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vabilo
na 3. Zbor občanov mestne skupnosti Litija, ki bo v sredo 09.04.2014 ob 17:30 uri  

v veliki sejni sobi občine Litija.
 Predsednik MS Litija Župan Občine Litija
 Gvido Kres Franci Rokavec

Društvo tombas  
vabi na  

premiero izrednega teatra!
Sobota 22.3. ob 20.00.

Vstopnina: 5 EUR

Se še spomniš lanskega dneva za Spremem-
Be? S vašo pomočjo smo zbrali 650 € in jih do-
nirali Podružnici s prilagojenim programom OŠ 
Litija za udeležbo na šoli v naravi. Še enkrat smo 
skupaj dokazali, kako malo je potrebno, da neko-
mu narišemo nasmeh na obraz. 

(nadaljevanje na 4. strani)

Pustovanje 2014 v litiji
Tradicija pustovanja v Litiji sega v sredino 19. stoletja, najbolj odmevne pa so bile 
pustne povorke sredi sedemdestih let prejšnjega stoletja, ko si jih je ogledalo tudi 
do 20 000 obiskovalcev. Pred tremi leti smo Pustovanje v Litiji ponovno oživili in 
postopoma pridobivamo nove obiskovalce in privržence ohranjanja te vrste kulturne 
dediščine. Rdeča nit letošnjih prireditev je bila korupcija in proti korupcija, kot zrca-
lo aktualne politike.
Na »debel četrtek« je bilo 
v starem mestnem jedru 
Litije živahno, kot se za pu-
stni čas spodobi. Lokalni 
ponudniki so na stojnicah 
ponudili dobrote in najra-
zličnejše izdelke, ustvarjalci 
iz osnovnih šol so predsta-
vili izdelavo pustnih mask in 
poslikavo obrazov. Za mlade 
obiskovalce osnovnih šol in 
vrtcev so poskrbeli mladi 
animatorji Mladinskega centra Litija, preoblečeni v živahne in norčave medvedke. 
Župan Občine Litija Franci ROKAVEC je predal oblast za pustni čas nadvse sposobni 
svetovalki predsednika Pahorja, zlati ribici Goldi. 

V športni dvorani je v sobotnem dopoldnevu potekal ŽIV ŽAV in navdušil številne 
obiskovalce.

Na tokratni povorki je sode-
lovalo več kot 450 maskira-
nih posameznikov, ki so se 
vključili v 32 skupin. Prvo na-
grado 300,00 EUR je prejela 
skupina KORUPCIJA V TEŠ, 
drugo nagrado v vrednosti 
200,00 EUR skupina, ki se je 
poimenovala ROMSKA PRAL-
NICA UMAZANEGA PERILA 
in tretjo nagrado 100,00 
EUR skupina pod imenom 
PROTIKORUPCIJSKE LOVKE.
Občina Litija se zahvaljuje 

vsem posameznikom, zavodom, društvom in institucijam, ki so sodelovali in poma-
gali pri pripravi vseh prireditev: PGD Litija, TD Litija, JZKMŠ, JP KSP Litija, KLIŠE, 
RCSS, lutkovna skupina Li Lu, glasbena skupina Pikolovci, Šola plesa Aleksandra, 
Aleksandra Košir, Smrčkov brlog in prostovoljci MC Litija. 

Fotografija članov 
Turističnega dru-
štva Litija, ki so po-
skrbeli, da so bile 
skupine, ki so so-
delovale v povorki 
varno in po pro-
tokolu vodene do 
cilja pred Športno 
dvoranov Litiji kjer 
je bil tudi zaklju-
ček prireditve.

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.04.2014 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.

Še vedno poslušamo in beremo informacije o tem, 
če je način informiranja, ki ga opravlja Občan 
ustrezen in dovolj kvaliteten. Največ lahko pove-
ste bralci sami, mi ostajamo optimisti in se z veli-
ko volje do dobrega dela trudimo, da vam časopis 
postreže z dovolj kvalitetnimi in pestrimi informa-
cijami, ki so seveda zasluga tudi vašega dela. Naj 
bo tako uspešno tudi v prihodnje.
  Uredništvo Občana 

OBČINA LITIJA
MESTNA SKUPNOST

LITIJA

Proslava Dneva zastave  
13. aPrila 2013

Letos bomo praznovali Dan zastave na cvetno nedeljo 13. 
aprila ob spomeniku rodoljuba na GEOSS-u. Praznovanje bo 
potekalo pod geslom: »Edinost, sreča, sprava naj nazaj se 
vrnejo«. Živimo v času, ko se moramo pod našo zastavo pri 
knežjem kamnu zamisliti kako bomo v bodoče ohranjali tisoč 
letno slovensko samobitnost. Letošnja 
tradicionalna proslava Dneva zastave na 
GEOSS-u je edinstvena prilika, da se pod 
okriljem naše zastave poklonimo Knežje-
mu kamnu-davnemu stebru Slovenstva, 
ki so ga živeli karantanski Slovenci. Tretji 
predsednik ZDA Thomas Jeffrson si je v 
knjigi Les SIX de la Republique posebno označil tekst ustoli-
čevanja. Vpliv karantanskega ustoličevanja se lepo vidi pri pi-
sanju Deklaracije neodvisnosti ZDA, kjer posebno naglašeno, 
»Da mora vladar služiti ljudstvu in ne vladati kot kakšen 
tiran« Tako tujci o naših prednikih, ki živeli v davnih časih. Kaj 
pa mi? Spoštovane občanke in občani Občine Litija in Šmar-
tnega, krajevne skupnosti obeh občin vljudno vas vabimo, da 
z svojimi prapori 13. aprila ozaljšate parado zastav in prapo-
rov na GEOSS-u. Vašo prijavo pričakujemo do 5. aprila tega 
leta. Natančen potek proslave bo objavljen na spletni strani  
www.heraldica-slovenica.si . 
               Jožef LAJEVEC

Društvo laz
vabi na

jablaniški PohoD  
5. aprila 2014
start od 7.–10.30  

v Zg. Jablanici

Več na: 
www.jablaniskadolina.si,

gsm: 070 303 321

Občina Litija in
Mestna skupnost Litija 

vabita meščane in meščanke na 

čiStiLno akciJo, 
ki bo v soboto 5. aprila 2014.

MESTNA SKUPNOST
LITIJAOBČINA LITIJA

Zbor udeležencev ob 8.00 uri pred športno dvorano v Litiji.
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OBČINA LITIJA

oBVEStiLo oBčanoM!
Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor 
izvajalca del prenove javne razsvetljave in konce-
sionarja za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvaja-
nje javne razsvetljave v občini Litija, je Občina Liti-

ja 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, Dunaj-
ska cesta 50, 1000 Ljubljana, katerega sestavljajo družbe: PETROL 
d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju poslovo-
deči 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 nadaljevanju partner). 
Skladno z določili pogodbe je bila prenova javne razsvetljave za-
ključena do 31.05.2013 ter junija 2013 tudi predana v upravljanje 
koncesionarju za dobo 6 let. 
Na podlagi navedenega Občina Litija PONOVNO OBVEŠČA vse ob-
čanke in občane, da se v bodoče za izvajanje gospodarske javne 
službe-javne razsvetljave v občini Litija, in sicer za izvajanje tekoče-
ga in interventnega vzdrževanja po koncesijski pogodbi 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 dežurstvo, bo 
skladno s tem, vsaka napaka na javi razsvetljavi, ki bo sporočena 
na center, tudi na ta način takoj zabeležena ter odpravljena v naj-
krajšem možnem času. 
Vsekakor pa je potrebno, v kolikor opazite kakšno napako na javni 
razsvetljavi (pregorela luč, nedelovanje celotne veje javne razsve-
tljave, pretrgane kable in druge poškodbe), to takoj sporočiti na 
Center za prijavo napak, saj bo le na ta način napaka zabeležena 
ter tudi v najkrajšem možnem času odpravljena.

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
želja v občini Litija za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni 
list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 14/14), objavlja naslednji

JaVni RaZPiS
Za SoFinanciRanJE DRUŠtEV S PoDRočJa  

kMEtiJStVa V LEtU 2014

1. RAZPISANA SREDSTVA
V proračunu Občine Litija za leto 2014, so v okviru postavke »1122 
Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena 
sredstva  v višini 9.000 EUR.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kme-
tijstva v letu 2014.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Li-
tija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2014.

3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju občine Litija,
– sedež izven občine Litija, če je več kot polovica registriranih čla-
nov društva iz območja občine Litija,
– sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na 
območje občine Litija in je v interesu Občine Litija.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga na 
obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z datu-
mom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– Dokazilo o registraciji društva,
– Seznam članov društva iz občine Litija,
– Poročilo o delu v preteklem letu,
– Letni finančno ovrednoten program dela,
– Izjava o točnosti navedenih podatkov,
–  Izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel držav-

nih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.

5. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine 
Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev. 

6. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 30.04.2014.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Litija, soba 44 (II. nadstro-
pje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na 
prednji strani ovojnice z označbo »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 
2014«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.

7. ROK O OBVESTITVI IZIDA JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni 
od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. 
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni 
od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in preje-
mnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa dvignejo 
na Občini Litija, Jerebova 14, soba 39, kontaktna oseba: Peter Re-
povš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani: www.litija.si 

OBČINA LITIJA

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), 20. člena Pravilnika o dode-
ljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Litija za programsko obdobje 2007 – 2013 
(Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14), objavlja naslednji

JaVni RaZPiS Za PokRiVanJE  
oPERatiVniH StRoŠkoV toVoRnEGa 

tRanSPoRta iZ oDRočniH kRaJEV  
V LEtU 2014

1. RaZPiSana SREDStVa 
V proračunu Občine Litija za leto 2014, so v okviru postavke »1123 
Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 18.300 
EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz od-
ročnih krajev.

2. PREDMEt JaVnEGa RaZPiSa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov tovor-
nega transporta iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za 
opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani in opravljajo 
dejavnost tovornega transporta na območju občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim 
upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za 
pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih 
krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči v enkratnem znesku za 
obdobje 01.01.2014 do 31.12.2014.

3. PoGoJ Za PRiDoBitEV SREDStEV
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opra-
vljanje dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnje-
vati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju 
občine Litija.

4. PotREBna DokUMEntaciJa
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede 
osnovne podatke - naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno 
in matično številko, številko računa in ime banke, imena, priimke in 
naslove upravičencev transporta z navedbo območij (kraji), kjer bo 
opravljal oziroma že opravlja storitve transporta in višino mesečnih 
stroškov tovornega transporta. Vlogi morajo biti priložena naslednja 
dokazila in dokumentacija:
−	 odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra,
−	 	dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih obmo-

čjih,
−	 	seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilometrih in 

številom prevozov letno,
−	 izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.

5. način oBRaVnaVE VLoG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine 
Litija. Z izbranim subjektom transporta bo Občina Litija sklenila po-
godbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stro-
škov tovornega transporta iz odročnih krajev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati doda-
tna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor bo to potrebno za 
ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev pro-
računskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo s 
sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.

6. način in Rok Za DoStaVo VLoG
Rok za dostavo vlog je do 30.04.2014. Prijavitelji lahko vlogo oddajo 
na Občini Litija, Jerebova 14 - soba 44 (II. nadstropje) ali pa vloge po-
šljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni 
strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice 
z označbo »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS POKRIVANJE OPERATIVNIH 
STROŠKOV TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV V 
LETU 2014«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, 
ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz 6. točke tega razpisa, se 
ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.  
        OBČINA LITIJA

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi 
9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija  

(Uradni list RS, št. 61/08) objavlja naslednji:

JaVni RaZPiS Za PoDaJo PREDLoGoV Za 
PoDELitEV PRiZnanJa ZLata PLakEta 

oBčinE LitiJa Za LEto 2014
I.  Občina Litija namerava v letu 2014 podeliti priznanje Zlata pla-

keta Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli obča-
nom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem 
in drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam za dosežke 
na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, so-
cialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih 
področjih, za pomembno in ustvarjalno delo, dosežke trajnega 
pomena in uspehe, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in 
ugled Občine Litija. O podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine 
Litija bo odločal Občinski svet občine Litija. V posameznem letu 
se podeli največ eno priznanje Zlata plaketa Občine Litija.

II.  Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije in 
drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k boljše-
mu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na posame-
znih področjih. 

III.  Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija lahko 
podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge or-
ganizacije.

IV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni 
obliki najkasneje do 23. 05. 2014 do 12. ure na Občino Litija, 
Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO 
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA OBČI-
NE LITIJA ZA LETO 2014 – NE ODPIRAJ« in mora vsebovati:

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

 b)  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika pri-
znanja,

 c) utemeljitev predloga. 
V. Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji na 
Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednik: Pavel HIRŠEL

oBčina LitiJa na PoRtaLU Mojaobčina.si
13. 2. 2014 je na portalu www.Mojaobcina.si zaživel profil ob-
čine Litija, na katerem lahko klubi, društva, zavodi in posame-
zniki BREZPLačno objavljajo lokalne prispevke in povabila na 
dogodke.
Litija se je pridružila 
dolgemu seznamu 
slovenskih občin, ki 
so že prepoznale po-
membnost digital-
nega komuniciranja 
v današnjem času. 
In ker že dalj časa 
ugotavljamo, da je 
občina na področju 
spletnega komunici-
ranja premalo aktiv-
na, smo se povezali 
z uveljavljenim medijem Mojaobčina.si (podjetja Prims d.o.o.), ki 
gradi največjo lokalno skupnost v Sloveniji. 
Spletni portal Mojaobčina.si je namenjen obveščanju občanov 
slovenskih občin z ažurnimi novicami, komentarji, mnenji, napo-
vedmi dogodkov, fotografijami, avdio in video vsebinami ter vsemi 
tistimi lokalnimi informacijami, ki si jih občanke in občani želijo in 
iščejo na spletu. Spletni portal omogoča enostavno registracijo ter 
brezplačen ogled in soustvarjanje vsebin. 

