljene osebe na njihovih domovih in v domovih za starejše občane 
(Črni potok, Trbovlje). Prav tako smo jih obiskovali ob življenjskih 
jubilejih in v prazničnem decembru. Meseca maja smo v dvorani na 
dolah izvedli srečanje članov in krvodajalcev. V mesecu septembru 
pa smo organizirali krajši izlet na Zaplaz. 
Večkrat letno smo posameznikom in družinam, ki potrebujejo po
moč, delili hrano iz intervencijskih zalog eS in FIHO pakete.
Tretjo nedeljo v mesecu je potekalo merjenje krvnega tlaka, slad
korja in maščob v krvi, to merjenje izvaja ga. Mira Mahkovec iz 
Litije. V sodelovanju z KORK Gradišče, dU dole in društvom pode
želskih žena in deklet dole je bilo izvedeno zdravstveno predavanje 
na temo »sladkorna bolezen«.
Za krvodajalske akcije smo na terenu obveščali krajane in pridobi
vali prostovoljce. V mesecu juliju je bila na dolah že peta krvodajal
ska akcija. Naši krvodajalci pa se udeleževali tudi akcij v Zd Litija, 
skupaj se je udeležilo 57 naših krvodajalcev.
Tekom leta smo se udeleževali posvetov OZRK Litija ter raznih prire
ditev v kraju na povabilo KS, OŠ in društev in organizacij v kraju. 

Naša KORK je bila pri delovanju tesno povezana s podružnično šolo 
dole in mentorico mladih članov Marjeto Mrhar. Učenci so z raz
ličnimi aktivnostmi spoznavali vrednote odgovornega odnosa do 
lastnega zdravja in zdravega odnosa do naravnih virov in okolja. 
Mladi člani so sodelovali z likovnimi izdelki, sodelovali na raznih 
kulturnih prireditvah v kraju. V Tednu RK je bila vsa pozornost na
menjena najmlajšim za sprejem v podmladek RK. V članstvo smo 
sprejeli kar 9 mladih članov. 
Preko leta so zbirali star papir in PVC zamaške. Med počitnicami je 
kar nekaj otrok letovalo na debelem Rtiču in v Punatu. Proti koncu 
leta so sodelovali pri peki piškotov in izdelovali košarice za šolski 
bazar in sodelovali na tej prireditvi. Zbirali so tudi plišaste igrače za 
Mladinski center Litija. Opravljali so še ostale naloge po programu 
OZRK Litija. 
KORK dole je vse leto zelo dobro sodelovala z OZRK Litija, s KS, z 
društvi in organizacijami v kraju. 
Vsem, ki ste nas podpirali pri delu, se iskreno zahvaljujemo. Še 
posebej pa velja iskrena zahvala sekretarki OZRK Litija ge. danici 
Sveršina, ki nam pri delu zavzeto pomaga.

Pa še na kratko o programu za letošnje leto:
Na terenu se preko pooblaščenih oseb že zaključuje akcija pobira
nja članarine. 
Poleg stalnih nalog naj omenimo, da bomo imeli v letošnjem letu 
na dolah že šesto krvodajalsko akcijo, katera je s strani ZTM pred
videna za 19.11.2014.
Mladi člani bodo pod skrbnim vodstvom mentorice opravljali nalo
ge na podlagi programskih usmeritev OZRK Litija. Zaradi odsotnosti 
dosedanje mentorice Marjete Mrhar je naloge mentorice začasno 
prevzela učiteljica Rebeka bajec. 
Krajane obveščamo, da merjenje krvnega tlaka, sladkorja in ma
ščob v krvi (vsako tretjo nedeljo v mesecu, če dopuščajo vremen
ske razmere) poteka v društvenih prostorih nad novo pošto na do
lah.  Ana KOTaR       

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

e-pošta: lesokras@siol.net
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Predelava mesa Vresk
berinjek 6, 1273 dole pri Litiji

Prodam meso telice stare 2 leti. Telica 
je bila krmljena samo z senom, poleti 
pa je bila na paši.

Naročila zbiram do konca februarja. 
Cena po dogovoru.

Telefon: 041 775 467

DOGODKI IZPOD ZIMSKE ŠPEGE 
Iz Polšnika najprej še nekaj decembrskih utrinkov, ki so 
zaznamovali naš prostor in prav je , da se arhivirajo tudi 
v občinskem mesečniku. V začetku decembra smo po 

skoraj štirih letih dogovarjanj uspeli uživati ob nastopu odličnega 
slovenskega umetnika, Iztoka Mlakarja. Preživeli smo res nepoza

ben večer, poln glasbe in odlične 
igre g. Mlakarja. Hvala Urošu Ri
biču za organizacijo dogodka ter 
vztrajnost. V »veselem« mesecu 
je naše otroke seveda obiskal 
božiček. Tokrat se ni pripeljal na 
saneh, kot prejšnja leta, ampak 
je otročičke povabil v svojo de
želo. Starši smo že četrtič sami 
pripravili lutkovno predstavo, 
katero smo letos nadgradili tudi 
z igro. Predstava z naslovom V 

deželi polarnega sija je navdušila tako otroke kot starše, saj so se 
igralci in lutkarji res vživeli v svoje vloge božičkovih palčkov. Hvala 
vsem sponzorjem, ki ste letos božičku pomagali pri nakupu daril 
za naše najmlajše. Posnetek predstave si lahko ogledate na naši 
spletni strani, kjer so zapisani tudi vsi sponzorji. 
Kar preko 50 pohodnikov se je udeležilo silvestrskega Maksovega 
pohoda na Ostrež in ob sveti maši pričakali novo leto. Mirno priča
kovanje novega leta v naravi je za marsikoga posebno doživetje in 
vsak leto se ga udeleži več pohodnikov. Prvo soboto v novem letu 
pa je preko 160 obiskovalcev prisostvovalo božično novoletnemu 
koncertu, s katerim smo pričeli kulturno leto, saj polšniški pevci 
letos praznujejo 40 let skupnega prepevanja. V goste so povabili 
odlične vokaliste in instrumentalist: Žensko in Moško vokalno sku
pino Lipa Litija ter Zasavski godalni orkester Pocco meno moso. Z 
»božičnim« vlakom smo se popeljali skozi bogat glasbeni program 
in z lepimi mislimi stopili na pot v novo leto.
Tudi kulturni praznik je bil pester in bogat. Obeležili smo ga 7. fe
bruarja in nastopilo je preko petdeset nastopajočih. Vsi ljubitelji 
kulture so na srečanje prinesli srčnost, odgovornost in veliko ta
lentov, ki bogatijo naš kraj. 
Tokrat sta povezovalni tekst 
pripravili vzgojiteljici naše
ga vrtca, Veronika in Mojca. 
Odlično sta povezali skupi
ne različnih starosti ter več 
kulturnih dejavnosti, ki bo
gatijo naš kraj. Otroci iz vrt
ca so se predstavili v dveh 
točkah. »Polžki« so najprej 
sramežljivo stopicali po odru, ob koncu pa so že korajžno in brez  
napak izpeljali glasbeno dramatizacijo Zajček in repa. »Polhki« so 
se predstavili z zgodbico o babici Zimi in zopet dokazali, da pogum 
in talenti ne poznajo meja. Šolarji so nastopili kar trikrat.  Najprej 
so skozi glasbo uprizorili Prešernovo Lepo Vido in s plesom, igro 
ter obrazno mimiko dopolnili glasbeno ozadje. Tako so nas učenci 
prve triade z odlično režijo, sceno ter kostumi popeljali nazaj skozi 
čas... Četrtošolci in petošolci so odigrali bedaka Jurčka, živahno in 

VABILO NA IZLET
Društvo izgnancev in izgnank DIS KO Li-
tija vabi vse izgnance -ke , vsa društva in 
vse ostale , ki čutite , da bi se nam lahko 
pridružili na našem izletu.
KaM NaS POT PeLJe: KRAKOV – AUSCHWI-

TZ – WIELICZKA. 22.5. – 24.5. 2014. ODHOD IZPRED ŠPORTNE 
DVORANE V LITIJI OB 04. URI ZJUTRAJ (Trajanje: 3 dni)
1. dan: LITIJA - BRNO - KRAKOV
Na pot bomo krenili ob 04.00 uri. Vožnja skozi avstrijo, mimo duna
ja, brna proti KRaKOVU, kamor bomo prispeli v popoldanskih urah. 
Ogled mesta, ki ga je UNeSCO uvrstil med 12. najpomembnejših 
kulturno – zgodovinskih spomenikov na svetu. Z veliko harmonije se 
prepletata preteklost in sedanjost, blišč nekdanje plemiške Poljske 
se prav v tem mestu kaže v polni veljavi in privablja ljubitelje ume
tnosti iz celega sveta. Ogled starega obzidja in znameniti barbakan, 
trgov in starih gotskih cerkva, ki so grajene iz rdeče opeke, Marijine 
cerkve, univerze… V večernih urah vožnja do hotela, namestitev, ve
čerja in prenočevanje.
2. dan: KRAKOV – AUSCHWITZ - KRAKOV
Po zajtrku vožnja v zloglasno taborišče iz II. svetovne vojne - aU
SCHWITZ. Ogled taborišča z lokalnim vodnikom. Povratek v KRaKOV 
in nadaljevanje ogledov: dvorca WaWeL, ki stoji na griču od koder se 
ponuja čudovit razgled na mesto in okolico in ne nazadnje Kazimierz 
s starimi židovskimi sinagogami, kjer so snemali film Schiendlerjev 
seznam. Večerja in prenočevanje v hotelu. 
3. dan: KRAKOV – WIELICZKA - BRNO - LITIJA
Po zajtrku vožnja do WIeLICZKe, kjer si bomo ogledali svetovno znan 
rudnik soli, ki je že od l. 1978 pod okriljem UNeSCa in ga krasi kar 
22 dvoran, kapel in drugih nepozabnih umetnin izklesanih iz kame
ne soli. Krajši postanek še v WadOWICaH, rojstnem kraju papeža 
Janeza Pavla II. Ogled njegove rojstne hiše in farne cerkve. Vožnja s 
krajšimi vmesnimi postanki v Slovenijo. Prihod v poznih nočnih urah. 
Cena: 177 € (minimalno št. potnikov 40);167 € (minimalno št. po
tnikov 46 )
Cena vključuje: avtobusni prevoz na navedeni relaciji z vsemi ce
stnimi pristojbinami, 2 polpenziona v hotelu 3* v Krakovu ali okolici 
(dvoposteljne sobe, TWC), oglede po programu z vstopnino v au
schwitz oz. lokalnega vodnika), slovenskega spremljevalca, nezgod-
no zavarovanje in organizacijo.
Možna doplačila: enoposteljna soba: 30 €;  vstopnina v rudnik 
soli Wieliczka: 14 € (cene 2013); vstopnina v grad Wawel: 5 € (cene 
2013). Možnost plačila je na 3 OBROKE, ob prijavi je potrebno po
ravnati 1 OBROK (60 eur) Člani društva izgnancev KO Litija, ki se 
boste udeležili občnega zbora je možnost prijave in plačila tam, ostali 
se za plačilo dogovorimo po telefonu. Prednost imajo člani društev 
izgnancev in izgnank.
ROK ČLaNOV dIS KO LITIJa Za PRIJaVO Je dO 1.3. 2014 za ostale je 
najkasneje do 10.3. 2014 zaradi hotelskih rezervacij.
na telef. številke - Marija Zajc 041 834 – 203 ,Martina Plaznik 
031 383 – 960, Marjeta Zajc (Pika) 070 332-332 
Z DOBRIMI MISLIMI POJDIMO IN SI NAREDIMO LEP PRIJETEN 
IZLET

Predsednica dIS-KO LITIJa
Marija Zajc

STROKOVNA EKSKURZIJA
V Medobčinskem društvu invalidov občin Litija in 
Šmartno pri Litiji smo ob zaključku projekta »Vse
življenjsko učenje za življenje«, v Ljubljani obiskali 
Gostilno dela na Poljanski cesti in Center ponovne 

uporabe na Povšetovi ulici.
Vodja Gostilne dela ga. Tita destovnik nam je na kratko predstavila 
projekt Tovarna dela – vstop v svet dela. Ta projekt so začeli izva
jati leta 2010 in vse do konca oktobra 2011. Izvajali pa so ga preko 
Centerkonture, VZ Višnja Gora in dSP center. S projektom so začeli 
razreševati problem socialne izključenosti in zaposlovanja ranljive 
ciljne skupine mladostnikov, starih med 17 in do 25 let, ki jim zara
di nedokončane izobrazbe ali čustvenih in vedenjskih motenj grozi 
nevarnost prehoda v dolgotrajno brezposelnost in s tem socialno 
izključenost. Gostilna dela po 1. novembru 2011, ko se je konča
lo izvajanje projekta, nadaljuje svojo družbeno vlogo pod okriljem 
nosilca projekta družbe Centerkonture. Koncept Gostilne dela je 
poklicno učenje mladih. Udeleženci ekskurzije smo bili postreženi 
z izredno okusno enolončnico tako, da smo lahko tudi v živo posku
sili rezultate njihovega dela. 
Kasneje smo si ogledali Center ponovne uporabe (CPU), ki je pri
čel funkcionirati na podlagi projekta USe ReUSe in ga sofinancira 
eSS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Zaposleni 
so nas sprejeli in nam pokazali skladišče, trgovinico in delavnico. 
Namen CPU je, da v njihovih delavnicah s popravili dosežejo ponov
no uporabo različnih izdelkov, od tekstila do elektrotehnike in jim s 
tem podaljšujemo življenjsko dobo uporabe. Neuporabne surovine 
odvažajo na odpad ali pa jih posredujejo v reciklažo. Na ta način 
se zmanjšuje tudi količina odloženih odpadkov na odlagališčih. S 
svojim namenom center povezuje lokalno skupnost in ustvarja nova 
delovna mesta v lokalnem okolju. Marsikateri prodajni artikel pa je 
zaradi izredno ugodne cene dostopen širokemu krogu potrošnikov. 

Iz predstavitve in ogleda obeh socialnih podjetji se je prav gotovo 
porodila kakšna ideja, dobrodošla tudi za našo lokalno skupnost. 

Tina CIRaR

GRADNJO DOMA INVALIDOV BOMO, POSTOPOMA, 
NADALJEVALI

V preteklem letu smo, končno, dogradili naš novi dom do strehe. 
V dogovoru z investitorjem, Občino Litija, bomo v tem letu gradnjo 
nadaljevali. Skladno s finančnimi možnosti nameravamo dograditi 
pritlično etažo. Načrtujemo, da bomo do jeseni dela zaključili do 
gradbene faze, ki bo omogočila uporabo pritličnega dela objekta. 
Glede na zmanjšane gmotne možnosti Občine, bomo s pomočjo 
okrepljenega gradbenega odbora z razpoložljivi sredstvi skušali 
uresničiti letošnji načrt. V novem domu bomo izvajali dejavnosti, ki 
zdaj potekajo po objektih v Litiji, v katerih smo do sedaj gostovali 
kot najemniki.  Miro VidIC

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vi-
kendih in praznikih v Krkinih bazenih.Cena 
karte je 9 €, vsak član pa jih lahko kupi 10, do 
konca leta 2014.
V kolikor bo zanimanje (vsaj 15 udeležencev) 

vam v društvu organiziramo tri urno kopanje s prevozom.
EDUKATIVNO OKREVANJE:
Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 22.4. 
do 29.4.2014.