Pridružite se nam pri ustvarjanju naše občine in postanite vir 
lokalnih novic, dogodkov in zanimivosti. 
Za več informacij se obrnite na:
- Podjetje PriMS d.o.o.: 01 620 88 17, podpora@prims.si 
-  občino Litija: 01 896 34 58, sasa.pirnavar@litija.si (Saša Pir-

navar) 
Vsem, ki ste se nam že pridružili, se za sodelovanje najlepše zahva-
ljujemo in vas pozivamo k čim pogostejšemu objavljanju prispevkov. 
Le skupaj bomo prispevali k večji in boljši obveščenosti v občini.
Profil občine si lahko ogledate na povezavi www.mojaobcina.si/
litija/ ali nas spremljate na Facebooku - Litija Mojaobčina.si.

oBVEStiLo
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, usta-
nove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli posre-
dujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri 
občinskem svetu Občine Litija, predloge za podelitev priznanja 
Častni občan Občine Litija. Predlog za podelitev priznanja mora 
vsebovati ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov 
naslov oziroma sedež, ime in priimek oziroma naziv predlaganega 
prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. Predlog posredujte 
v pisni obliki najkasneje do 23.05.2014 do 12. ure na Občino Liti-
ja, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO 
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ČASTNI OBČAN OBČINE 
LITIJA ZA LETO 2014 – NE ODPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki se 
lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne do-
sežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so prispevali k 
splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne Občine Litija in 
imajo trajen pomen za vse občane in njihovo življenje. Priznanje 
Častni občan se lahko podeli državljanom Republike Slovenije in 
drugih držav. V posameznem letu lahko občinski svet podeli naj-
več eno priznanje z nazivom Častni občan Občine Litija.

Občina Litija
Župan: Franci ROKAVEC

iZGRaDnJa kanaLiZaciJE in čiStiLnE 
naPRaVE PotEka Po načRtiH

Gradnja kanalizacije Litija in vzporednih komunalnih vodov se na-
daljuje. V prihodnjim mesecih se bo gradil kanal na Ljubljanski ce-
sti, na Ulici Mire Pregljeve, na Grbinski cesti, in Levstikovi ulici. 
Hkrati ser nadaljuje tudi gradnja na objektu čistilne. 
V času gradnje bodo po mestu Litija popone zapore cest, obvozi 
bodo označeni in urejeni. Zaradi gradnje kanalizacije in Osnovne 
šole bo v prihodnjim mesecih bistveno spremenjen prometni režim 
v okolici Ulice Mire Pregljeve. 
Vsaka od označenih faz bo v času gradnje popolnoma zaprta, celo-
ten promet pa se bo odvijal po vzporednih cestah. 
V tem času je pričakovati občasne zastoje, zato vas vljudno prosi-
mo za razumevanje.
Za dodatne informacije glede priključevanja na javno kanalizacijo 
se lahko obrnete na KSP Litija g. Marko Berčon (tel.: 01 890 00 26, 
marko.bercon@ksp-litija.si), informacije glede poteka investicije 
vam posredujemo na Občini Litija ga. Branka Lavrih (tel.: 01 8963-
452, branka.lavrih@litija.si ). Več na: www.cista-sava.si.

1. FaZa – Ulica Mire Pregljeve

3. FaZa – Grbinska cesta

2. FaZa – Levstikova ulica
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letos v litiji 
zemeljski Plin

Delavci podjetja Hidrotehnik iz 
Ljubljane so v februarju pričeli  
za koncesionarja Istrabenz-pli-
ni, intenzivno graditi primarni 
plinovod med Kresnicami in 
Litijo. Do sedaj je zgrajenega  
že skoraj polovico primarnega 
voda in, če bo šlo vse po načr-
tih, naj bi bila celotna poveza-
va zaključena že v prvi polovici 
letošnjega leta tako, da bi se 
lahko  potencialni uporabniki 
priključili na nov energent že v 
novi kurilni sezoni.

rezultati tekmovanja za naj kroF 
Pustnih PrireDitev v litiji 2014

V okviru pustnih prireditev 2014 je Društvo PoDEŽELSkiH 
ŽEna GaBRoVka skupaj s kmetijsko gozdarskim zavodom 
Ljubljana izvedlo tekmovanje za naJ kRoF. 

LitiJani Za LitiJanE – StoJnica  
VSE ZaStonJ

V mladinskem centru Litija že več let deluje stojnica vse zastonj. 
Namen stojnice je pomoč ljudem, ki so se znašli v socialni stiski 

in jim nakup oblek in 
obutve predstavlja ve-
liko težavo. Še posebej 
so ogroženi otroci, ki 
socialno stisko svojih 
staršev občutijo na la-
stni koži.
Stojnica je odprta vsak 
dan od ponedeljka do so-
bote od 14.00 do 20.00, 
na Ponoviški cesti 12. V 
tem času lahko prineseš 
ali odneseš stvari, ki jih 
potrebuješ. 
V Litiji tudi druge orga-
nizacije zbirajo rabljena 
oblačila in obutev, ven-
dar pa le-ta ni vedno 
namenjena našim obča-
nom. Kot že ničkoliko-
krat doslej smo Litijani 
dokazali, da znamo v 

težkih trenutkih stopiti skupaj. Stopimo skupaj tudi tokrat in poma-
gajmo so-občanom, ki so pomoči zares potrebni. Ekipa MC

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE  
ZA BOLJŠO LITIJO

PiSMo o LitiJSki PoLitiki
Volilno leto je tukaj. Občani bomo po vseh razpo-
ložljivih medijih lahko prebirali in poslušali lepe in 

sladke besede lokalnih politikov, kaj vse so v preteklih letih dobre-
ga naredili in kaj vse še bodo, če jim volivci le damo svoj glas tudi 
za naprej. Sem in tja se bo kateri od politikov tudi posul s pepelom 
in skromno priznal kakšno napakico, češ »kdor dela, ta tudi greši«. 
Nekateri bodo sposobni celo prodati svoje »duše«, le da ostanejo 
na oblasti. Skratka, čaka nas leto sladkih besed, zavajanj, pol re-
snic ali celo laži, vse z namenom obstanka na oblasti. In nekateri, 
tisti nepremišljeni ali zavedeni volivci bodo spet nasedli. Politika 
tudi že stika glave in razmišlja, katerega preverjenega in poslušne-
ga kandidata bodo kandidirali v nekem okolišu, kjer bo imel večjo 
verjetnost izvolitve. Oblast je pač slast in udobno življenje na račun 
davkoplačevalcev .
V februarskem Občanu smo lahko prebrali članek podžupana g. 
Gombača z naslovom Danes je največji problem, kako prepoznati 
pleve od semena oz. prepoznati dobra dejanja od prikrite »laži«. 
Članek je sicer korektno napisan, lahko bi celo rekli, da je odli-
čen, kajti takšno bi moralo biti pravo sodelovanje in komunikacija. 
V realnosti pa tega žal ni, zato napisane besede politika, ki je že 
dolga leta v samem vrhu litijske politike in oblasti, zvenijo ceneno 
in politikantsko, ker sam v praksi ne dela na tak način. Očitno vsa 
litijska politika z županom na čelu besede »sodelovanje, povezova-
nje in medsebojna komunikacija« razume zgolj kot prikimavanje in 
slepo odobravanje vsemu, kar dnevno producirajo politične stranke 
in njihovi predstavniki. Zraven kimajo tudi tisti, ki zadev dobro ne 
poznajo in ne razumejo ali pa imajo od kimanja določene osebne 
koristi oz. so deležni drobtinic z lokalne politične mize. Vse ostale, 
drugače misleče, pa lokalni veljaki imenujejo zgolj kritiki,nestrpneži 
ali tisti, ki jim jemljemo voljo do dela – po načelu znanega reka 
»kdor ni z nami, je proti nam«! Dejstvo je, da litijska politika pozna 
samo en način delovanja – govoriti eno in delati drugo, na kritike in 
opozorila javnosti pa odgovarjati brez argumentov z užaljenostjo in 
zamerami. Primitivno, otročje in skrajno škodljivo!
Spoštovani politiki, ko ste kopali litijsko finančno luknjo, občanov 
niste vprašali za mnenje ali soglasje. V začetku gradnje velikih pro-
jektov ste bili gluhi in slepi za vse predloge ali pripombe občanov in 
združenj. Še več, vse tiste, ki so si upali kaj povedati, ste ožigosali 
za zaviralce napredka Litije. Vsi ti omenjeni projekti se nenehno 
dražijo (ne pozabimo, da govorimo o milijonih EUR), denarja zanje 
zmanjkuje, prihodki občine se zmanjšujejo,uspešnost na razpisih je 
vprašljiva... Še huje pa je, da ne prinašajo nobene dodane vredno-
sti in bodo večinoma zgolj na plečih proračuna oz. nas davkopla-
čevalcev. nikakor ne trdim, da teh projektov ne potrebujemo, 
vendar bi jih lahko že v začetku glede na gospodarsko in finančno 
situacijo zastavili bolj racionalno in ekonomično. Del teh sredstev, 
ki jih zdaj namenjamo tem velikim projektom, bi bilo bolj pametno 
nameniti za industrijsko cono, za ugodne pogoje za razvoj podje-
tništva in posledično za nova delovna mesta, ki prinašajo dodano 
vrednost in s tem omogočajo razvoj naše občine. Mladi visoko iz-
obraženi kadri ne bi odhajali drugam, Litija bi zanje postala dom 
in ugodno delovno okolje, razvoj občine bi se pospešil in s tem 
posledično tudi prihodki občine. Na ta način bi bila realizacija ve-
likih litijskih projektov mnogo lažja in cenejša, kot je zdajšnja na 
kreditih. Razmišljanje in pamet naših izvoljencev ljudstva pa očitno 
tako daleč ne sežeta.
Politiki radi napišejo in prepričujejo druge ljudi, kako bi v resnici 
moralo biti, sami pa tega nikoli tako ne delajo. Prav tako ne prevze-
majo odgovornosti, radi prevaljujejo krivdo na druge ljudi in jih kri-
vijo za lastne neuspehe. Na koncu tako ali tako vse grehe politike 
plačamo davkoplačevalci, ki smo si pa tega, roko na srce, večinoma 
sami krivi, saj le redki zmorejo spregledati in javno opozoriti na 
nepravilnosti in nespodobnosti naših izvoljenih oblastnikov. To je 
naša realnost.  Mateja ŠTEFERL
PS: Civilna iniciativa Litija je nastala po zgledu številnih civilnih 
združenj po Sloveniji, katerim edini cilj je javno opozarjanje na 
nepravilnosti, škodljive odločitve ter nemoralno in neetič-
no ravnanje aktualne lokalne politike.

Komisija je krofe ocenjevala na podlagi Pravilnika o ocenjevanju 
kakovosti izdelkov iz žit, ki se uporablja tudi za ocenjevanje na »Do-
brotah slovenskih kmetij na Ptuju«. Podeljene so bile tri nagrade: 
1.  Mesto za najvišje število doseženih točk je prejela MARINKA  

KOLEDNIK iz Društva kmetic Litija-Šmartno,
2.  mesto je pripadlo MAGDI SMOLE iz Društva podeželskih žena 

Gabrovka,
3.  mesto je pripadlo IVANKI PRIMC iz Društva žena in deklet  

Polš nik
Organizatorji prireditev PUSTOVANJE V LITIJI 2014 se vsem sodelu-
jočim tekmovalkam zahvaljujejo za vse podarjene krofe, ki smo jih 
razdelili med udeležence pustne povorke.

Spoštovani gospod Bregar!
Na Levstikovem pohodu 2013 je res, proda-
jala tudi moja hči, tako, za veselje. Vse je 
naredila sama, delala je cele jesenske po-

čitnice in moji želji navkljub, postavila svojo stojnico in uživala. 
Bila je neznansko ponosna nase, vse dokler nista prišla vaša dva 
predstavnika in ji arogantno povedala da bosta naredila red, naj 
pokaže dokazilo, da je stojnica prijavljena. Bralcem v vednost… 
pozanimala sem se na občini in upravni enoti in pojasnili so mi, 
da oni z prijavo nimajo ničesar. Želite občanom to predstaviti kot 
delo na črno? Torej delo, ki ga je potrebno preganjati? Izdelke, 
ki so jih ustvarile otroške roke v želji, da pokaže, da zmore brez 
pomoči staršev? Želite meni sporočiti, naj hčerka donira, ali hčeri, 
naj nič ne dela ampak sedi za računalnikom? Bralci naj upraviče-
nost vaših dejanj presodijo sami. Učenje delovnih navad se začne 
že zelo zgodaj in z uspešnostjo, ki se s tem gradi, mladostnik pri-
dobiva samozavest, si gradi samopodobo, ne nazadnje se nauči 
upati si. S tem se strinja celo stroka, tako da se malo podučite. 
Zavedajte se, da niste imeli kaj spraševati prodajalcev o prijavlje-
nosti, niti o delu na črno. To je delo drugih v tej državi, vaše delo 
pa je na primer postavitev WC-jev, smetnjakov, pa še bi lahko kaj  
našla.
Veste gospod, kriza se je začela v Gabrovki s propadom podjetja 
Presad pred leti in upam si trditi, da jo je prav vsak domačin obču-
til ali pa jo še čuti na lastni koži. Čutila sem jo tudi jaz in verjemite, 
da se odzovem na stisko ljudi, vendar ne na vaš način, ko ste šele 
sedaj ugotovili da so potrebne donacije. Vesela sem, da vam po 
glavi roji samo dobrodelnost, zato vam prijazno predlagam, da v 
naslednjem Občanu objavite znesek, ki ste ga podarili ustanovam 
ali posameznikom v tej akciji vi (ne ostali donatorji), nato pa oba 
nakaživa še enkrat enak znesek osnovni šoli Gabrovka v šolski 
sklad, naj imajo še naši otroci nekaj od tega, ki v vsakoletnih či-
stilnih akcijah pobirajo smeti za pohodniki (ker košev na pohodu 
pač ni).
Mojih sokrajanov pa ne podcenjujte z zavajanjem in kontroliranjem 
plačil, ker nimate pravice. Imate pa zgoraj navedene dolžnosti in 
pohod je znova letos. Tokrat meni in moji hčeri ne boste imeli kaj 
očitati, ker bom šla na pohod in si ogledovala kako se vi držite 
predpisov potem pa bom opravila vse dolžnosti skrbne državljan-
ke. Upam, da tole najino polemiziranje bere tudi kdo, ki vam izda 
dovoljenje za prirejanje prireditve in ga pozivam, da objavite v Ob-
čanu natančna navodila, katera dovoljenja prodajalci potrebujejo, 
katere so njihove dolžnosti in pravice. Tako se bomo izognili krše-
nju pravil, pobrali davke, vam, spoštovani gospodu Bregar, pa ne 
bo treba skrbeti za red v tej državi. Prijazna gospoda ne bosta na-
dlegovala, oprostite, prijazno klepetala z prodajalci, tako da bodo 
le-ti lahko v miru prodajali, kar s trdim delom ustvarijo. Bralci, vi, 
pa bodite pozorni na nakazani znesek, ki ga bo g. Bregar nakazal in 
objavil v naslednji številki. Z veseljem bom storila enako.
TRR šolskega sklada v OŠ Gabrovka: SI56 0126-0603-0660-673, 
sklicna številka 00 1500. Takoj, ko boste objavili nakazani znesek 
bom to storila tudi jaz. Nakažite torej za otroke!

Pavlin LJUDMILA

RESnica in DiaLoG –  
tEMELJa DoBREGa  

SoDELoVanJa 
Zelo nas preseneča, da ste iz predloga 

odloka o obveščanju in informiranju javnosti o delu organov 
občine Litija in o javnem glasilu »Glasilo občanov«, ki v 26 
členih podrobno predstavi naloge, pogoje, načine in sredstva za 
obveščanje občanov in javnosti izpostavili le stavek, da župan in 
direktorica nadzorujeta delo urednika. Pri tem pa spregledali do-
ločbe, ki podrobno opisujejo, da urednika imenuje občinski svet, da 
mora urednik poročati občinskemu svetu in da je pomembno, da 
je urednik tisti, ki je v skladu s programsko zasnovo glasila in ko-
deksom novinarske etike pri svojem delu samostojen in neodvisen. 
Občina Litija je s predlogom odloka želela pravno formalno urediti 
obveščanje občanov preko časopisa in želela, da svetniki odločijo 
ali se staro »Glasilo občanov«, katerega lastnik je Občina Litija in 
je še vedno vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo in 
že od leta 2000 ne deluje, ukine ali pa svetniki odločijo, da ostane 
obveščanje tako kot sedaj, preko zasebnega časopisa »Občan», ki 
je v lasti Tiskarne ACO. Vaša ocena, da je časopis dober in da Ob-
čina zanj namenja premalo sredstev, je popolnoma subjektivna in v 
nasprotju z vašim dosedanjim pisanjem in trditvami, da se občina 
ne obnaša gospodarno pri izvajanju javnih naročil. Zakaj? Ker želi 
Občina Litija s predlogom odloka doseči bolj racionalno, stroškov-
no ugodno ter tehnično in vsebinsko ustrezno obliko komunicira-
nja – kar bi pomenilo, da zopet začne izdajati obstoječe občinsko 
glasilo, bodisi v lastni režiji ali preko javnega zavoda, kot to počne 
vrsta sosednjih občin. Seveda pa je tudi možno, da se podeli kon-
cesija, vendar obvezno po predhodno izvedenem razpisu, kjer se 
na podlagi najnižje cene izbere najugodnejšega ponudnika. Ker pa 
do sedaj takega razpisa ni bilo, Občina Litija niti nima primerjave ali 
je zdajšnji izdajatelj najugodnejši ali ne. Zagotovo pa se vsi strinja-
mo, da je prav, da Občina Litija poskuša varčevati tudi pri stroških 
za medije tako kot varčuje tudi pri drugih izdatkih. 
Vaša trditev, da se sredstva za politične stranke povečujejo ne drži, 
kar lahko zelo hitro ugotovite, če primerjate sredstva, ki so bila 
strankam namenjena v letu 2010, ob začetku mandata, in sredstva, 
ki so predvidena za leto 2014. Iz slednjega je razvidno, da je politič-
nim strankam namenjenih kar 25 % manj sredstev. 
Spoštovana gospa Šteferl, moj članek je namenjen zgolj predsta-
vitvi resničnih informacij, ki temeljijo na verodostojnih podatkih in 
so javnosti dostopne na spletnih straneh občine Litija. Dejstvo in 
resnica je, da se v Litiji v tem obdobju zelo veliko gradi, da se hkrati 
izvajajo največji projekti v zgodovini naše Občine in da za njiho-
vo uspešno izvajanje in dokončanje potrebujemo dobronamerno 
sodelovanje, konstruktiven dialog, predvsem pa veliko strpnosti in 
spoštovanja drug do drugega. Le tako bomo »razvojni voz« prema-
knili naprej, v prijaznejšo prihodnost. Ne za naše ali vaše, temveč 
za vse občanke in občane. 

Pavel HIRŠEL 
Vodja Svetniške skupine SLS
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(nadaljevanje 1. strani)
nE PREPUŠčaJ SE tokU!

Tudi letos bo dan za SprememBe, največja slovenska prostovolj-
ska akcija,ki jo spodbuja Slovenska filantropija, zajela Litijo in Šmar-
tno pri Litiji in sicer na petek 4. aprila in soboto, 5. aprila 2014. 
V petek, 4. aprila ob 19. uri bo v Kulturnem domu Šmartno pri 
Litiji gostovala z donirano predstavo »Pohujšanje v dolini šent-
florjanski« gledališka skupina Teater 16 z Gimnazije Litija. 
V soboto, 5. aprila ob 19. uri pa bo v Kulturnem domu na Stavbah 
v Litiji gostoval z donirano predstavo »Spusti me pod kovter…« 
KUD Vajkard. Vsa zbrana sredstva s prodajo simbolnih vstopnic 
bodo šla v dobrodelne namene pomoči potrebnim posameznikom 
znotraj obeh lokalnih skupnosti.
Letos bodo v ospredju manjše skupnostne akcije, ki bodo delovale 
v dobro naše skupnosti in posameznikov, ki so se znotraj naše sku-
pnosti znašli v stiski. Le-te bodo potekale tekom celotnega 5.aprila. 
Prostovoljci že nabiramo ideje za manjše akcije, ki jih bomo izvajali. 
Zanima pa nas tudi vaše mnenje! kaj misliš, katera je tista stvar, 
ki bi jo bilo potrebno v naši lokalni skupnosti spremeniti in bi 
jo lahko skupaj s teboj spremenili na letošnji Dan Za SPRE-
memBe (je to obnovitev otoškega igrišča, zasaditev novih sadnih 
dreves, ureditev krožnih križišč v Litiji, pomoč ostareli sosedi, ure-
ditev igrišča za otroke in mladino, pomoč pri postavitvi sosedove 
ograje, ureditev skupnostnih vrtičkov, čistilna akcija, ...)? Zelo ve-
seli bova tvojega namiga, kaj bi želel, da uredimo s tvojo pomočjo, 
piši nam na dan.za.spremembe@gmail.com
Iščemo seveda tudi ekipe in posameznike, ki bodo sodelovale in 
izvajale akcije. Vsi se lahko prijavite na zgornji e-mail. Sodelovanje 
so že obljubili PDG Litija, OŠ Litija, prostovoljci MC Litija, MSOLi, 
skavti, KLIŠE, Nova Kultura Litija idr. Zakaj ne bi pomagal še ti? 
ne čakajmo na maj in da bo nekdo drug naredil spremembo 
namesto nas, ko pa lahko danes skupaj spremenimo marsi-
kateri kotiček lokalne skupnosti in življenje posameznikov v 
njem. nE PREPUŠčaJtE SE tokU!
Nekateri so se že pridružili akciji s svojimi idejami kot npr.:
Muzej premoderne umetnosti v Hotiču pripravlja v soboto, 5. 
apri la ob 17. uri bo v Muzeju premoderne umetnosti v Hotiču 
umetniški dogodek, na katerem bomo zbirali sredstva za podporo 
kulturnim dejavnostim v lokalni skupnosti. Pomagaj kulturi tudi ti z 
donacijo v dobrodelni umetniški trgovini. 
Med 31. 3. 2014 in 6. 4. 2014 pa lahko na pobudo Ženskega ro-
kometnega društva Litija prinesete star papir v zabojnik pri KGZ 
- Agromarket v Litiji in Ženskemu rokometnemu društvu Litija po-
magate zbirati sredstva za spodbujanje športnih aktivnosti mladih 
v lokalni skupnosti. Zabojnik boste prepoznali po ribicah, znaku 
Dneva za spremembe.
Več o tem, kako bo potekal letošnji dan za SprememBe, bova 
vodji projekta javili v prihajajočih tednih. Spremljaj spletno stran in 
FB in Twitter profil Mladinskega centra Litija, spletno stran Stičišča 
NVO Srca Slovenije, poslušaj Radio Geoss in glej prispevke lokalne 
televizije. 

vodji projekta
Mojca MIKAC (Mladinski svet občine Litija) in Tina BAŠ (ZKMŠ 

Litija OE Mladinski center Litija)

Dan Za SPREMEMBE 2014
Se še spomnite lanskega dneva za Spremem-
BE? S skupnimi močmi smo zbrali 650 € za ude-

ležbo v šoli v naravi učencev Podružnice s prilagojenim programom 
OŠ Litija.
Tudi letos bo DAN ZA SPREMEMBE, vseslovenska prostovoljska ak-
cija, zajela Litijo in Šmartno pri Litiji in sicer na soboto, 5. aprila 
2014. V našem lokalnem okolju jo organizirata naš mladinski cen-
ter v sodelovanju z Mladinskim svetom občine Litija. 
Tokrat bodo v ospredju manjše skupnostne akcije, ki bodo de-
lovale v dobro naše skupnosti in posameznikov, ki so se znašli v 
stiski. Skupaj bomo barvali ograje, čistili okolico, gledali predstavo, 
sadili drevesa in še in še. 
Pridruži se nam! Luštno bo, tako kot vedno. Spremljaj spletno 
stran in FB profil MC Litija, spletno stran Stičišča NVO Srce Slove-
nije, kjer boš našel/našla najnovejše informacije o akciji.

V MESEcU MaRcU in aPRiLU V Mc-JU  
PRiPRaV LJaMo naSLEDnJE DELaVnicE,  

okRoGLE MiZE in ŠE in ŠE...: 
sobota, 22.3. 15.00 Turnir v odbojki – zaključek 

večernega gibanja z MC-jem
vsak četrtek, zbor pred 
MC Litija 16.00 Tekaški četrtki – vsak četrtek 

petek, 4.4. 18.00 Sproščeni petek z Vesno
petek, 18.4. 18.00 Karaoke

Vabimo vas na dve okrogli mizi: ob svetovnem dnevu boja proti 
rasni diskriminaciji in predsodkih o tem, kako naj bi se ženske in 
moški obnašali, s katerimi poklici naj bi se ukvarjali in katere la-
stnosti bi morali imeti.
V kolikor te zanima, kako do poklica psihologa, kje vse se lahko s 
tem poklicem zaposliš ter navsezadnje tudi o poti do tega naziva, te 
vabimo da se nam pridružiš v sredo, 26.3. ko v okviru zaposlitvene 
pisarne pripravljamo predstavitev poklica psiholog.
EVS prostovoljka Vesna (magistra pedagogike) je tudi ta mesec pri-
pravila nabor delavnic, na katere ste vljudno vabljeni: 3. del astro-
loške delavnice, na kateri se bomo učili o značilnostih astroloških 
znamenj, sledi 4. del učenja cirilice in izkustvena delavnica oreševa-
nju konfliktov v ekipi oz. skupini, kjer je dinamika reševanja sporov 
in vpliv teh sporov na posameznika drugačen kot pri medsebojnih 
konfliktih. Ugotavljali bomo tudi kako se mi obnašamo ob situacijah, 
ko v skupini pride do konflikta in kako ti vplivajo na nas, ter poiskali 
načine kako lahko te spore znotraj skupine tudi rešimo. S tematiko 
bomo nadaljevali na delavnici kreativno reševanje težav. Sprehodili 
se bomo po ključnih načelih, ki spodbujajo našo kreativnost za reše-
vanje težav in se jih naučili uporabljati. Znanja z delavnci lahko aplici-
ramo v vsa okolja s skupinskim delom: društva, neformalne skupine, 
delovne organizacije,… skratka zanimivo in poučno za vsakogar.
V ponedeljek, 31.3. ob 18.00 boste lahko spoznali EVS prostovoljca 
iz MC Zagorja. Uray prihaja iz Turčije in bo vodil delavnico načrt 
trženja za manjše organizacije in manjša podjetja. 
Vabljeni na večer poezije in glasbe, in sicer pripravljamo Klubsko 
sceno ob obletnici smrti velikana grunga Kurta Cobaina. Dobimo se 
5.4. ob 19.00 v mladinskem centru. 
15.4. v mladinski center prihaja dr. Milojka Juteršek. Vabljeni ste na 
predavanje o vedno večji težavi modernega sveta – tudi med mladi-
mi, sladkorni bolezni. Predavanje organiziramo skupaj z društvom 
diabetikov Litija.
natančnE tERMinE PRoGRaMoV PoGLEJtE V koLEDaRJU PRi-
REDitEV, na spletni strani www.mc-litija.si, in FB strani Mc Litija.

noVo V LitiJi – PREDStaVitEV tERaPEVtSkE  
SkUPinE Za MLaDE DRUŽinE

Na predstavitvenem predavanju bosta delovanje terapevtske 
skupine predstavili Tina Rahne Mandelj in Mateja Katona, zakon-
ski in družinski terapevtki. Na predavanje vabita mlade starše (s 
predšolskimi otroci), ki želite spoznati kaj se dogaja v času star-
ševstva, kaj to pomeni za odnos in kje ste v tej zgodbi vi (raziskati 
dogajanje v sebi, v partnerstvu in ob otroku). Več o predavanju si 
lahko preberete na spletni strani MC-ja http://www.mc-litija.si/
dejavnost/program/, prijave in informacije dobite tudi v Mladin-
skem centru ali na info@puncica.si, oz. tel. 031 670 321.