Namestitev 6 polnih 
penzionov 6 pol penzionov

Hotel Svoboda **** 497,00 € 427,00 €
Vile *** 378,00 € 308,00 €

Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 1,01 €  na osebo na 
dan. doplačilo za enoposteljno sobo znaša v hotelu Svoboda 17,50 
€ na dan ter v vilah 10,00 € na dan.
društvo prispeva rednim članom 40 €, podpornim članom pa 20 € 
enkrat v letu. 
SOCIaLNI PROGRaM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek 
znaša manj kot 430,00 € (potrdilo o izplačilu mora biti priloga), 
prispeva društvo enkrat v letu 100,00 €.
avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v 
kolikor je prijavljenih najmanj 20 oseb.. Odhod v Strunjan bo 
22.4.2014 izpred železniške postaje. Prijavite se lahko v društveni 
pisarni ali preko društvenega telefona. Zaradi zasedenosti hotela 
in vil, vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 3.4.2014.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA, V 
društveni pisarni  v sredo 5.3.2014 in 2.4.2014 od 8.00 do 10.00 
ure. V dU Šmartno 19.3.2014 od 8.00 do 10.00.
OBISK DOMA TISJE
Kot vsako leto bomo tudi letos (25.3.2014) obiskali naše člane in 
oskrbovance doma, jim popoldne popestrili s kratkim kulturnim 
programom.
TELOVADBA poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.30 v športni 
dvorani Litija.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO: skupaj z MdI orga
niziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo med 
16.00 in 17.00 uro, cena je 2 € na udeleženca.
USTVARJALNE DELAVNICE: z delavnicami nadaljujemo ob četrt
kih ob 17.00 uri.
POHODI: Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in dalji
ni okolici. Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se 
bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno  odgovornost 
v primerni obutvi in opremi. 
Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v dru
štveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, 
kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do  
0,5 %. Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko name
nite društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje 
programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko 
jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 
PLAČILO ČLANARIN
Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste po
ravnali članarine za leto 2013, zato vas prosimo, da to poravnate. 
Članarina za leto 2014 znaša 12 eUR. V kolikor ste članarino že 
poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.
URADNE URE
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure 
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR – razen naročil za lističe. 
Od 22.4.2014 do 29.4.2014 bo zaradi edukativnega okrevanja 
pisarna zaprta.

Predsednica dd Litija in Šmartno
Rudolfa POGaČaR

OBČNI ZBOR
VabILO

Vabimo vas na redni letni občni zbor društva diabetikov Litija in 
Šmartno, ki bo v sredo, 12.3.2014 ob 17.00 uri v veliki sejni 
sobi Občine Litija.

dNeVNI Red:
1.) Otvoritev in pozdrav predsednika,
2.)  Izvolitev organov občnega zbora – delovno predsedstvo, ve

rifikacijska komisija, zapisnikarja, 2 overovatelja zapisnika,
3.) Poročilo verifikacijske komisije,
4.)  Poročila o delu društva za leto 2013 – predsednice društva 

in poslovne sekretarke, blagajnika in NO,
5.) Razprava in sprejem poročil, 
6.) Sprememba pravil društva diabetikov Litija in Šmartno,
7.) Program dela za leto 2014 in finančni plan,
8.) Razprava in sprejem programa finančnega plana,
9.) beseda gostom
10.) Razno   
Gradivo za občni zbor je na vpogled v času uradnih ur na sedežu 
društva od 3.3.2014 dalje.
Prav tako je na vpogled čistopis Pravil dd Litija in Šmartno.

Predsednica dd Litija in Šmartno
Rudolfa POGaČaR

zabavno predstavo, skozi katero smo spoznali, da med nami rastejo 
odlični igralci in da se za gledališko nadgradnjo ni treba bati. Občin
stvo pa so vsi skupaj nasmejali še z malo drugačno predstavitvijo 
pesmi Lepe Vide. Naučili so se jo v »več jezikih« in navdušili.  Že 
štiridesetič so na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku na 
Polšniku nastopili pevci Moškega pevskega zbora Polšnik. Z ljudsko 
pesmijo in instrumenti pa so večer nadgradile tudi Ljudske pevke 
in godci. Svojo pesem je prebrala domača pesnica  Laura Horvat. 
Kultura je vsak dan prisotna v naših življenjih. Ne le na prireditvah. 
Tovrstna srečanja so priložnost, da se skupaj naučimo sprejemati 
različnost, odgovornost in spoštovanje do soljudi, ki za kvaliteto 
bivanja vseh, namenjajo svoj prosti čas in delo. dobre zglede pa 
delimo tudi z našimi otroki, ki bodo nekoč (oz. zelo kmalu) zrasli 
v odrasle in odgovorne ljudi. Hvala vsem, ki v našem kraju gradite 
kulturo vseh vrst.  Več o dogodkih, s fotografijam in posnetki, si 
lahko ogledate na: http://polsnik.si/obvestila/aktualni-utrinki.
aspx.  Mateja SLadIČVOZeLJ
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ROKOMETAŠICE IN ROKOMETAŠI IZ  
OŠ LITIJA IN OŠ GRADEC SODELOVALI NA  

2. TURNIRJU V MINI ROKOMETU
V soboto, 8.2.2014 je na Izlakah potekal 2. turnir v mini rokometu. 
Na turnirju so med seboj tekmovale ekipe osnovnih šol iz Zasavja. 
Tudi OŠ Litija in OŠ Gradec sta imeli svoje predstavnike in sicer so 
jo zastopali učenci, ki dvakrat tedensko obiskujejo treninge mini 
rokometa. Odrezali so se zelo dobro saj so pokazali veliko indivi
dualnega znanja in ekipne igre. Med samim turnirjem je bila orga
nizirana tudi nagradna igra, kjer so bile na preizkušnji spretnosti 
naših deklet in fantov. Turnir je potekal v sproščenem vzdušju ob 

obilici navijačev, 
ki so spodbujali 
svoje otroke. 
Vsi, ki bi se radi 
naučili rokome
tnih veščin, se 
nam še vedno 
lahko pridružite 

na treningih v telovadnici OŠ Gradec vsak ponedeljek ob 15:30 in 
v sredo ob 16:00, v športni dvorani Litija pa so treningi vsak pone
deljek in petek, za 1. in 2. razred od 13.45. do 14.45, za 3., 4. in 5. 
razred pa od 14.30. do 15.30. Športni pozdrav!  eva MedVeŠeK

VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE 
OPREME

ali ste vedeli, da ima prenosnik ali računal
nik po približno letu ali dveh redne uporabe 
že močno zaprašeno hladilno enoto, katero je 
potrebno očistiti sicer lahko pride do pregre
vanja notranjih delov računalnika in posledič
no težjih okvar. 
Prvi znaki zaprašene hladilne enote so močno 
povišani obrati ventilatorja, iz hladilnih režic 
pa skoraj nič ne piha in seveda že na otip pre
cej bolj vroč prenosnik. 

KAJ PRAVZAPRAV PREGREVANJE 
JE IN KAKO NEVARNO JE?

Marsikdo zmotno misli, da pregrevanje ra
čunalnika ni nič hujšega, a ni res. Računalnik 

IT rešitve in računalniške storitve

040-659-165, info@info-sec.si

Info-Sec.si
•  Servis, nadgradnja in  

vzdrževanje

•  diagnostika in virusna  
zaščita

• Nastavitve omrežij

•  Strokovno svetovanje IT 
storitev

• Video nadzor
• Pogodbeno vzdrževanje
• Izdelava spletnih strani

PRAZNOVANJE DNEVA ZASTAVE GEOSS
Trinajstega aprila bomo že devetnajstič praznovali dan za
stave na geometričnem središču Slovenije na GeOSS-u. Le-
tos bomo ob tej priložnosti praznovali tudi 600 - letnico 
zadnjega ustoličenja koroških vojvod na knežjem ka-

mnu karantanskih Slovencev. To se je zgodilo 18. marca 1414, ko se je dal ustoličit na knežjem 
kamnu ernest Železni iz rodbine Habzburžanov. bil je zadnji koroški vojvoda, ki se je po obredu ka
rantanskih Slovencev dal ustoličiti na knežjem kamnu. V živo so bili zadnjič združeni knežji kamen, 
starosvetni obred ustoličevanja 
in slovenščina kot trojica sim
bolov nadvojvodine Koroške. 
Knežji kamen je torej začetek 
slovenske in avstrijske državno
sti. Slovensko ljudstvo je na Go
sposvetskem polju ob knežjem 
kamnu svobod no volilo in usto
ličevalo vladarje svoje dežele v 
slovenskem jeziku. Knežji ka
men je bil postavljen na Gospo
svetskem polju, blizu Krnskega 
gradu, kjer so si slovenski knezi 
izbrali in utrdili svojo rezidenco. Knežji kamen se nahaja sedaj v dvorani grbov v deželnem muzeju 
v Celovcu. Ideja za postavitev replike knežjega kamna na GeOSS-u sega že od konca osemdesetih 
let. Lansko leto smo se na skupnem sestanku GeOSS, Heraldica Slovenica in občina dogovorili, da 
postavimo repliko knežjega kamna na dan Zastave 13. aprila tega leta. Odbor za postavitev kamna 
je skupaj z akademskim kiparjem Zlatkom Rudolfom pričel z vsemi aktivnostmi za dokončno izde
lavo in postavitev kamna. 
da bi kiparju čim bolje predstavili original smo si knežji kamen ogledali v Celovcu. Kipar je Zlatko, 
pa je takoj po nabavi kamna začel spreminjati trdi kamen v knežjega, ki bo od 13. aprila na Dan 
zastave stal v geometričnem središču Slovenije. Prepričan sem, da bo letos Dan zastave, 
počastitev 600. obletnice in postavitev knežjega kamna na GEOSS privabilo vse tiste, ki 
spoštujejo naše simbole in davne korenine Slovenstva.  Jožef LaJeVeC