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

Dobra glasba, izbrana družba, zabavne ter izvir-
ne pustne maske, ples, smeh in še več so najbolj 
zaznamavale klišejevo pustno zabavo, ki se je to 
leto odvijala ob sodelovanju z občino Litija.
Športna dvorana v Litiji se je 28. februarja, večer pred 
pustno soboto, do dobra napolnila. Glasba je bila tudi 
tokrat glavno gonilo zabave. V uvodnih urah je MC 

DJ Berny s komercialnim housom  dodobra razgrel občinstvo, po 
uvodnih ritmih pa se je dvorana tudi že napolnila do končnih 350 
obiskovalcev. Zadnji ritmi so zabavo popeljali do končnega vrhunca 
iz pod prstov, nam že vsem znanjega, DJ Sinart-a, ki je dokončno 
raztrgal pustno sceno s tech-housom.
Pustno zabavo smo popestrili tudi s prikupnimi in praktičnimi na-

gradami, ki so bile po-
deljene najbolj izvirnim, 
zabavnim ter dovršenim 
pustnim maskam in ko-
stumom. Med njimi so 
bili za zmagovalce iz-
brani ženski četverček 
- Minions iz Jaz baraba, 
najbolj energični plesa-
lec večera Jimy Hendrix 
z rumenim nosom,  She 

is Pokemon in predstavnik para iz znane risane serije A je to. Prav 
izvirnost in številčnost vseh udeležencev, ki so se za ta nori večer 
prelevili ter se našemili, je letošnjo zabavo najbolj popestrilo in jo 
naredilo norčavo, divjo, zabavno ter nepozabno.
Ob tem se moramo za odlično izvedbo zabave zahvaliti vsem, ki so 
sodelovali pri organizaciji tega dogodka, še posebej pa vsem našim 
sponzorjem. Se vidimo na naslednji zabavi. KLIŠE

PUStno RaJanJE Z MLaDinSkiM 
DRUŠtVoM JEVnica

Na pustno soboto je tudi Mladinsko društvo Jevni-
ca poskrbelo za pustno parado in otroško igro pol-
no sladkih dobrot in prijetnega druženja. Dogodek 

je bil organiziran s pričetkom ob 14.00 uri, pred Športnim društvom 
Jevnica. Zbrale so se pustne maske malih in velikih, vsaka pose-
bej lepa, zanimiva in polna dobre volje. Z otroki smo peli, se igrali, 

PUStoVanJE V LitiJi - LitiJSki kaRnEVaL 2014
Smo pršli u suboto mau po Litiji, pa vidl velik ludi, pa mel so ve-
lik otroc. Pobral smo jim mal denar, pa komisijo podkupval…
Smo neregistrirana in zelo profitna organizacija. Država nas pri tem 
skrbno podpira. Smo marljivi, saj počistimo vsa dvorišča, parkiri-
šča in zbirališča. Vse karkoli Vaše hiše leži, kaj hitro lastnika dobi. 
Najdene stvari prodamo. V 
»cigo« avtomatu evre pere-
mo. Davkov nimamo tako 
čisti zaslužek si razdelimo.
Najraje imamo baker in zla-
to, pa tudi vse kar sveti se 
lepo. Za nas nepremičnin-
skega davka ni, ker zemljo 
država nam brezplačno deli. 
Korupcije ne poznamo vse 
operemo in poberemo. Brez, da nas pokličete, čistilni servis Cigan 
najde Vaše premoženje. Nič ni vaše vse je naše. 
Zdaj smo nazaj na dulensku šli, pa drug let za pusta se bomo vrnil!
čistilni servis ciGan
• Če je še kdo k rab nou ukraden agrgat naj pukliče na ĐSM.

DRaGi MLaDi LitiJani  
in LitiJankE!

MSOLi – Mladinski svet občine Litija 
deluje s polno paro, predvsem pa raz-
mišljamo o potrebah mladine v lokalni 
skupnosti – o tem kaj bi si želeli mladi, 

da se spremeni in izboljša. Sanjamo o skupni rubriki za mlade v 
Litijskem občanu in ostalih lokalnih medijih, da bi končno imeli pro-
stor mladi, če bi želeli kaj povedati, kritično pogledati na kakšno 
stvar. MSOLi se je v decembru in januarju srečal z županom in 
vsemi podžupani, na pogovorih je poteklo že nekaj debat in MSOLi 
bo letos trdno deloval na področju aktiviranja mladinskih organi-
zacij, zagovarjanju pravic, želja, potreb mladih v lokalni skupnosti, 
prostovoljskih akcijah, kot tudi na področju strateškega načrta ure-
janja problematike mladih in mladinske politike v občini Litija.
O slednjem se strinjajo vse organizacije članice, ki podpirajo glav-
ni letošnji cilj, da mladi Litijani in Litijanke spišejo Strategijo za 
mlade, strateški načrt za urejanje problematike mladih v lokalni 
skupnosti.

MSOLi bo vodil raziskavo na področju potreb, želja in stanja 
mladine v občini Litija. Želimo si, da bi zares vsak mlad posamez-
nik med 15. in 30. letom v občini Litija pristopil k raziskavi in izpol-
nil vprašalnik. Želimo identificirati raznolikost stanj, želja in potreb 
mladih na različnih koncih lokalne skupnosti. Organizirali bomo tudi 
nekaj posvetov na temo soočenja mnenj mladih z odločevalci v 
lokalni skupnosti. Na podlagi raziskave in posvetov bomo pripravili 
strokoven strateški načrt za urejanje problematike mladih v 
Litiji. O slednji se bomo razpisali tudi še naslednjič. 

Dan Za SPREMEMBE: nE PREPUŠčaJ SE tokU! – petek  
4. april in sobota 5. april 2014. 

Vodstvo MSOLi.

Mladinski svet  
občine Litija (MSOLi)  

in ZKMŠ enota  
Mladinski center Litija 

objavljata javni razpis:

 »naj mladi prostovoljec/prostovoljka 
občine litija za leto 2013«.

Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne 
ali zasebne institucije vabimo, da na razpis predlagajo posamezni-
ce in posameznike, ki so v letu 2013 z osebnim prizadevanjem in 
prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življe-
nju občank in občanov Občine Litija.
V izboru lahko sodelujejo prostovoljci stari med 15 in 30 let. Kot 
starostno mejo bomo upoštevali starost dopolnjeno v letu 2012.
Vsem prijavljenim, ki bodo izpolnjevali pogoje, bomo podelili pri-
znanje in s tem naziv »Naj mladi prostovoljec/prostovoljka Občine 
Litija 2013«. Tistemu/tisti, ki bo po mnenju komisije izstopal/a, 
bomo podelili praktično nagrado.
Pogoji za prijavo oz. sodelovanje na javnem razpisu so:
-  prostovoljci za svoje delo ne smejo biti plačani oz. zaposleni za 

izvajanje dejavnosti, za katere se jih prijavlja,
-  predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki se nahaja na spletni strani 

ZKMŠ enota Mladinski center Litija http://www.mc-litija.si/raz-
pisi.html, lahko pa jo prejme po navadni ali elektronski pošti na 
podlagi naročila na elektronski naslov info@mc-litija.si ali na tel. 
št. 051/443 410 in 01/89 80 119.

-  obvezna priloga prijavnici je kratek življenjepis prostovoljca/ke, iz 
katerega bodo razvidni življenje in delo prostovoljca/ke.

O izbiri in podelitvi priznanj za naslov »Naj mladi prostovoljec/pro-
stovoljka Občine Litija 2013«, bo odločala komisija na podlagi pra-
vočasno prispelih prijav. Komisija bo sestavljena iz predstavnikov 
Mladinskega sveta občine Litija in ZKMŠ enote Mladinski center 
Litija ter organizacij in posameznikov, ki kot prostovoljci aktivno 
delujejo v občini. 
Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili prostovoljčeva osebnost, 
dosežki, odgovornosti, aktivnosti in rezultati dela, ki ga je opravljal 
brezplačno in prostovoljno. O vsaki prijavi se bo odločalo posebej. 
Odločitev komisije je dokončna.
Priznanja bomo podelili na sklepnem delu prostovoljske akci-
je Dneva za spremembe v soboto, 5. aprila 2014 v Kulturnem 
domu za stavbah, pred donirano predstavo KUD Vajkard.
Prijava na razpis mora biti poslana na naslov ZKMŠ enota Mla-
dinski center Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija, do vključno – 
ponedeljka, 31.3.2014. Na kuverti mora biti oznaka: NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS ZA »NAJ MLADI PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA 
OBČINE LITIJA 2013«.
POMEMBNO: Promocija prostovoljskega dela je ključni namen 
natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in spodbuditi pro-
stovoljsko delo tudi pri vas, v vaši organizaciji.

predstavili svojo pustno opremo, nato pa se zasluženo okrepčali 
s krofi in vročim čajem. Po prijetnem druženju in zabavi, smo se 
podali na že tradicionalni pustni pohod po »zeleni dolini« krajevne 
skupnosti Jevnica. Med pohodom smo krajane na pustno parado 
opozarjali  s pesmijo, tolkali in ostalimi glasbili. Med sprevodom 
smo se maškare sladkale z bombončki ter svojo prisotnost obe-
ležile z zgodovinsko fotografijo. Maškare smo s svojo prisotnostjo 
ter dobro voljo, uspešno pregnale zimo in v naše kraje priklicale 
čudovito pomlad.  Saša ŠEGA, MDJ



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
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NA ZALOGI TUDI: Citroen C3 1.4i Exclusive, letnik 2006, cena 3.680,00 EUR; Opel Astra 
1.7 CDTI Enjoy, letnik 2010, cena 9.600,00 EUR; Opel Astra GTC 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2009, 
cena 6.900,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Essentia, letnik 2004, cena 3.740,00 EUR; 
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI Ecoflex, letnik 2010, cena 6.550,00 EUR; Opel Insignia 2.0 CDTI, 
letnik 2009, cena 12.900,00 EUR; Opel Zafira Enjoy 1.8, letnik 2008, cena 6.800,00 EUR; 
Peugeot 206 X-Line 1.4 HDi, letnik 2002, cena 1.990,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Cosmo
Letnik: 2011, veljavnost nalepke: 07/2015, 
prev. 139000 km, bela barva, diesel motor, 
1956 ccm, 96 kW, ročni menjalnik (6 pr.)

13.500,00 EUR

Volkswagen Golf GL 
Letnik: 1994, veljavnost nalepke: 08/2014, prev. 
172688 km, rdeča barva, bencinski motor, 1781ccm, 
66 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

650,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECOFLEX
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 02/2014, prev. 
135486 km, svetlo modra barva (kovinska), diesel mo-
tor, 1686ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

6.950,00 EUR

Opel Meriva 1.7 CDTI Enjoy
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: /, prev.162677 
km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, 1686 
ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.660,00 EUR

Ford Fiesta Comfort 1.4 16V Letnik: 
2008, veljavnost nalepke: 10/2014, prev. 80696 
km, srebrna barva (kovinska), bencinski motor, 
1388 ccm, 59 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

4.660,00 EUR
Opel Corsa Club 1.0 12V
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: /, prev. 128679 
km, svetlo zelena barva (kovinska), bencinski 
motor, 973 ccm, 43 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

1.880,00 EUR

tEDEn VSEŽiVLJEnJSkEGa 
UčEnJa (tVU) 2014

Vabimo vsa društva, podjetja in organizacije, 
da se nam v maju in juniju pridružite in se širši 
javnosti predstavite z brezplačnimi dogodki in 
prireditvami ali pa promovirate svojo dejavnost. 
TVU se je v 19-tih letih uveljavil kot vseslovenska 
prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izo-
braževanja in učenja ter udeležence vseh gene-
racij, s tem pa omogoča uveljavljanje koncepta in 
prakse vseživljenjskega učenja v naši družbi. 

Vodilna, a neobvezna tema letošnjega tVU je: 
UčEnJE Za ŽiVLJEnJE.

Na srečanju 26. 3. ob 10.uri na IC Geoss se bo-
mo pogovorili o prireditvah, ki jih načrtujete, pro-
mocijskem gradivu, ki smo ga pripravili za vas in 
o možnostih sodelovanja tudi na drugih podro-
čjih dela, ki nas povezuje.
Za potrditev udeležbe nas pokličite na 031 759 
355 ali pošljite e-pošto na naslov informatorka@
ic-geoss.si . 