SPOMLADANSKE  
PRIREDITVE DRUŠTVA 

TOMBAS
društvo Tombas po krajšem premoru znova deluje s polno paro.  
V marcu in aprilu za vas pripravljamo novo prestavo naše gledališke 
skupine in gostovanja gledaliških skupin, s katerimi sodelujemo.
Gostovanje gledališke skupine KUD Franc Kotar iz Trzina –ne-
delja, 16. 3. ob 20.00
Marca se v Litijo vrača gledali
ška skupina KUD Franc Kotar 
iz Trzina, ki je pred dvema leto
ma litijsko občinstvo navdušila s 
predstavo Fiziki. Gre za vrhunsko 
ljubiteljsko gledališko skupino, ki 
se lahko pohvali z dolgo tradicijo 
in številnimi odličnimi uprizoritva
mi v zadnjih letih.
Tokrat prihajajo s črno komedijo 
ruskega avtorja Nikolaja erdman
na Samomorilec, ki je nastala 
pod vodstvom režiserke Tatjane 
Peršuh. Gre za odrsko delo, ki 
je v teh časih še kako aktualno. 
Ukvarja se namreč s problematiko malega, brezposelnega člo
veka in družbe, ki ga obdaja. 
Osrednji lik Semjon je zaradi dolgotrajne brezposelnosti popol
noma obupan, kar v slabo voljo spravlja tudi njegovo ženo in ta
ščo, ki se ustrašita, da si bo vzel življenje. Po pomoč se zatečeta 
k sosedu, ta pa v dotolčenem Semjonu vidi poslovno priložnost, 
ki jo lahko dobro unovči. Nenadoma Semjona začnejo obisko
vati someščani, ki ga želijo pregovoriti, naj svojo smrt posveti 
njim. To za seboj potegne niz komičnih dogodkov, ki vodijo do 
velikega banketa na dan, ko naj bi naredil samomor.
Vstopnina 5€. blagajna bo odprta uro pred predstavo.

NK KRESNICE U-9 ZMAGALE NA 
TURNIRJU V CERKNICI

Zimsko obdobje je, kar se tiče nogometnih tekem za 
naše mlajše kategorije, bolj mirno obdobje. Zato smo 

se odločili, da jih prijavimo na turnir, na katerem bi malce »osvežili« 
svojo borbenost in se počasi pripravili na ligaška tekmovanja spo
mladi. Ker smo bili že nekaj časa v stiku z NK Cerknica za kakšno 
prijateljsko tekmo, nas je »prehitel« turnir, ki so ga pripravili za konec 
januarja, tako da odločitev o udeležbi ni bila težka. Na turnir so se 
prijavile ekipe, s katerimi do sedaj nismo igrali, tako da niti nismo 
vedeli kaj naj pričakujemo.
Kot prva nas je pričakala ekipa 
iz Rakeka. Na pogled so bili še 
malo manjši od naših otrok, tako 
da smo gojili upanje na zmago. 
Vendar smo že po prvih minutah 
tekme in prvih podajah videli, da 
gre za dobro uigrano ekipo. Naši 
nogometaši so težko sledili njiho
vim podajam in se nekako še privajali na dvorano, tako da si nismo 
priigrali kakšne priložnosti. Na drugi strani je Rakek v eni od akcij 
povedel z 1:0 in ta rezultat obdržal do konca. Naslednjo tekmo smo 
igrali z drugo ekipo Cerknice. Še vedno se je žoga kar odbijala od na
ših igralcev in so le s težavo nekako spravili dva gola v nasprotnikovo 
mrežo, ob tem pa ohranili svojo mrežo nedotaknjeno. V tretji tekmi 
je sledil preobrat v naši igri in nogometaši so zaigrali kot prerojeni. 
Odlično so pokrivali vse igralce in tudi podaje so stekle, tako da je si
cer kakovostna ekipa Postojna a ostala brez priložnosti za zmago. Po 
hitrem vodstvu »kresničk« je sledil še drugi gol za končni rezultat 2:0. 
Naslednja tekma je bil z NK dekani, kjer so naši otroci ponovili vajo 
in zmagali z identičnim izidom kot na prejšnji tekmi. S tem so si pri
borili drugo mesto v skupini in polfinale. V polfinalu smo se spopadli 
z ekipo Jezero-Medvode, ki je do takrat prikazala najlepšo igro na tur
nirju, z lepo tehniko žoge in z zelo dobrimi in uigranimi posamezniki. 
Kot smo pričakovali, so začeli napadalno, vendar so naši nogometaši 
vse njihove napade odbili. Ko so videli, da ne bo šlo od blizu so začeli 
nevarno streljati tudi od daleč, ampak naša obramba ni popustila, 
hkrati pa so si naši fantje v drugem delu priigrali nekaj lepih prilo
žnosti. Redni del polfinalne tekme se je končal brez zadetkov, zato so 
sledili po trije streli s 6 metrov za vsako moštvo. Medtem, ko sta za 
naše zadela Leonardo in Jan, so oni dva strela zgrešili in sledilo je ve
selje ob uvstitvi v finale. V finalu smo igrali s prvo ekipo gostiteljev – 
Cerknica a. Pridobljena samozavest v prešnjih tekmah je botrovala, 
da smo dominirali v finalu in nismo pustili nasprotniku, da se razigra. 
Ob končnem sodnikovem pisku je bil rezultat 2:0 in slavje se je zače
lo. S ponosom so naši otroci dvignili pokal za zmagovalce. Prav tako 
smo dobili pokal za najboljšega igralca turnirja, ki ga je prejel Patrik. 
V bližnji piceriji smo počastili naše mlade igralce, ki nam vedno znova 
popestrijo takšne dneve z lepimi in zanimivimi tekmami.
Poleg turnirja naj še omenimo, da sedaj naša Jan in Luka igrata za 
NK domžale, kjer sta okrepila njihovo selekcijo U-10. Želimo jima še 
naprej veliko športnih užitkov in uspehov.

NOVA PREMIERA IZREDNEGA TEATRA –  
SOBOTA, 22.3. OB 20.00

Gledališka skupina Izredni teater, ki v okviru društva Tombas 
deluje že sedmo leto, bo v marcu z močno pomlajeno postavo 
premierno uprizorila že četrto avtorsko predstavo, komedijo 
Svetla prihodnost. Tokratna predstava govori o brezposelnih 
mladih, ki se začasno zaposlijo na Uradu za raziskave in razvoj 
trga dela, ki ga je država ustanovila kot odgovor na kritično 
stanje brezposelnosti. Skozi zgodbe štirih mladih, izobraženih 
ljudi brez prave možnosti za redno zaposlitev na humoren na
čin obravnava perečo problematiko države, ki je v zadnjem 
času pri vrhu samo še po negativnih indikatorjih. Skozi glavne 
značajske lastnostni štirih osrednjih likov – prizadevnost, upor
ništvo, apatija in komolčarstvo – predstavi odzivanje mladih na 
razmere in njihov pogled na prihodnost. Njihovo doživljanje 
lastne brezposelnosti in vsesplošnega pomanjkanja služb ter 
način, kako se urad, kjer delajo, loteva tega vprašanja, v njih 
prebudi tako najboljše kot najslabše, hkrati pa razgali način, 
kako včasih državni aparat pristopa k reševanju težav – to pa 
je lahko v enaki meri tragično, kot je smešno.
besedilo in režija: Marko djukić. Igrajo: Tanja Les, Jan Mer
čon, Urh Props, Neža Verdonik, Monika Rozinger, Julija Meško 
Klemenčič in aja Kobe. Vstopnina 5€. blagajna bo odprta uro 
pred predstavo. Rezervacije pošljite na: info@tombas.si