ViŠJa ŠoLa
Sodelovanje med predavatelji in izobraževalno 
organizacijo je bistvenega pomena za ponudbo 
kakovostnega izobraževanja. S tem namenom 
organiziramo Strokovne aktive predavateljev. 
Na nedavnem srečanju smo načrtovali nadaljnje 
delo, se pogovorili o pomembnosti organizacije 
delavnic za pripravo diplomskih del in pomenu 
organizacije strokovnih ekskurzij za vse progra-
me, tako na srednješolskem kot na višješolskem 
področju. 

V marcu smo tako organizirali ekskurzijo za ude-
ležence programa Organizator socialne mreže. 
V okviru predmeta Spodbujanje prostovoljnega 
dela v lokalnem okolju pod mentorstvom Marije 
Milavec Kapun so obiskali Slovensko filantropijo 
in Karitas v Ljubljani. 

EkSkURZiJa V FiLantRoPiJo
Študenti višješolskega programa Organizator 
so cialne mreže so skupaj z predavateljico Ma-
rijo Milavec Kapun odšli na študijsko potepanje 
po Ljubljani. Spoznali so širino delovanja Slo-
venske karitas ter Slovenske Filantropije, ki jih 
je navdušila s svojo krovno funkcijo promotorja 
prostovoljstva in pomembnega podpornika vsa-
kega prostovoljca, prostovoljske organizacije in 
vseh ljudi odprtega srca. Hvala Mojci Kepic in 
Primožu Jamšku. Polni projektnih idej za delo or-
ganizatorja socialne mreže pri promociji prosto-
voljstva smo se razšli v poslavljajoči pomladni  
dan.

noVa SPLEtna StRan
Z željo po večji prepoznavnosti Izobraževalni cen-
ter Geoss nadaljuje s spreminjanjem svoje zu-
nanje podobe. V 
začetku leta smo 
predstavili nov lo-
gotip, v marcu pa 
je zaživela naša 
nova, preglednej-
ša in prijaznejša 
spletna stran:
www.ic-geoss.si . 

MaŠkaRE
Na pustni torek smo se tudi 
zaposlene na IC Geoss od-
ločile, da bomo našemljene 
pregnale zimo. Sodeč po le-
pem marčevskem vremenu, 
nam je kar dobro uspelo.

dan odprtiH 
vrat

V februarju je, tako kot 
drugod po Sloveniji, tudI 
pri nas potekal informa-
tivni dan za vpis v sre-
dnješolske in višješolske 
programe. Zanimanja je 
bilo precej, opravili smo 
nekaj telefonskih in oseb - 
nih pogovorov.

kaJ SE DoGaJa V tEH DnEH?
kako LaHko PRiDE oBRtnik,  

PoDJEtnik Do FinančnE PoMoči?
V marcu smo v sodelovanju z 
Občino Litija in Obrtno-pod-
jetniško zbornico Litija orga-
nizirali seminar z delavnico 
»Kako lahko pride obrtnik, 
podjetnik do finančne pomo-
či?« Seminar sta vodili mag. 
Larisa Vodeb in mag. Barbara 
Grintal, strokovnjakinji na področju podjetništva, 
mednarodnih projektov in razpisov. Predstavljene 
so bile glavne oblike finančnih spodbud, njihovi 
financerji, oblike projektov ter glavni poudarki, ki 
jih javni financerji upoštevajo pri dodeljevanju fi-
nančnih spodbud. Na delavnici pa so si udeležen-
ci izdelali tudi vsak svoj poslovni načrt.

MEDnaRoDni PRoJEkti!
V IC Geoss je dozorela ideja o sodelovanju naše-
ga centra v mednarodnih projektih. S tem želimo 
obogatiti naš program in ponuditi udeležencem 
nove programe, ki jih bomo izvajali po modernih 
metodah v sodelovanju s partnerji Evropske unije. 
V ta namen smo se skupaj z Občino Litija in MC 
Litija lotili intenzivnega izobraževanja zaposlenih 
za uspešno konkuriranje na evropskih projektih. 
Verjamemo, da bomo uspešni in prve projektne 
aktivnosti lahko pričakujete že to jesen.

Mednarodni projekti prinašajo pisano paleto 
novih aktivnosti za razvoj lokalnega okolja.

naDaLJEVaLni tEčaJ nEMŠčinE, 
PoSLoVna anGLEŠčina

V februarju se je začel nadaljevalni tečaj nem-
ščine, kjer udeleženci v majhni skupini pod vod-
stvom Aleksandre Kokalj nadgrajujejo in izpopol-
njujejo svoje znanje. Pravijo, da se imajo super, 
prav tako pa tudi udeleženci na tečaju Poslovne 
angleščine, ki ga vodi Iris Bremec.

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

V letu 2014 bi ic Geoss ponovno 
prevzel naloge območne ga ko-
ordinatorja priredi tev ob tednu 
vseživljenjskega učenja.

Pridružite se nam 
na srečanju izvajal-
cev in območnega 
koordinatorja TVU, 
ki bo 26. marca 
2014 ob 10.00 na 
ic Geoss, v Modri 

sobi, Trg na Stavbah 8a, Litija.

ic Geoss vabi k vPisu v nasleDnje:
SREDnJEŠoLSkE

programe: 
 EKONOMSKI TEHNIK
 STROJNI TEHNIK
 PREDŠOLSKA VZGOJA
 LOGISTIČNI TEHNIK
 TRGOVEC

ViŠJEŠoLSkE  
PRoGRaME: 

  ORGANIZATOR  
SOCIALNE MREŽE

 INŽENIR STROJNIŠTVA
 EKONOMIST

Pokličite na: 041/733-980 ali 031/759-355,  
info: info@ic-geoss.si, net: www.ic-geoss.si

Hotičani StE VEtERinaRSkE FacE,
ker ste znani po doktorjih znanosti – univerzite-
tnih profesorjih, katerih stroka je VETERINA. To 
so predavatelji na Veterinarski fakulteti v Ljublja-
ni in pisci vrhunskih znanstvenih del: 
doc. dr. Primož Klinc (1973 - ) – sicer Vačan, am-
pak zdaj živi v Jesenjah in zna narediti tako, da 
se po želji rodi teliček ali pa 
telica (sl.1),

dr. Janez Batis (1919 – 2002) – mikrobiolog - 
doma s Konja (sl. 2),
dr. Leo Rigler (1914 – 2001) – anatom – ki bi bil 
letos, 19. aprila, star 100 let (sl.3).

Ob 100 letnici bi se morda 
spodobilo, da bi s pomočjo 
vašega prijaznega župnika pobrskali po arhivu 
in pod vrhunsko umetnijo – oljnato sliko, ki visi 
v župnijski cerkvi, napisali, kaj in kdo je na njej 
in kdo je avtor ogromnega platna. Vem samo 
to, da je možakar v modri obleki dr. Leo Rigler 
in da za roko drži svojo 
ljubko hčer. Morda je 

v ozadju narisan tudi njegov oče, ki je bil 
učitelj v Hotiču pa še drugi sorodniki so 
v velikonočni procesiji (sl.4). Če bi Martin 
Brilej vse to vedel, o čemer zdaj pišem, bi 
bila knjiga Litijski obrazi še debelejša. 
Vaša čudovita učiteljica Marta je pred leti 
skupaj z otroci naredila raziskavo o Hoti-
ču in s tem iztrgala iz pozabe marsikatero 
skrivnost (http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/mojaslo/predstavitve 
/ predstavitve/hotic/ ). 
Niste pa samo veterinarji; imate tudi glasbenike, slikarje, športnike, 
dobre gostilne, rejce konj, kmete, gasilce, …

Med vojno ste preko Save z rancami ilegalno vozili 
ljudi in vse, kar je bilo potrebno za upor proti okupa-
torju. Zato imate pri vstopu v vas z ljubljanske strani 
spomenik brodnikom (sl.5). Čeprav ste bili nekateri 
med seboj na smrt skregani, celo drugo svetovno 
vojno med vami ni prišlo do izdajstva.
Dragi Hotičani in okolišani: ponosen sem, da na jugu 
mejimo z vami. Kapo dol! Moje iskreno spoštovanje 
in občudovanje! Četudi ne bi bili take face, kot ste, bi 
nas imel vseeno neskončno rad!   Zvonček Norček

JEŽ in ZiMa
Dole, Gabrovka, Šmartno pri Litiji - Zima je končno le pokazala svoj 
pravi obraz in razveselila vse, ki so jo komaj čakali. Nasula nam je 
snega, vse preveč žleda, sedaj pa še dežja. Pokazala se je človeška 
solidarnost, tista pomoč. ki jo živali že od nekdaj poznajo.
Skupina ljubiteljev igranja, od učiteljic, vzgojiteljice, delavcev šole, 
učenk OŠ Gabrovka - Dole, je že nekajkrat razveseljevala najmlajše 
ob novoletni obdaritvi, oz. ob obisku knjižnice z igrico Jež in zima. 
Zgodbo je spisala učenka 9. razreda teja Jerič, v njej pa potrdila 
zelo poučno misel, da si živali v stiski vedno pomagajo. Jež, ki se 
v jeseni ni zavedal resnosti časa, si ni pripravil nič za pod zob, ko 
pa je nastopila zima, pa mu je krulilo po želodčku. Največji v gozdu 
medved in najmanjša miška sta mu v stiski priskočila na pomoč. 
Veselje je bilo nepopisno, še posebej takrat, ko sta priskakljala 
zajčka.

Dobri človeški odnosi 
živijo, tako kot to velja 
za odnose v živalskem 
svetu. To smo dokazale 
vse, ki smo se že četrtič 
zbrale moči in razve-
seljevale mlado publiko 
jež: Simona, škrat: Tjaša, 
medved: Vesna, snežinki: 
Anita in Mihaela, zajca: 
Ksenija in Teja, snežak: 
Branka, miška: Jožica. 
V naslednjih tednih bosta 
izginila zmrzal in led, nas-
topila bo pomlad, ostala 
pa bo človeška toplina in 
pomoč sočloveku.

Jožica VRTAČNIK
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knjižnica litija KuLTuRNI CENTER LITIJA
Pomladansko dogajanje v kulturnem 
centru prinaša veliko lepih in srčnih 
dogodkov…

VaBiLo na PRiBLiŽEVanJa 
25. marca 2014 bo gostja Približevanj 
KSENIJA BENEDETTI, ki jo občudujemo 

kot eminentno šefinjo Protokola RS. Pri svojem delu je bila priča 
najpomembnejšim zgodovinskim dogod-
kom, s katerimi se je soočila naša mla-
da država. Sodelovala je pri 260 visokih 
državniških obiskih, načrtovala proslave 
in slovesnosti, kot sta bila vstop v EU in 
predsedovanje EU. Je soavtorica kode-
ksov in sprejetih priročnikov ceremonia-
lov za našo državo. Izdala je tudi knjigo Protokol, simfonija forme. Za 
svoje delovanje prejema številne pohvale in priznanja - tudi iz Bele 
hiše in evropskih kraljevih dvorov. Z njo se bo pogovarjal Vladimir 
Jakopič. Vabljeni ob 19.uri v Modro sobo Kulturnega centra Litija.

RaZStaVi na oGLED V aVLi kULtURnEGa cEntRa
Do 4. aprila 2014 bo na ogled poučna in zanimiva razstava Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine z naslovom 100 let v dobro dedišči-
ne. Lansko leto je minilo 100 let od začetkov organiziranega varstva 
in ohranjanja kulturne dediščine v Sloveniji. Predstavljeno bo delo 
ljubljanske območne enote, ki je pristojna tudi za našo občino. Vsi 
zainteresirani se boste lahko seznanili s postopki in pristojnostmi 
pri evidentiranju nepremične kulturne dediščine ter pri razglašanju 
kulturnih spomenikov. Prav nepoznavanje le-teh je pogosto vzrok 
propadanja ali uničenja številnih objektov, ki smo jih podedovali od 
prednikov in ne vemo, kaj bi z njimi počeli.
V četrtek, 17. aprila, vas ob 19. uri vabimo na otvoritev razstave 
likovnih del, ki jih pripravljamo v sodelovanju z Društvom U3, 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavske regije.
Akademska slikarka Severina Trošt Šprogar je ob tej priložnosti 
zapisala: »Med stvarmi, ki nas osrečujejo v življenju so najbolj po-
membne tiste, ki jih dosežemo z lastnim trudom. Ko jih nadgra-
dimo in presežemo, nam postanejo ne samo pomembne temveč 
postanejo tudi del nas. Tako znova odkrivamo nova obzorja, ki nas 
bogatijo in plemenitijo.«

SPoMLaDanSkE MatinEJE
Zadnjo soboto v mesecu marcu (29.3.) ste naši najmlajši gleda-
liščniki vabljeni na predstavo z naslovom Devet mesecev v izvedbi 
Gledališča Fru-Fru iz Ljubljane. V aprilu bo predstava na sporedu v 
soboto, 12. aprila, ko se bo Gledališče Ku-Kuc predstavilo s poučno 
zgodbo z naslovom Vsi otroci sveta. 
Otroške matineje so na sporedu ob 10. uri v dvorani Kulturnega 
centra Litija. Cena vstopnice je 3.5€. Lepo vabljeni k ogledu kvali-
tetnih, poučnih in smeha polnih predstav. 

GRatiS PREDStaVa Za naŠE aBonMaJcE
Obveščamo vas, da bo gratis predstava za abonente na sporedu 
v četrtek, 27.3.2014, ob 19.30. Predstavo bo izvedla domača gle-
dališka skupina ŠKUD Tombas, Izredni teater, z naslovom SVETLA 
PRIHODNOST (komedija). Obvestila boste prejeli tudi po pošti. 

kulturni koleDar
DatUM URa DoGoDEk LokaciJa

PET 21.3. 18.00 Rasizem – filmski večer in okrogla miza Mladinski center Litija
19.00 Gledališka igra:  VAJA ZBORA - premiera, komedija - KUD Venčeslav Taufer Dole Dvorana na Dolah

SOB 22.3.
Od 8.00 do 11.00 Stojnica vse zastonj na litijski tržnici Pred športno dvorano Litija

18.30 Prireditev ob materinskem dnevu - 5 letnica Ljudskih pevk s Polšnika Dvorana na Polšniku
20.00 Gledališka predstava: SVETLA PRIHODNOST (komedija) - PREMIERA ŠKUD Tombas -  Izredni teater Kulturni 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 PRIBLIŽEVANJA: Ksenija Benedetti Kulturni center 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
18.00 Cirilica IV. del – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
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
19.00 Maturantski ples Gimnazije Litija Športna dvorana v Litiji

SOB 29.3. 10.00 Otroška matineja: DEVET MESECEV (Gledališče Fru-Fru) Kulturni center Litija
19.00 Filmski večer: ANIMATEKA PO ANIMATEKI Kulturni center Litija

PON 31.3. 18.00 Načrt trženja za manjša podjetja in organizacije – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
19.00 Obrazna aerobika, brezplačno predavanje s Katjo Škrabar Knjižnica Litija

TOR 1.4. 18.00 Lahkih nog, s knjigo naokrog, z Darinko Kobal Knjižnica Litija
SRE 2.4. dopoldan Andersenov dan, reševanje kviza in branje pravljic Knjižnica Litija in Knjižnica Šmartno

ČET 3.4. 18.00 Vloge spolov, stereotipi in predsodki, okrogla miza Mladinski center Litija
18.00 Pevska gimnazijada (srednješolski zbori in  Glasbena šola Zagorje) Športna dvorana Gimnazije Litija

PET 4.4. 19.00 Pohujšanje v dolini šentflorjanski – drama Ivana Cankarja v izvedbi Teatra 16 Gimnazije Litija, 
dobrodelna predstava v okviru dneva za spremembe Kulturni dom Šmartno pri Litiji

SOB 5.4.

cel dan Dan za spremembe Mladinski center Litija
19.00 Gledališka predstava: Spusti me pod kovter - KUD Vajkard - dobrodelna predstava v okviru dneva za spremembe Kulturni center Litija
19.00 Gledališka igra:  VAJA ZBORA - komedija - KUD Venčeslav Taufer Dole Dvorana OŠ Gabrovka
19.00 Klubska scena – obletnica smrti pevca skupine Niravana, Kurt-a Cobain-a Mladinski center Litija

NED 6.4. 17.00 »Pozdrav pomladi«, koncert pevskih zborov Dvorana zadružnega doma v Jevnici

PON 7.4. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Vače
18.00 Predstavitev in predavanje terapevtske skupine Mladinski center Litija

TOR 8.4. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
18.00 Konflikti v skupini – izkustvena delavnica Mladinski center Litija

ČET 10.4. 18.00 Kreativno reševanje težav – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

SOB 12.4. 10.00 Otroška matineja: VSI OTROCI SVETA - Gledališke KU-KUC Kulturni center Litija
20.00 Gledališka predstava: BURKA O JEZIČNEM DOHTARJU - KD Stična - Skupina drzne in lepi Kulturni center Litija

PON 14.4. 18.00 Južna Afrika – potopis s Tino Trdin Mladinski center Litija

TOR 15.4. 18.00 Sladkorna bolezen – predavanje dr. Juteršek Mladinski center Litija
19.00 Literarni večer v mesecu knjige: Ivan Sivec Knjižnica Litija

ČET 17.4. 18.00 Gledališka delavnica – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
19.00 Potopis po izidu knjige Enosmerna vozovnica; Sedemletna pot, Dominika in Igor Osvald Knjižnica Litija

SOB 19.4. 8.00 – 11.00 Stojnica vse zastonj na litijski tržnici Pred športno dvorano Litija

TOR 22.4. 16.00 Urejanje vrtov ob dnevu zemlje pred Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

SRE 23.4. 18.00 Dan knjige: Predstavitev knjige Roza kit Lojzek, Uroš Uštar, risanje grafita, avtorji Zadruga traparij Knjižnica Litija

ČET 24.4.
16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
18.00 Management v organizaciji – delavnica Mladinski center Litija

PET 25.4. 18.00 Julija Leben – otvoritev razstave Mladinski center Litija
19.00 Gledališka igra:  VAJA ZBORA - komedija - KUD Venčeslav Taufer Dole Kulturni center Litija

PON 28.4. 19.00 Točka VŽU: Bioenergija, predavatelj Rok Mitić Knjižnica Litija
TOR 29.4. 18.00 Iskanje možnosti na evropskih razpisih – delavnica Mladinski 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

oBRaZna aERoBika 
V točki vseživljenjskega učenja Knjižnice Li-
tija bomo predstavili program vadbe aerobi-
ke in samomasaže obraza, za mladostnejši 
videz. Praktično vam bomo prikazali 4 ae-
robne vaje za okrepitev obraznih mišic 
in 5 gibov samomasaže obraza. Obrazu 

boste povrnili videz mladostne zaljubljenosti. Mišice boste okrepili 
in s tem zabrisali gubice. Prekrvavitev obraza se bo izboljšala in 
videti boste spočiti. Predstavitev je prestavljena na ponedeljek, 
31. 3. ob 19. uri, potekala bo v knjižnici Litija in traja približno 
eno uro. Vodila jo bo Katja Škrabar, inštruktorica aerobike, ki že 
18 let vodi vadbo aerobike in druge aktivnosti za dobro počutje. 
Predstavitev bo brezplačna.

PRiBLiŽEVanJa V MaRcU: kSEniJa BEnEDEtti
Občudujemo jo kot eminentno šefinjo Protokola RS. Pri svojem de-
lovanju je bila priča najpomembnejšim zgodovinskim dogodkom, 
s katerimi se je soočila naša država. Sodelovala je pri 260 visokih 
državniških obiskih, načrtovala proslave in slovesnosti kot sta bila 
vstop v EU, predsedovanje EU. Je soavtorica kodeksov in sprejetih 
priročnikov ceremonialov za našo državo. Izdala je tudi knjigo Pro-
tokol, simfonija forme. Za svoje delovanje prejema številne pohvale 
in priznanja — tudi iz Bele hiše in evropskih kraljevih dvorov. Pogo-
vorni večer bo v torek, 25. 3. ob 19. uri v Kulturnem centru Litija. Z 
njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič. 

iVan SiVEc, LitERaRni GoSt V MESEcU knJiGE
Pisatelj Ivan Sivec je bil rojen 23. maja leta 1949 v Mostah pri Ko-
mendi, zdaj živi in ustvarja v Mengšu. Napisal je 43 knjig za mladi-
no in 77 za odrasle, poleg tega pa več kot 2000 besedil za glasbo, 
več sto pravljic in humoresk. Po njegovih delih so bile uprizorjene 
številne radijske igre in drame.
Režiser Tugo Štiglic je v sodelovanju TV Slovenija in Timaro pro-
duktions posnel po Sivčevem romanu mladinski film Pozabljeni 
zaklad.
Za svoja besedila je prejel več kot ducat nagrad na ptujskem, šte-
verjanskem, graškogorskem, mariborskem festivalu in na drugih 
najpomembnejših tekmovanjih narodno zabavne in zabavne glas-
be.
Kot slavist obvladuje metriko in druga pravila, kot magister etno-
loške znanosti se je poglobil tudi po znanstveni plati v pisanje to-
vrstnih sporočil v popularni glasbi. Saga o Karantaniji, ki je izšla 
2010 je našla svoj krog bralcev, ki so že sprejeli njegovo najnovejšo 
serijo o Rimljanih, letos sta izšli Zadnji keltski poglavar in Usodna 
emonska lepotica. 
V Knjižnici Litija se bomo srečali z Ivanom Sivcem, kjer se bomo 
zahvalili tudi bralcem bralne značke za odrasle, ki so brali po pri-
poročilnem seznamu 2013/2014. Prosimo vas, da nam izpolnjene 
vrnete, da vas bomo lahko povabili na srečanje, ki bo 15. aprila ob 
19. uri, v Knjižnici Litija. 

Andreja ŠTUHEC in Aleksandra MAVRETIČ

anderSenov dan
Rojstni dan H. C. Andersena je praznik za pedagoge, vzgojitelje, 
otroke pa tudi knjižničarje. Na ta dan se pogovarjamo, ustvar-
jamo na temo njegovih pravljic, jih prebiramo in pripoveduje-
mo. V mednarodnem pomenu, pa je to mednarodni dan knjig 
za otroke. Letošnjo poslanico je prispevala irska sekcija Ibby. 
Poslanico je napisala SIOBHÁN PARKINSON, pisateljica, ure-
dnica in prevajalka. Piše tako za mlade kot za odrasle; od leta 
1992 je objavila že 25 knjig. Njene knjige so bile večkrat na-
grajene in so prevedene v številne tuje jezike. Leta 2010 je kot 
prva prejela irsko priznanje na področju književnosti za otroke. 
Siobhán Parkinson je leta 2005 na povabilo založbe Miš obiskala 
Slovenijo in njene bralce. V slovenščini imamo tri njene mladinske 
knjige, izšle so pri založbi Miš: Zrno ljubezni (2004), Sestre --- ni 
šans! (2004) in Nekaj nevidnega (2007).
Andersenov dan bo potekal v sredo 2. aprila tudi v Knjižnici Litija 
in Knjižnici Šmartno. Pripravili bomo Andersenov kviz, od 9. do 11. 
ure so vabljeni v knjižnico otroci iz vrtcev (potrebna je predhodna 
najava), kjer bodo spoznali življenje in delo znanega pravljičarja. V 
vrtcu pa bodo rešili kviz. Od 11. do 15. ure pa so vabljeni posame-
zniki, da skupaj beremo Andersenove pravljice in rešimo kviz. Med 
reševalci kviza bomo izžrebali 3 srečneže, ki bodo prejeli knjižno 
nagrado.  Majda SIRK in Tatjana RENČELJ

Rocc
Gost februarskih Približevanj je bil operni režiser, scenograf in ko-
stumograf Rok Rappl. Zanimivi ustvarjalec, ki je trenutno umetniški 
vodja ljubljanskega opernega ansambla, je Litijan in je še vedno 
edini diplomirani operni režiser.
Z njim smo kramljali o mladosti v Litiji, kamor se še vedno pogosto 
z veseljem vrača, o izobraževanju in pestrih delovnih izkušnjah, ki 
jih je nabiral v tujini in doma. Diplomiral je na Češkem, nadaljeval 
na podiplomskem študiju scenskega oblikovanja v Zurichu in pridal 
še Offenbach v Nemčiji, kjer se je izpopolnjeval na Visoki šoli za 
oblikovanje. 
Kljub svojim izkušnjam in številnim projektom v tujini – vodil je ope-
ri v Brni in Pragi pa dalj časa ni uspel zasesti stalnega mesta na 
slovenski operni sceni, konec lanskega leta pa je sprejel umetniško 
vodenje opernega ansambla v Ljubljani.
Rocc je izredno širok in odprt ustvarjalec, ki pa se temeljno zaveda 
zgodbe slovenskega narodnega opernega gledališča. Kljub temu 
mu bo v izziv med častitljive zidove stoletne zgradbe pripeljati tudi 
moderno in sodobno opero in ji dati priložnost med občinstvom. 
Prav o modernih postavitvah tradicionalnih opernih zgodb pa se 
je ob koncu snidenja med poznavalci in ljubitelji operne umetnosti 
razvnela živahna razprava in Približevanjem pridala še odtenek kri-
tičnosti, če ne celo polemičnosti…  Andreja ŠTUHEC

V Mestnem muzeju Litija že in-
tenzivno pripravljamo idejne za-
snove za nove muzejske posta-
vitve. Po 10. letih so obstoječe 
zbirke nujno potrebne obnove, 
posodobitve in vsebinske nad-
gradnje. Da bi pripravili nove 

zgodbe o preteklosti litijskega območja in življenju naših prednikov, 
potrebujemo čimveč gradiva in podatkov, zato VLJUDno naPRo-
ŠaMo vse občanke in občane, da nam priskočijo na pomoč, pobr-
skajo doma po predalih, kleteh in podstrešjih ter prinesejo gradivo 
na ogled. Še posebej dobrodošle bodo stare fotografije, iz katerih 
se najlažje razberejo podrobnosti o nekdanjem življenju v Litiji oz. 
litijski občini.
Le s skupnimi močmi bomo ustvarili tisočletno litijsko zgodbo od 
sive prazgodovine do osamosvojitvene vojne ter si s tem postavili 
trden temelj litijske identitete, ki jo bomo s ponosom predstavljali 
Sloveniji in svetu. Na način, kot so si to že ustvarila številna sloven-
ska mesta…