dela počasneje kot sicer, ekstremno pregre
vanje pa vodi do nepričakovanih ugašanj ozi
roma v skrajnem primeru tudi “skuri” kakšno 
komponento, kar je lako posledica iz guba 
vaših dragocenih podatkov, predvsem pa 
izguba časa. Pri namiznem računalniku se 
“škatla” še lahko popravi, če se to zgodi pre
nosniku, je le še za v smeti. a pregrevanje ni 
nevarno le za računalnik temveč tudi za okoli
co. Visoka temperatura in obilica prahu lahko 
privede tudi do požara.
V izogib nepotrebnim stroškom dragih po-
pravil, izgube podatkov in časa ter menjave 
določenih komponent vašega računalnika za
radi pregrevanja, je zato priporočljivo redno 
vzdrževati vaš računalnik, kar lahko v dolo
čenih primerih storite sami ali pa na pomoč 
pokličete strokovnjaka.
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Zaključil se je zimski prestopni rok za igralke in 
igralce. Tudi v Jevnici so nastale spremembe v 
igralski zasedbi saj je kar nekaj igralcev zame
njalo svojo sredino. do zamenjave je prišlo tudi 
na trenerskem mestu članske ekipe.  Tako je 
bilo v zadnjem tednu Januarja kar veliko pogo

vorov in dogovorom, da se je na koncu lahko izoblikovala skupina 
igralcev, ki bo v pomladanskem delu uspešno zastopala domačo 
barvo.
Veliko bolj mirno je bilo v ženski ekipi, ki  skoraj v celoti ostaja z 
isto zasedbo. Vse ekipe so že začele z treningi in konec meseca 
Februarja odhajajo na skupne  vikend priprave v  samoplačniški 
izvedbi. Mlajše selekcije pa so še na treningih v dvoranah in načr
tujejo zunanje treninge v začetku marca.
Še vedno pa pospešeno delamo na projektu izgradnje novih gar
derob. Po zadnjih podatkih so se začeli premiki in upamo na čim
prejšnjo ureditev papirnih zadev in možnost izvedbe projekta v letu 
2014
Pred začetkom sezone nas čaka še ureditev igrišč, saj so poplave v 
začetku Januarja naredile kar nekaj škode na travnatih površinah. 
Upamo na ugodno vreme, ki nam bo omogočilo sanirati igrišča.
Vsi trenerji pa smo se udeležili trenerskega seminarja, ki je potekal 
pod okriljem MNZ Ljubljana in pridobili licence za vodenje ekip v 
pomladanski sezoni 2014, kajti tudi tu je prišlo do sprememb in se 
licence potrjene le do konca junija 2014.

za NK Jevnica
Marjan MedVed - Medo

BOR ARTNAK DVAKRATNI  
ZMAGOVALEC !

devetletni bor artnak je dvakratni zmagovalec serije TZS tenis do 
10 in do 11 let. Odprto prvenstvo Slovenije do 10 in do 11 let se je 
tokrat odvijalo v Tenis klubu aS Litija, udeležilo se ga je skupno 51 
tekmovalcev iz cele Slovenije in bor je vsem pokazal, kdo je gospo
dar litijskih teniških igrišč. devetletni bor je najprej v soboto zma
gal v konkurenci do 10 let, nato pa še v nedeljo v konkurenci do 11 
let. bravo bor ! da gre za izjemno talentiranega mladega igralca je 
dokazal že teden dni prej, ko se na Round Robbin turnirju do 12 let 
v Ljubljani brez težav uvrstil v a finale, ki bo konec meseca febru
arja. Tenis klub aS Litija je za bora tudi že prejel uradno povabilo iz 
Pule na svetovno prvenstvo v tenisu do 10 let, t.i. Smrikva bowl, ko 
bo konec junija v Puli in kamor pridejo mladi upi iz celega sveta.
Na turnirju v Litiji so debitirali tudi ostali mladi igralci Tenis kluba 
aS Litija in sicer : Potisek Liza, Grošelj Rina, Cizerle Lana in Cerov-
šek aljaž. Glede na to, da je bil to njihov prvi nastop turnirju TZS 

na »ta pravem tenisu » (nastopili 
so enkrat že v kategoriji mini 
in midi tenis), so se lepo upi
rali in borili proti izkušenejšim 
igralcem in imeli kar nekaj lepih 
priložnosti tudi za kakšno zma
go več. Najbolje se je odrezala 
Grošelj Rina, ki se je po porazu 
v A turnirju uvrstila v finale B 
turnirja in tako osvojila 2. mesto 
v tolažilni skupini.

Vsi naši nastopajoči in dvakrat-
ni zmagovalec Artnak Bor

tenis klub AS

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

ZAČETEK SPOMLADANSKEGA 
DELA TEKMOVANJA VSE BLIŽE

V času od priprave pa vse do izdaje tega prispev
ka, se bodo vse selekcije iz telovadnic vrnile na 
nogometne površine NK Litija. Seveda, v kolikor bi 
imeli ustrezne pogoje za delo – umetna trava, tudi 

ne bi potrebovali telovadnic, bili bi ves čas v boljši pripravljenosti 
in razlik v primerjavi z drugimi klubi ne bi bilo. Trenerji resnično 
skušajo iz vseh okoliščin iztržiti maksimum in igralce čim bolj pri
praviti. Zaključen je tudi prestopni rok, kjer večjih sprememb pri 
delu z mlajšimi selekcijami ni. Pri članski ekipi pa so že po napove
di določene spremembe. dogovorili smo se z nekaterimi igralci iz 
Ljubljane in Trbovelj, prav tako z nekaterimi domačimi igralci, ki so 
krojili usodo litijskega nogometa, pa so zaradi določenih zadev pre
kinili z aktivnim igranjem. Ni pošteno, da že sedaj podajamo ocene. 
Potrebno se je prepričati skozi igro. V fazi priprav se bo odigralo kar 
nekaj prijateljskih tekem, kjer se bo dejansko videlo, kdo je kos na
logi in katera imena si bodo izborila mesto v članski ekipi. Selekcija 
U-15 zaključuje s tekmami zimske lige v Radomljah.
MNZ Lj. je že objavil koledar tekmovanj v spomladanskem delu in 
v kolikor ne bil bilo vremenskih nevšečnosti je predviden začetek 
tekmovanj članske selekcije sobota, 22.3., ostalih selekcij pa teden 
kasneje, sobota. 29.3.
V tem času ima klub namen kar se da izboljšati travno rušo na glav
nem igrišču, pod pogojem, da bodo vremenske razmere ugodne. 
Naj ta prispevek tudi že velja, kot vabilo na vse domače tekme vseh 
selekcij v spomladanskem delu. V kolikor bo vse po planu (vreme), 
ste dobrodošli k spodbujanju in navijanju za NK Litija vse od sobo
te, 22.3. naprej. UO NK LITIJa

Gregor ZaVRL, predsednik

ITALIJANI V ŠMARTNEM
domači taekwondo klub Šmartno – Litija že kar nekaj 
let sodeluje z klubi iz sosednjih držav. V soboto, 11. 1. 
2014, se je na naše povabilo odzval taekwondo klub 

iz Italije Free spirit ter sosednji že znani taekwondo klub Kang iz 
Ivančne gorice. Sobotni trening je potekal v novih klubskih prosto
rih taekwondo kluba Šmartno – Litija. Ker so naši prostori omejeni 
na število borcev, so se treninga udeležili le po trije najboljši bor
ci iz omenjenih klubov. Namen treninga je bil pripraviti naše ter 
borce iz Trsta na prihajajoča pomembna tekmovanja. Italijanom se 
bliža državno prvenstvo, našemu domnu pa svetovno mladinsko 

prvenstvo v Tajvanu. Z 
italijanskimi borci se 
domen dobro pozna, 
saj se videvajo na ve
čjih pomembnih tek
mah.  Trening je pote
kal v sproščenem ter 
tekmovalnem ozračju, 
prav vsi pa so nekaj 
odnesli od treninga, 
ki ga je vodil domači 

trener Franci Šircelj. Na koncu smo se dogovorili, da Slovenci vrne
mo obisk Italijanom ter da se eno od prihajajočih sobot naši borci 
odpeljejo v Trst.