SEMinaR kLaPSkiH PESMi V LitiJi 
Za Lipkami je nov uspešen projekt. Tokrat smo se dekleta spopa-
dla z organizacijo Seminarja klapskih pesmi, ki je potekal 8. in 9. 
marca na Gimnaziji Litija, sledil pa mu je koncert vseh udeležencev 
seminarja. V ta namen smo v naše loge povabile predavatelja, prof. 
Bojana Pogrmilovića. 
Profesor Pogrmilović se je v svoji bogati 
glasbeni karieri srečeval pravzaprav z vsemi 
glasbenimi zvrstmi. Diplomiral je na zagreb-
ški Akademiji za glasbo, sedaj pa deluje kot 
učitelj solopetja na Glasbeni šoli Vatroslava 
Lisinskega v Zagrebu. Med drugim je bil ume-
tniški vodja ansambla LADO in verjetno naju-
spešnejše hrvaške ženske klape – Cesarice. 
Predavatelj nas je v trenutku navdušil s svo-
jo pozitivno energijo, jasnimi napotki in z 
izjemno razgledanostjo. Svojo delavnico je 
pričel s predavanjem o delovanju pevskega aparata, ki so ga po-
pestrili mnogi zanimivi posnetki. Skupinskemu opevanju je sledilo 
delo s posameznimi skupinami, pri čemer nam je prof. Pogrmilović 
ponudil obilico dragocenih usmeritev tako v zvezi s pevsko tehniko, 
kakor tudi z interpretacijami in s predstavitvijo kulturnega konte-
ksta posameznih skladb. 
Dvodnevno delo smo udeleženci seminarja okronali s koncertom 
»Biseri Dalmacije«, ki je potekal v Kulturnem centru Litija. Na njem 
so poleg »Lipk in Lipetov« nastopili še Zagorski oktet, Moški pevski 
zbor Polšnik, Klapa Galeb, pridružila pa se nam je tudi Klapa Sidro. 
Seminar nam je ostal v zelo lepem spominu, zato že razmišljamo o 
novih skupnih projektih in o ponovnem snidenju.  ŽVS Lipa 
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HitRo in ZanESLJiVo RačUnanJE
Na Osnovni šoli Litija je tudi v šolskem letu 2013/14 
potekalo tekmovanje v hitrem in zanesljivem raču-
nanju. Tekmovali so učenci od prvega razreda na-
prej. Najprej je potekalo državno tekmovanje v treh 
krogih na šoli in nato finale, ki je bilo v soboto, 15. 

februarja 2014, v Šolskem centru Novo mesto. 
Na podlagi treh krogov na šoli, ki služijo kot izbor v finale, so se 
med najboljše uvrstili trije učenci: sedmošolca Marko Bjelčević in 
Urh Krafogel ter osmošolec Tadej Vozel. Le ti so zastopali Osnov-
no šolo Litija in se v finalu pomerili z hudo konkurenco. Na koncu 
smo slavili prvo mesto Urha Krafogla, ki je že tretjič ubranil naslov 
državnega prvaka, tretje mesto Marka Bjelčevića in peto mesto Ta-
deja Vozla. Po tekmovanju so razglasili najboljše razrede. Osnovna 
šola Litija je dosegla prvo mesto med sedmošolci in tretje mesto 
med osmošolci. 
V skupnem seštevku je Osnovna šola Litija je ponovno druga naj-
uspešnejša šola v hitrem in zanesljivem računanju. Pod mentor-
stvom Alena Divjaka so se državnega tekmovanja udeležil tudi sre-
dnješolec Miha Friškovec, ki je zasedel četrto mesto. Vsem skupaj 
iskreno čestitamo.

ŠEStoŠoLci oŠ LitiJa So SMUčaLi na VoGLU
Učenci šestih razredov OŠ Litija in učenci PPP so skupaj s spre-
mljevalci preživeli lep in poučen teden v CŠOD v Bohinju. Tam se je 
namreč od 10.2. do 14.2.2014 izvajala zimska šola v naravi. Največ 
časa so posvetili učenju alpskega smučanja, ki je potekalo v petih 
skupinah na smučišču Vogel. Na Voglu jih je vsak dan pričakalo 
drugačno vreme, tako so doživeli vse od sneženja, megle, vetra in 
zadnji dan prečudovito sonce, ki je polepšalo tekmovanje v vele-
slalomu, katerega so vsi učenci uspešno presmučali. Seveda pa so 
učenci poleg smučanja počeli še druge stvari. Popoldne so v treh 
skupinah spoznavali geografske značilnosti Bohinja, smučarski tek 
in lokostrelstvo. Najbolj veslo in zabavno je bilo na teku, ki je učen-
cem povzročal kar precej ravnotežnih težav. Večere so preživljali 
ob različnih animacijah: cirkus, kviz, družabne igre, pokaži kaj znaš. 
Pester teden je kar prehitro minil in zadovoljni ter polni novih znanj 
so se vrnili domov.

ŠoLa V naRaVi 3. in 4. RaZRED
Učiteljice in učenci 3.a in 3.b razreda so od 15. 1. do 17. 1. 2014, 
preživeli tri nepozabne dni v šoli v naravi na Čatežu v domu Če-
belica. Delo je potekalo po skrbno pripravljenem urniku. Učenci 
so streljali z lokom, kiparili, opazovali vreme, spoznali živali doma 
Čebelica, se naučili, kako preživeti v naravi. Zvečer smo odšli na 
nočni pohod in imeli smo ples. Učenci so se trudili pri urejanju 
svojih sob in kulturnem obnašanju v jedilnici. Najuspešnejši so za-
dnji dan prejeli priznanje.Razvijali so tudi praktične vsebine: med-
sebojno strpnost, prijateljstvo in medsebojno pomoč.Ob prijaznih 
učiteljih CŠOD-ja, raznolikih in zanimivih dejavnostih, dobri hrani 
in druženju je čas zelo hitro minil. Polni vtisov, veseli in zadovoljni 
smo se vrnili domov.
V tednu od 27.1. do 31.1. 2014 pa so v šolo v naravi na Medvedje 
Brdo nad Logatcem odšli četrtošolci OŠ Litija. Izkoristili so ugodne 
snežne razmere. Tako so se učili teka na smučeh, izdelovali igluje, 
se zabavali na snegu, sankali in se naužili snežnih radosti. V petek 
so se srečno vrnili domov, kajti narava se je že začela odevati v 
ledeni oklep.  

Zbrala in uredila Petra PAVLICA

Osnovna šola Litija

StEkLoSLikaRSka koLoniJa 
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je 
v četrtek, 13.2.2014, organizirala stekloslikarsko 
kolonijo, ki je potekala v osnovni šoli v Hrastniku. 
Kolonije sta se poleg učencev Osnovne šole Litija, 
udeležila tudi učenca Podružnice s prilagojenim 

programom in sicer 
Ajda Kuč in Matej Do-
blekar. Svojo ustvar-
jalnost sta pokazala 
pri slikanju na ravno 
steklo - vitraž in ste-
klene predmete, vazi-
ce, posode,…. Nastali 
so čudoviti izdelki.

Barbara KLANŠEK
Fotografija: kolonija 

Hrastnik

ŠoLa V naRaVi – SMUčanJE na VoGLU
Čas od ponedeljka do petka (10. 2. – 14. 2.) je pet učencev in 
učenk OŠPP, skupaj z razredi OŠ, preživelo v Bohinju. Glavna aktiv-
nost je bilo vsakodnevno učenje smučanja na Voglu, kamor jih je 
povlekla hitra in varna gondola. Pogleda v globino se je bilo vseeno 
potrebno nekoliko privaditi. Učenci so se naučili varnega vijuganja 
in nekateri so ob koncu tedna drseli povsem z vrha proge Orlovih 
glav. Poleg smučanja so se preizkusili še v teku na smučeh in lo-
kostrelstvu, cirkuških veščinah, ter odšli na pohod v debelo zasne-
ženo bohinjsko dolino. Ob večerih ni manjkalo zabave in družabnih 
iger. Kljub temu, da je kateri od njih pogrešal dom, bi se večina 
želela čim prej vrniti, saj nam je sicer muhasto vreme prav zadnji 
dan postreglo s pravo zimsko sončno pravljico v srcu Julijskih Alp – 
s samim očakom Triglavom na dlani.  Vili GUČEK

Podružnica s prilagojenim programom

PočitniŠkE DEJaVnoSti oŠ GRaDEc
Kljub pouka prostim dnevom niti učitelji OŠ Gradec ne mirujemo. 
Vsake zimske počitnice za naše učence pripravimo športne dejav-
nosti, saj se zavedamo, da starši v času šolskih počitnic ne morejo 
vedno koristiti dopusta. Že tradicionalno smo jim tudi letos ponu-
dili plavanje, smučanje in drsanje kot plačljive dejavnosti, v okviru 
programa Zdrav življenjski slog pa brezplačno plavanje v bazenu v 
Šmartnem pri Litiji.

ZiMSkE RaDoSti
V torek 18.2.2014 smo se ob 8.09 z vlakom odpeljali v zdravili-
šče Laško. Učiteljica Nina Đorič in učitelj Srečko Somrak sta nas 
vodila od Laškega potem smo lahko prosto plavali in se zabava-
li, seveda pod njunim nadzorom.  Ob 15.15 smo bili dogovorjeni 
, da se dobimo pred recepcijo in nob 15.20 smo se peš odpra-
vili do železniške postaje Laško. Na vlaku smo se zelo zabavali.  
V sredo 19.2.2014 pa smo se odpravili na smučanje, ki je potekalo 
na smučišču Krvavec. Ob 8 uri smo se zbrali pred avtobusno po-
stajo OŠ Gradec, kjer nas je počakala učitelj Damjan Grobljar in 
šolski kombi. Pod gondolo smo se pripravili na smučanje. Obuli 
smo si pancarje, nadeli čelade in se odpravili k gondol , kjer nas je 
že čakal učitelj Srečko Somrak. Na Krvavcu nas je pričakala megla, 
ki pa se je kasneje razkadila, vendar nas to ni prav nič motilo. Ve-
selo smo se smučali in zabavali. Čas je zelo hitro minil in že smo 
se odpravili domov. Bili smo zelo utrujeni, zato smo v kombiju vsi 
zaspali. Bilo je lepo. 
V četrtek 20.2.2014 pa smo se odpravili z vlakom v Ljubljano na 
drsališče v Lucky Luka. Najprej smo si razdelili drsalke, potem smo 
pa veselo za drsali po drsališču. Na drsališču nas je pričakala uči-
teljica, s katero smo v začetku drsali, kasneje pa smo drsali sami 
in igrali hokej. Bilo je zelo zabavno. Za kosilo smo si naročili veliko 
pizzo, bila je zelo dobra. 
Ko smo se vračali domov je bil vlak zelo poln, zato smo morali stati. 
 Saša PRIMOŽIČ, učenka 5.b.

PoŠ VačE

oBiSk GLaSBEnE SkUPinE aRtEniGMa 
Letošnjo obeležitev kulturnega praznika smo na POŠ Vače izvedli 
malce drugače, a zato nič manj kulturno. V petek, 7.2.2014, nas je 
obiskala glasbena sku-
pina Artenigma, ki pri-
haja iz bližnje okolice. 
Skozi glasbo so nas 
sprostili in nam pred-
stavili svoje delovanje. 
Poučili so nas o trudu, 
ki ga vlagajo v svoje 
ustvarjanje. Zapeli so 
nam svoje lastne skladbe ter nekaj skladb popularnih skupin, ob 
katerih smo tudi mi zapeli in zaplesali. Želimo si, da bi nas glasbena 
skupina obiskala še kdaj.

naJ SPoMini oŽiViJo
V četrtek, 13.2.2014, smo 
se učitelji in učenci POŠ 
Vače s kratkim kulturnim 
programom zahvalili na-
šemu nekdanjemu učite-
lju in sokrajanu Marjanu 
Roglju, za čudovito darilo, 
in sicer maketo Vaškega 
vodnjaka in kipec vaške-
ga bojevnika, ki ju je iz-
delal sam. Oba izdelka se 
bosta pridružila vrsti zgo-

dovinskih predmetov, ki jih hranimo v vitrinah naše šole in so na 
ogled vsakemu, ki si želi približati košček zgodovine našega kraja.

Aleksandra ŠTRUS, vodja POŠ Vače

PoŠ Hotič

PUSt, PUSt VESELiH USt
Takole se je godilo… Bil je torek, 4. marec. Pač, čisto navaden dan. 
No, ne ravno navaden, bil je, bil je… malce drugačen dan. 
Šolska vrata so se zopet zgodaj odprla, vendar ta dan ni bilo učen-
cev, ni bilo niti učiteljic. Vstopili so gusarji, hudički, Pike Nogavičke, 
Sneguljčice, ninje, princeske, angelčki, vitez, duhec, klovn, tatovi… 
Sedli so v šolske klopi, vendar jih kmalu tudi zapustili. Pričeli so 
rajati, se veseliti in peti. Preganjali so zimo in se veselili zgodnje 
pomladi. Ko so lakoto pregnali s pustni krofi, so se polni energije 
sprehodili po Zg. Hotiču. Obiskali so tudi našemljene prijatelje vrt-
ca Taček, se z njimi veselili in posladkali. Šola je maškare gostila še 
ves dan, nato pa zaprla svoja našemljena vrata. 

Maruša KRNC, razredna učiteljica POŠ Hotič

naŠE PUStoVanJE
Tako kot vsako leto je bilo tudi tokrat  v našem vrtcu 
za pusta veselo. Otroci in vzgojiteljice smo se oblekli 
v maškare ter s plesom in petjem preganjali zimo ter 
klicali pomlad. Poudarek smo dali na skupinski ma-
ski, katere smo si predhodno izdelali sami.
Iz igralnic se je slišala vesela glasba in petje, ki je 

maškare vabila k pustnemu rajanju. Pustne maske iz skupine Pi-
kapolonic in Želvic smo se združile ter se predstavile kot sneža-
ki in klovni. Kot se 
spodobi za ta običaj, 
smo se posladkali s 
slastnimi flancati, ki 
smo jih spekli prej-
šnji dan. Pustni torek 
pa ni minil brez pu-
stne povorke. Tu se 
nam je pridružila še 
skupina Metuljčkov, 
ki so si nadeli obleke čarovnic. Ker imajo igralnico v šoli, so se pred 
tem že pokazali šolarjem in učiteljem. Nato smo se skupaj odpravili 
okoli vrtca. Maškare smo bile tudi v povorki živahne in vesele. Igra-
le smo na instrumente, ki smo si jih predhodno izdelali in prepevali 
vesele pustne pesmi. Praznik zabave, smeha in norčij smo tudi fo-
tografirali, da ne bi pozabili, kaj smo ta dan doživeli.   Za male 
maškare zapisala Marinka L.