PO NEUSPEŠNEM SAMOBORU STEFAN 
JOKSIMOVIĆ PRVI NA MEDNARODNEM 

TURNIRJU V VELENJU
Od 18. do 19. januarja 2014 je v Samoboru pri Zagrebu potekal 
mednarodni karate turnir, 23. GRaNd PRIX CROaTIa 2014. Na le
tošnjem turnirju je nastopilo preko 1.500 tekmovalcev iz 17 evrop
skih držav. 
Vse kategorije so bile zelo zapolnjene, saj je številnim reprezen
tancam tekmovanje služilo kot zadnja kontrolna tekma pred 41. 
Mladinskim in kadetskim prvenstvom, ki bo naslednji mesec na 
Portugalskem. Poleg tega pa so organizatorji poskrbeli za denarne 
nagrade v članski kategoriji, kjer je samo zmagovalec kategorije 
prejel 2.000 eUR, kar je pripomoglo k temu, da so se tekmovanja 
udeležili res kvalitetni tekmovalci. Turnir je zopet potrdil sloves kot 
enega najkvalitetnejših v tem delu evrope.
Ker turnir v Samoboru služi kot zadnje pripravljalno tekmovanje 
za vse nastopajoče na evropskem prvenstvu, so na njem nastopili 
skoraj vsi slovenski reprezentanti. Kljub dobrim nastopom jim ni 

uspelo osvojiti nobene 
medalje, kar je velika 
redkost v zadnjih letih, 
saj sodijo slovenski tek
movalci med boljše v 
evropi.
Trenerji so dobili dober 
vpogled v trenutno sta
nje športne forme za 
vse tekmovalce. Posne
te borbe tekmovalcev 
pa bodo služile za te

meljito analizo, na osnovi katere bodo načrtovali nadaljnje delo na 
treningih. 
Prvič pa je za Trboveljski klub nastopil Stefan JOKSIMOVIĆ. Stefan 
stanuje v Litiji, kjer tudi obiskuje 1. letnik gimnazije. V Trbovlje je 
prestopil iz Karate kluba SHOTOKaN Grosuplje. Stefan je večkratni 
državni prvak in zmagovalec več turnirjev, tako v katah kot športnih 
borbah. Trenutno je eden izmed najbolj univerzalnih tekmovalcev 
v svoji starostni kategoriji in je kljub komaj petnajstim letom že 
nosilec črnega pasu, stopnje 1. daN.
V nedeljo, 2. februarja, 
so se trboveljski kara
teisti na povabilo kara
te kluba TIGeR Velenje 
udeležili 9. Mednaro
dnega karate turnirja 
za »POKaL NeSTLa 
ŽGaNKa«. Na turnirju 
je nastopilo 285 tek
movalcev iz 6 držav, ki 
so opravili preko 350 
nastopov. 
Po opravljeni analizi turnirja v Samoboru pri Zagrebu pred 14 dnevi, 
so trenerji na treningih svoje tekmovalce dobro, pred vsem psihič
no pripravili na tekmovanje v Velenju. Rezultati niso izostali, saj so 
skoraj vsi nastopajoči osvojili medalje. Za vse svoje tekmece je bil 
nepremagljiv Stefan Joksimović in je na koncu stal na najvišji sto
pnički zmagovalnega odra z zlato medaljo okrog vratu. 
Joksimoviću je bil to drugi nastop za trboveljske karateiste in je 
s to zmago dokazal, da bo tudi v trboveljskem klubu nadaljeval z 
uspešnimi nastopi. b.J.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

FEBRUAR SE NADALJUJE  
Z DOBRIMI REZULTATI

V mesecu februarju so kegljači iz Litije odigrali 
že 13.krog slovenske kegljaške lige, poleg tega je 
potekalo tudi OTS Zasavsko prvenstvo posamezno 

2013/14 ter kadetsko ekipno tekmovanje, ki pa je bilo zaradi vre
menskih razmer razveljavljeno ter bo potekalo naknadno.
Po trinajstih krogih lige se naša prva moška ekipa, ki igra v 1.a ligi, 
nahaja na 5.mestu lestvice. druga moška ekipa v svoji slovenski 
vzhodni ligi dosega še večje uspehe, saj je na drugem mestu in se 
bori za prvo mesto ter prehod v 1.b ligo. Naša dekleta, kot novin
ke v 1.a ligi, pa se prav tako uspešno borijo ter tekmujejo v svoji 
konkurenci, na lestvici se nahajajo na 8.mestu s štirimi točkami 
prednosti pred zadnjeuvrščeno adrio iz ankarana.
Zasavskega prvenstva posamezno v moški konkurenci se je ude
ležilo 47 tekmovalcev iz šestih klubov iz Zasavja. Tekmovalcev iz 
Litije je bilo 8, od tega so se v finale uvrstili trije, Ludvik Novak, Kle
men Selovski ter Slavko Poglajen. V ženski konkurenci je igralo 11 
tekmovalk iz treh klubov iz Zasavja, med prvimi šestimi na lestvici 
pa so bile uvrščene vse štiri tekmovalke iz Litije, tako da gredo v fi
nale Veronika, Valerija, Maruša ter Monika. Tekmi predtekmovanja 
sta bili izvedeni v Litiji ter Trbovljah. V finale se je uvrstilo 16 tekmo
valcev ter 8 tekmovalk. Finale bo za moške in za ženske potekalo v 
Hrastniku, dne 29.3.2014 od 14.ure naprej.
Našim članom kluba želimo čim več podrtih kegljev ter zmag na 
vseh nadaljnjih tekmovanjih!  KK Litija2001



GASILCI PGD GABROVKA V BOJU 
S POSLEDICAMI ŽLEDU

Prvi teden februarja v društvu vsako leto potekajo 
priprave na občni zbor. Letos pa je narava hotela 

drugače… Kar smo s ponosom povedali našim krajanom ob za
ključku leta 2013, smo morali sedaj dokazati v praksi – to je, da je 
Prostovoljno gasilsko društvo Gabrovka ponovno doseglo najbolj
šo oceno s strani Gasilske zveze Litija med vsemi prostovoljnimi 
gasilskimi društvi v GZ Litija.
Narava je pokazala svoje ostre zobe po velikem delu Slovenije. 
Moč svojih ledenih okov je narava pokazala tudi na področju Kra
jevne skupnosti Gabrovka. Gasilci PGd Gabrovka so bili na terenu 
od 2.2. dopoldan do 7.2. popoldan. V nočnem času pa so bili v 
stalni pripravljenosti. V tem času so opravili ogromno prostovolj
nih delovnih ur in pri tem tvegali tudi svoje življenje, saj je obsta
jala stalna nevarnost lomečega se drevja. V kraju smo ostali brez 

elektrike, vode, ogrevanja, telefona, GSM signala, TV signala, si
gnala za gasilske pozivnike, pogonskega goriva… Glavna naloga 
je bila odstranjevanje podrtega drevja s cest in omogočanje pre
hodov drugim intervencijskim službam ter omogočanje prehodov 
odrezanim krajanom. S hitrim posredovanjem, je bil omogočen 
promet in hitrejša pomoč drugih služb. Gasilci so se trudili zago
toviti v danih razmerah čim boljše pogoje za delo tako krajanom, 
kot tudi reševalcem, električarjem, plužnim in posipnim skupi
nam, komunali, šolskemu prevozu… 
Poleg tega so gasilci posodili agregat za ogrevanje osnovne šole; 
šola pa se je oddolžila s toplo malico za gasilce. Nudili so ne
posredno pomoč električarjem. Pri organizaciji rdečega križa so 
se pozanimali o morebitni potrebni pomoči za socialno šibke in 
ogrožene ter tako opravili poseben obisk na dveh naslovih. Na 
prošnjo komunalnega podjetja, so krajane po ozvočenju obvestili 
o obveznem prekuhavanju vode, ko bo vzpostavljena oskrba.
Je pa ta naravna nesreča pokazala še nekaj tudi v našem lokal
nem okolju; da so gasilci pri krajanih dobro zapisani in so ljudje 
hvaležni za njihovo pomoč; da so ljudje, ko jih narava opomni 
solidarni in enotni; da se krajši čas lahko preživi tudi brez vsega 
tistega, za kar menimo, da »nujno potrebujemo«; da zgledi vleče
jo – nekateri so vprašali, kako lahko pomagajo oziroma pričako
vali poziv za pomoč… 

HVALA VAM USLUŽBENCI  
ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA

Ko smo zdravi, jih skoraj ne opazimo, ko nas obišče bo
lezen, jih takoj obiščemo in smo zelo veseli njihove po
moči.
Ker je pri nas v zadnjih letih bolezen stalnica, jih zelo po
trebujemo sleherni dan. Kljub temu, da je veliko kritike 
na račun zdravnikov, je v našem Zd popolnoma drugače, 
in to od recepcije, do reševalcev- šoferjev, zdravnikov in 
na urgenci.
Zato bi se na tem mestu zahvalila prav vsem. Posebno 
pa družinski zdravnici dr. Kokotovi, dr. Koprivi in ostalim 
zdravnikom na urgenci, sestram Mariji, Mateji, Sandri, 
patronažnim sestram Tatjani, Tini in Sandri. Prav tako 
iskrena hvala šoferjem – reševalcem, vsem po vrsti, po
sebno pa daretu, bojanu, bogdanu in ostalim, ki jim ne 
vemo imen, vsi pa so prijazni in ustrežljivi. Hvala vam. 
Iskrena hvala mag. Metodi za vso psihološko pomoč, ki 
nam jo nudi, ko jo potrebujemo.

Zahvaljuje se družina Miglič iz Leskovice pri Šmartnem

Bila si trdna kot mogočni hrast,
bila delovna si kot čebela,
za vsakega izmed nas si
vedno čas si vzela.
Zdaj hiša prazna tam stoji,
ker tebe mama v njej več ni.

ZAHVALA
V 82. letu je za vedno zaspala naša draga mama

JuLiJAnA VoZeL
iz Kresnic

Hvala vsem, ki ste ji lepšali dneve  
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči domači

Življenje bo teklo dalje, 
kot da se ni nič zgodilo …
A v naših srcih bo ostala velika praznina. 
Ti pa ne boš ostal sam – 
s teboj bodo naše misli in naši spomini …

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj je prišel trenutek, ko nas je zapustil in  

odšel v večnost naš dragi

FRAnC RiHTeR
02.10.1946 – 12.01.2014

S hvaležnostjo in spoštovanjem se bomo spominjali vseh izrečenih 
besed sožalja, tolažbe, stiskov rok, darovanih sveč, cvetja, čutno spre-
mljavo pevcev, trobentača in ganljivega govora, izvedbe pogrebne 
svečanosti in pomoči vseh naših dragih sorodnikov, prijateljev, sose-
dov, znancev, sodelavcev, patronažnih sester in našega zdravnika. 
Hvala vsem, ki ste v velikem številu pospremili našega dragega Franč-
ka in ste bili z nami v zadnjih trenutkih slovesa. 
Tebi, dragi ata, ki si za zmeraj zaspal in hkrati ostal še tu, del nas - za 
vse, kar si nam dal: HVALA!

Žalujoči: vsi njegovi

Ko zarja bo poslej svetila
bo mami tvoj pogum in nasmeh
znova in večno med nas delila.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila draga mami, stara mama,  

življenjska sopotnica in sestra

JULIJANA MEŽNAR
rojena Perme

Dešen 19, Kresnice
9.5.1930 – 24.1.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili v času njenega slovesa z nami. 
Posebej se zahvaljujemo osebju Negovalne bolnišnice v Ljubljani za 
zdravstveno oskrbo v njenih zadnjih tednih. Hvala vaščanom Dešna 
za vso pozornost. Hvala g. župniku Acu Jerantu in Stanetu Črnetu za 
besede ob slovesu ter KSP Litija za organizacijo in pomoč pri pogre-
bu. Hvala vsem sodelavcem, prijateljem, sosedom in sorodnikom za 
darovano cvetje, sveče, svete maše in lepe besede o mami.

Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: hčerka Dragica in sin Zlatko z družinama,  
Milan, sestre in bratje

Osem let že v grobu spiš, 
v naših srcih še živiš, 
ni ure, dneva in noči, 
povsod si v srcu z nami ti.

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
ostala je praznina, 
ki hudo boli.

V SPoMin

DRAGO MARIJANOVIĆ
2.3.1961 – 26.2.2006

Hvala vsem, ki se ga še spominjate  
in mu prižigate sveče.

žena Jelica, hči Karmen in sin Žan

Vse življenje si garal,
gorja, grozot obilo si prestal,
a nikoli nisi se predal.
Omagan in utrujen
zaprl svoje si oči,
odšel si tja, od koder vrnitve ni,
v spominih naših pa za vedno si.

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek,  

tast in stric

ANTON PEČAR
19. 9. 1922 – 11. 1. 2014

iz Ržišč

Ob smrti našega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoč in podporo, za 
izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sveče. Zahvaljujemo 
se dežurnim zdravnikom in očetovi osebni zdravnici dr. Tanji Ptičar za 
zdravniško pomoč v zadnjih težkih tednih njegovega življenja. Hvala 
tudi g. Pavlu Hiršlju in g. Francu Grošlju za prelepa poslovilna govora, 
g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem in vsem osta-
lim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Ostal nam bo v lepem spominu.

Vsi njegovi

Na tem mestu želim javno pohvaliti vse gasilce, ki so sodelovali na 
omenjeni intervenciji ter nesebično in požrtvovalno pomagali kraja
nom ter pokazali veliko mero samoiniciativnosti. Zahvala gasilcem 
za opravljeno delo in konkretne predloge, ki so pomagali vodjem pri 
odločanju. Zahvala za sodelovanje, korekten odnos in potrpljenje tudi 
vsem ostalim (PGd Tihaboj, električarjem, osnovni šoli, KSP Litija, 
podizvajalcem KSP – plužnim in posipnim skupinam, Slovenski voj
ski, ki je zagotovila prehrano ter krajanom, ki so podpirali delo).
Čestitam za odlično opravljeno delo. 

dušan PAVLi, Predsednik
Foto: arhiv PGd Gabrovka, februar 2014



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

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

Izdajatelj: Tiskarna aCO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CdK 39, 1270 Litija, TeL: 01/898-38-43 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna aCO, Litija

Naklada 5400 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

OBVESTILA / KRIŽANKA

mali oglasi
KUPIM razne stare pred
mete, odlikovanja, medalje, 
značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare raz
glednice, kipce, slike, nakit, 
kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več. 
Tel.: 051/740-430

PODARITE odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pri
dem z veseljem, jih odpe
ljem in ohranim. 030/996-
225

PRODAM trisobno stano
vanje na Cesti komandanta 
Staneta, Litija, 55m2 in ga
ražo, velikosti 12m2. Cena 
po dogovoru. Informacije 
na GSM: 041 839 962

PRODAM ali ODDAM dvo
sobno stanovanje v Šmart-
nem pri Litiji. Informacije 
na GSM: 031 752 751.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 159

Izžrebanci križanke iz meseca JANUARJA 2014 prejmejo 
po dve porciji čevapčičev. Bon za čevapčiče nagrajenci 
prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1. Sonja Slabe, Ponoviška c. 9, Litija
2. Franc Možina, Jablanški potok 1, Šmartno pri L.
3. Branka Jozelj, Badjurova 2, Litija 

Težje besede:  HOVEN, RAT, MERANO, QUEBEC, 
SCILA, ČIVAVA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.3.2014 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo praktično 
darilo. Nagrajenci nagrade prejmejo v trgovini BOTIQUE 
SARA.
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ITALIJI

MEDENA 
ROSA

KEMIJSKI  
ZNAK ZA 

ERBIJ

RIMSKI PESNIK KALCIJ

ČOK ZA 
SEKANJE 

DRV

PRIČA PRI 
BIRMI

23. ČRKA 
ABECEDE

RDEČE 
KRVNO 

TELESCE

KOROŠKI 
LJUDSKI 

PLES

POZEJDONO
VO OROŽJE PRIMORSKO 

MOŠKO  
IME

IME 
TELOVADKE 

ŠAJNPISATELJ 
FLISAR

AMERIŠKA 
TENISAČICA 

WILIAMS

DEL  
VEČJE 

CELOTE

GLAVNO 
MESTO 

ARMENIJE

FILMSKI 
REŽISER 
(PEVEC)

TISTI KI  
ZIJA

PREBIVALEC 
TRAKIJE

PESNIK 
VIPOTNIK

OLJNA 
RASTLINA

ARABSKI 
ŽREBEC

LJUDSKI 
ODBOR TINE  

ROŽANC

RKELJ

MESTO V 
SREDNJI 
DANSKI

DRSALKA 
RODNINA ORANJE

KORIST

DREVO IN PLOD  
S TRDO LUPINO

NATRIJ

OTOK V 
ALEUTIHOČKA 

MEŠČANSKO

UPRAVNI 
ODBOR 

REPUBLIKE

ZASTAVA 
DRUŠTVA DEL  

VARA

TRINIDADSKI  
ATLET 

BOLDONIZRASTEK  
NA GLAVI

GRŠKA 
MORSKA 
POŠAST

PASJA  
PASMA 

PRITLIKAVIH 
PSOV

DOMAČE 
MOŠKO IME 

(TINE)

VRSTA 
ORGANSKE 

SPOJINE

SIRSKI 
POLITIK

IZVIRNI 
KRAK REKE 

MENAM

GRŠKA  
ČRKA

NUDIM 
POMOČ

Vam primanjkuje časa? 
Ne zmorete sami opra
viti z vrtnimi op ravili, s 
košnjo trave, z obrezo
vanjem grmovnic, obža
govanjem dreves, potre
bujete 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

15Februar 2014

Družba Petrol neprestano veča 
število bencinskih servisov  

s ponudbo avtoplina.

V mreži že 68-ih servisov  
s Q Max avtoplinom v Sloveniji  

je sedaj tudi bencinski servis  
na Brodarski cesti v Litiji.

IzkorIstIte ugodno ceno avtopLIna  
In se vozIte ceneje!

Novo v Litiji !

S PETJEM SMO PRIVABILI ZIMO
Zima se je pojavila v vsej svoji veličini. Januarske tople 
temperature je pregnal sneg in led, kar stanovalcev in 
zaposlenih v domu ni odvrnilo od pozitivnih misli. Kljub 
zmrzali smo še vedno prešerne volje in dobro razpolo

ženi ter pripravljeni na nove podvige in dogodivščine. 
V domu je bil januar pevsko obarvan. Tudi v letošnjem letu so v goste 
prišli pevci in pevke mešanega pevskega zbora Pragersko. Pred polno 
dvorano navdušenih stanovalcev so predstavili bogat program zboro
vskih pesmi, recitacij in za zaključek presenetili s harmoniko in sku
pnim petjem narodnih pesmi. Pester božični program so nam pripravili 
tudi pevci vseh generacij iz Primskovega. Kako bi lahko lažje pričarali 
nasmehe na obraz, kot z zapeto pesmijo, ki otopli vsako srce. Že tradi
cionalno druženje ob jaslicah sta pripravili sestra Liza in sestra Vlasta. 
S prepevanjem čudovitih božičnih pesmi ob soju sveč, sta stanovalcem 
pričarali blaženo vzdušje in priklicali njihove najlepše spomine. Zboro
vsko petje je bilo zastopano tudi s strani mešanega pevskega zbora 
Zvon Šmartno, ki nam je s prepevanjem narodnih in ljudskih pesmi 
popestril dan. Za zaključek večera so se prepevanju pridružili tudi sta
novalci, saj kdor poje dobro misli. 

Za ohranjanje prijateljstev in nastajanje novih medosebnih odnosov 
poskrbimo s praznovanji rojstnih dni ter s sredinimi popoldnevi, ki so 
namenjeni igranju družabnih iger. Stanovalci se teh dogodkov z vese
ljem udeležujejo, saj se lahko pomerijo v številnih zabavnih igrah, se 
družijo s slavljenci in se skupaj sladkajo ob rojstnodnevnih dobrotah, 
ki jih je, kot se za vsako zabavo spodobi, vedno na pretek. 
Stanovalci so skupaj z gospo aleksandro Mavretič ob branju knjig, kre
pili svojo domišljijo. Z doživetim branjem in interpretacijo knjig, lahko 
stanovalci vstopijo v svet izven doma, kjer je mogoče vse in še več. Go
spa Mavretič vedno znova spodbudi stanovalce k pogovoru in vzposta
vi zanimive razprave, v katerih lahko vsak posameznik prispeva svoje 
mnenje, zamisli in ideje.
Za kvalitetno preživljanje prostega časa poskrbijo prostovoljci, ki sta
novalcem popestrijo dneve s pogovori, druženjem in računalniškim 
opismenjevanjem.
Kljub temu, da se je narava to zimo poigrala z nami in nas prikrajša
la užitkov zimskih radosti v prazničnem času, se nadejamo, da nas v 
prihodnje čakajo dnevi veselja, meseci uspeha in letni časi razcveta in 
topline.  Renata OZIMeK

dom tisje

nePReMičnine
ODDAM za daljše obdobje, na bregu pri Litiji, v pritličju  stano
vanjske hiše (58 m2), opremljeno 2 sobno stanovanje. Mirna in 
sončna lokacija, ločen vhod, parkirni mesti, CK, internet, mož
na uporaba dvorišča in zelenjavnega vrta. Tel.: 041/429 029

PRODAM 3 SOBNO STANOVANJE 77 m2. Stanovanje je bilo 
2011 popolnoma obnovljeno (električna in vodovodna inšta
lacija, okna, radiatorji, vrata...). Nahaja se v centru Litije, v 
pritličju in je lahko takoj vseljivo. Vred no ogleda. Informacije 
na GSM: 041/719-444.

ZAHVALA
Krajani Kresniškega Vrha, se iskreno zahvaljujemo članom 
PGD Kresnice, za nesebično pomoč pri oskrbi z agregati 
za elektriko ter za ostalo pomoč, katero smo potrebovali 
ob naravni nesreči (snegu in žledu). Iskrena hvala!

Krajani Kresniškega Vrha

VOZNIKI, PAZITE NA PEŠCE! 
V zadnjem času je na slovenskih cestah za posledicami prometnih 
nesreč umrlo preveč pešcev. V nekaj primerih vozniki osebnega avto
mobila niso upoštevali prednosti pešca, ki je pravilno prečkal vozišče 
na zaznamovanem prehodu, nekaj pešcev pa je umrlo zato, ker so 
povzročitelji nesreče vozili prehitro. Voznike zato opozarjamo, naj 
bodo bolj pozorni na pešce! Pešcem pa svetujemo, naj poskrbijo za 
lastno varnost tako, da so na cestah še posebej previdni in vidni.
Voznike osebnih avtomobilov zato opozarjamo, naj bodo pozor
ni na pešce, še posebej pred zaznamovanimi prehodi in na drugih 
območjih, kjer se pešci pogosto zadržujejo. Voznike še opozarjamo, 
naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram in naj dosledno 
upoštevajo omejitve hitrosti.
Pešce pa opozarjamo, naj poskrbijo za lastno varnost in upoštevajo 
cestnoprometne predpise. Na cestah naj bodo zelo previdni in vidni.
Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih 
nesrečah z udeležbo pešcev, pa je hitrost vozila. Študije namreč 
kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku 
z vozilom, ki vozi s hitrostjo okrog 30 km/h. Že pri trku z vozilom, 
ki pelje 48 km/h, je verjetnost hujše in smrtne poškodbe 50 %, pri 
trku s hitrostjo 64 km/h pa je verjetnost za smrtne poškodbe 
pešca že 90 %.
Zato je izjemno pomembno, da v bližini naselij in v naseljih spoštu
jemo hitrostne omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa 
upoštevajmo, da imajo pešci prednost. Omogočimo jim varno 
prečkanje cestišča!
Med 1. 2. 2014 in 14. 2. 2014 bomo policisti izvajali poostrene nad
zore nad kršitvami pešcev in voznikov, ki kršijo določila o prednosti 
pešcev na prehodih za pešce. 

Komandir policijske postaje, Marjan TURNŠeK

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJa
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORaVČe
(01) 723-18-68

VSeM ŽeNaM ČeSTITaMO  
Ob VaŠeM PRaZNIKU  

8. MaRCU!
MOŽeM Pa SPOROČaMO,  

da SMO PRIPRaVILI  
VeLIKO IZbIRO  

ZLaTeGa IN SRebRNeGa NaKITa  
PO aKCIJSKIH CeNaH.

ZAHVALA
Najlepše se zahvaljujeva 
se vsem članom PGd Kre
snice, ki so dne 3.2.2014 
v izredno težkih vremen
skih pogojih in žledu, ne - 
sebično odstranjevali dre - 
vesa, katera so nevarno 
ogrožala stanovanjsko hi-
šo in življenja v njej. 

Jožica in Ciril duh,  
Kresniški Vrh 15b, 

Kresnice