PUSt PRi ZMaJčkiH
Začetek veselega pustnega tedna smo v vrtcu Čebelica v oddel-
ku na Dolah pričeli z glasbeno pravljico Maškare. Vzgojiteljici in 

predvsem otroci smo 
tudi veliko ustvarja-
li, saj smo izdelovali 
pustne maske, peli 
pustne pesmice in 
zraven plesali. Izde-
lali smo si skupinsko 
masko »papige Are«. 
Ker pa v pustnem 
času ne sme manjka-

ti čisto prava pustna sladkost, smo pekli tudi pustne krofe, a po 
napornem delu so nenadoma vsi izginili v naše lačne želodčke. Na 
veseli torek pa smo tedensko pustno veseljačenje zaokrožili še s 
pustnim pohodom po vasi v maskah skupaj z osnovnošolci. Pa le 
poglejte, kako nam je uspelo!  Vzgojiteljica, Doroteja KOROŠA

SREBRni cankaRJEVi PRiZnanJi
Tema letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je bila poezi-
ja. Učenci so morali prebrati dve pesniški zbirki, in sicer Skrivno-
sti Nika Grafenauerja in Naročje Kamenčkov avtorice Saše Vegri. 
Srebrno priznanje na regijskem tekmovanju sta prejela učenka 9. 
razreda POŠ Dole pri Litiji nika Lavrič in učenec 8. razreda OŠ 
Gabrovka – Dole Leon cigler. Čestitamo!

mentorici Anica RESNIK in Tjaša BRINOVEC Obolnar

StEkLoSLikaRSka koLoniJa HRaStnik
V četrtek, 13. 2. 2014, sta se Lea Rebolj in Rosana Resnik, učenki 
6. razreda OŠ Gabrovka-Dole, udeležili že tradicionalne Steklosli-
karske kolonije na OŠ Narodnega heroja Rajka v Hrastniku. Lea in 
Rosana sta suvereno zastopali našo šolo in pokazali, da so njune 
risarske sposobnosti res pohvalne. Kolonije so se udeležili učenci iz 
devetih okoliških šol. Poslikali so ravne steklene plošče, potem pa 
tudi vaze, stekleničke in kozarce. Enega od svojih izdelkov so lahko 
nesli domov, ostali pa bodo krasili zbirko steklenih poslikav na šoli 
v Hrastniku. Nastali so zelo izvirni in barviti izdelki.  Maja SEVER

ZiMSka oLiMPiJaDa V oDDELkU PikaPoLonic
V daljni deželi Rusiji, v Sochiju, so se odvijale zimske olimpijske igre. 
Pa ne samo tam, tudi v našem vrtcu. Mali in veliki iz oddelka Pika-
polonic smo cela dva tedna spremljali svetovni dogodek, ki smo mu 
priča le vsake štiri leta. Vse naše delo in dejavnosti so bile prežete s 
to vsebino. Področja de-
javnosti kurikuloma so 
se med seboj prepleta-
la. Spoznali smo olimpij-
ski znak, ga na različne 
načine ustvarjali, vadili 
grafomotoriko, reševali 
didaktični list. Spoznali 
nekaj značilnosti gosti-
teljice ZOI Rusije, pri-
sluhnili ruski deklama-
ciji in nekaterim ruskim 
besedam, pogledali njihovo pisavo… Spoznali smo različne zimske 
športne discipline. Seveda smo največ pozornosti namenili discipli-
nam, v katerih so nastopali naši športniki in za njih zavzeto navijali. 
Pogledali smo si vse prenose ali posnetke nastopov in podelitve 
kolajn naših športnikov. Vse kolajne smo pridno beležili v tabeli 
osvojenih kolajn. Dnevno smo dopolnjevali plakat z zanimivostmi 
o dogajanju na olimpijadi. Tudi sami smo se preizkusili v različnih 
panogah (smučanju, hitrostnem in umetnostnem drsanju, hokeju, 
skokih …). Izdelali smo skakalnico in progo za slalom ter s pomočjo 
magnetov premikali tekmovalce. 
Ob zaključku smo organizirali »zimsko olimpijado Vrtca Čebelica«. 
Pomerili smo v hokeju, smučanju in skokih. Pred pričetkom naše 
olimpijade smo prižgali olimpijski ogenj, prisluhnili himni, izobesi-
li zastavo. Otroci so ob opravljanju nalog doživljali uspeh, vnašali 
domiselnost, iznajdljivost, spodbujali drug drugega. Na koncu ni 
manjkala niti podelitev medalj za vse sodelujoče.

Za male Pikapolonice Marinka L. in Simona R.

Osnovna šola Gabrovka-Dole
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Etika in VREDnotE V VRtcU LitiJa
V Vrtcu Litija smo se vključili v nacionalni pro-
gram Etika in vrednote v vzgoji in izobraževa-
nju. Program temelji na prepričanju, da je dol-
goročno stabilna in srečna lahko le družba, ki 
temelji na etičnih standardih ter njim ustreznih 
vrednotah in znanju.

Glavni cilj programa je večja integracija vrednot v vzgojne cilje; le 
te so bile namreč pred časom v veliki meri izločene iz vzgojno-izo-
braževalnega sistema.
Etično vprašanje ni le stvar posameznikov, temveč celotne druž-
be. Vrednote je potrebno privzgojiti, kar pa je dolgotrajen proces. 
Pomembni temelji se postavljajo v vrtcih in šolah. Otroci, ki danes 
obiskujejo vrtce in šole, bodo čez leta ustvarjalci prihodnosti nas 
vseh.
V prihodnjih letih bomo v Vrtcu Litija tako namenili še večjo pozor-
nost in skrb desetim vrednotnim domenam, ki jih bomo pogloblje-
no vključevali v naše življenje in delo.
Prvo področje, ki smo se mu posvetili, je znanje in modrost. Prido-
bivanje znanja je namreč prva naloga izobraževalnega sistema, ven-
dar je znanje potrebno izkoriščati v dobrobit človeštva, kajti znanje, 
brez spoštovanja etike in vrednot, lahko postane celo nevarno.
V enoti Najdihojca smo začetek programa EIV povezali kar z za-

četkom Olimpijskih 
iger. Vse vrednote 
so namreč neločlji-
vo povezane med 
seboj ter z etičnimi 
in moralnimi stan-
dardi. Ob spremlja-
nju OI smo stiskali 
pesti za naše špor-
tnike, se z njimi 
veselili uspehov ter 
občudovali njihovo 
športno znanje. Ob 
tem smo krepili do-

movinsko vzgojo in pripadnost, spoznavali državljanske simbole ter 
hkrati širili zemljepisno znanje. S pomočjo globusa, zemljevida in 
računalnika smo spoznavali lego posameznih držav in njihove zna-
čilnosti ter pridobivali predstavo o svetu. Tako so otroci spoznavali 
tudi različne vire in poti do znanja.
V mesecu februarju smo imeli v vrtcu zanimivega gosta. Medse 
smo povabili »lesenega rogista«, gospoda Jožeta Setničarja iz Kre-
snic. Gospod Jože seveda ni lesen, pač pa izredno spreten in mo-
der mož. Lesena pa so njegova glasbila, pravzaprav trobila, ki jih 
s svojimi spretnimi rokami izdeluje. Gospod Jože ima namreč svo-
jevrstno znanje. Iz zavitih rogovil, ki jih najde v naravi, s pomočjo 
mizarskega orodja, ročno izdeluje lesene rogove.  Njegova glasbila 
so edinstvena na svetu. Vsi smo jih z navdušenjem opazovali, ter 
nanje poskušali tudi zaigrati. Kmalu smo ugotovili, da to ni eno-
stavno, če nimaš tovrstnega znanja. Zato pa smo toliko bolj uživali, 
ko je nanje zaigral gospod Jože. Tudi to mu gre odlično od rok, 
pravzaprav, od ust. V zasedbi Leseni rogisti namreč trobi v svoj 
rog. Prijazno je odgovarjal na naša številna vprašanja, sicer pa je 
bil bolj redkobeseden, kar je pogosta lastnost modrih ljudi; zdi se, 
da se najlaže izraža preko svojih glasbil. Hvaležni smo mu, da je z 
nami delil svoje znanje in prijetne trenutke. Gotovo je v marsikom 
prebudil željo po osvajanju novega znanja.

Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

Vrtec litija DELaVnicE MotoRikE GoVoRiL V VRtcU LitiJa
Razvoj govora je po mnenjih mnogo strokovnjakov najpomemb-
nejši do tretjega leta starosti. V tem času otrok s pridobivanjem 
novih besed bogati svoj besedni zaklad in razumevanje, vedno več 
vstopa v komunikacijo z ostalimi in njegov govor postaja vse bolj 
razumljiv. Za ustrezno razvit govor je med drugim pomembno tudi, 
da ima otrok dobro razvite motorične spretnosti govornega aparata 
(gibljivost ustnic in jezika, spretnosti vsrkovanja, pihanja, ustrezne-
ga dihanja), saj lahko na tak način najhitreje pride do pravilne in 
ustrezne izgovorjave. Hkrati ima otrok z razvito motoriko govoril 
manj možnosti za mo-
rebitne težave z izreko 
glasov (najpogosteje se 
težave v izreki pojavljajo 
pri izgovarjavi glasu R, 
sičnikov ter šumnikov) 
oziroma jih lahko odpra-
vi hitreje.
V Vrtcu Litija strokovni 
delavci opažamo, da se 
število otrok z težavami 
v izreki glasov povečuje 
oziroma jih veliko potre-
buje logopedsko pomoč 
in svetovanje. S tem na-
menom smo v svetovalni 
službi našega vrtca pro-
jekt, ki ga izvajamo pod okriljem Zavoda RS za šolstvo z naslovom 
Porajajoča se pismenost, v letošnjem šolskem letu 2013/2014 po-
vezali z spodbujanjem delovanja govornega aparata pri vseh otroci, 
ki so vključenih v naš vrtec. Na podlagi akcijskega načrta tako v 
vseh oddelkih vrtca vzgojiteljice vsak dan nekaj minut namenijo 
razvijanju motorike govoril. Otroci zelo radi pristopijo in sodelujejo 
v različnih igricah gibanja jezika in ustnic, pihanja, vsrkovanja ipd., 
ob tem se zabavajo in sprostijo, saj pri njih na svoj način lahko 
sodeluje prav vsak.
K spodbujanju motorike govoril smo želeli pristopiti sistematično in 
načrtno, saj verjamemo, da zgodnja preventiva in redno strokovno 
izvajanje teh iger lahko veliko pripomore k morebitnemu zmanjše-
vanju težav z izreko oziroma nepravilnim govorom. Na podlagi tega 
smo v svetovalni službi pripravili delavnice z naslovom Motorika 
govoril, ki smo jo najprej ponudili vsem strokovnim delavcem 
Vrtca Litija (treh izvedb delavnice se je udeležila večina naši zapo-
slenih), hkrati se je delavnice udeležilo tudi nekaj strokovnih delavk 
iz vrtca pri OŠ Gabrovka Dole. Zaposleni so tako spoznali različne 
pripomočke in se tudi sami preizkusil v igrah motorike govoril ter 
se ob tem zelo zabavali. Vse ideje so lahko strokovni delavci takoj 
vnesli v svoje delo v oddelku in še podkrepili preventivne in za-
bavne dejavnosti z otroki. Delavnico pa smo v mesecu februarju 
ponudili tudi našim staršem, treh izvedb delavnice se je udeležilo 
40 staršev. Tudi starši so bili z vsebino delavnice zelo zadovoljni, 
pohvalili so številne ideje in praktične pripomočke, ki jih lahko pri-
pravijo oziroma skupaj z otroki izdelajo sami doma. V veliko oporo 
jim je sedaj tudi logopedinja, na katero se starši lahko kadarkoli 
obrnejo.
Delavnice so bile tako namenjene predvsem preventivnemu delu 
z otroki z namenom zgodnjega odpravljanja ali zmanjševanja te-
žav z nepravilno izreko pri otrocih, hkrati pa so tako prisotni dobili 
številne ideje za zabavne in sprostitvene igre z otroki. V prihodnje 
si želimo, da bi naše delavnice za starše in strokovne delavce s 
konkretnimi idejami in igrami popestrile čas z otroki, hkrati pa bi 
otroci tako na zabaven način razvijali in krepili svoje spretnosti in 
samopodobo.

Katja HRASTAR Belšak, svet. del.

ŠoLSka ŠPoRtna tEkMoVanJa 
in VRHUnSki ŠPoRt na  

GiMnaZiJi LitiJa
Dobra polovica šolskega leta je že nami, zato 
lahko že poročamo o nekaterih dosežkih na-
ših dijakov na športnem področju. Tudi letos 
so naše ekipe nastopile na področnih tek-

movanjih na Dolenjskem. Kot prve so nastopile rokometašice in se 
uvrstile na končno tretje mesto, a ostale brez uvrstitve v četrtfina-
le. Kar ni uspelo rokometašicam, je košarkarjem in nogometašem. 
Svoje nastope v četrtfinalu so košarkarji že zaključili, nogometna 
ekipa pa še čaka na svojo priložnost za preboj v polfinale državnega 
tekmovanja. Prvič so se na področnem  tekmovanju v nogometu 
preizkusila tudi dekleta in med desetimi ekipami osvojila 5. mesto. 
V individualnih športih je na državnem tekmovanju v plezanju Urh 
Tomažič v svoji kategoriji osvojil 7. mesto.
Tudi v letošnjem šolskem letu se lahko pohvalimo z uspehi naših 
vrhunskih športnikov, ki zelo uspešno usklajujejo šolske in športne 
obveznosti. So dokaz, da so lahko z načrtovanjem dela in sode-
lovanjem med klubom, starši in šolo v šoli uspešni tudi dijaki, ki 
imajo ambicije po uspehu v vrhunskem športu. Prav gotovo je veli-
ka prednost, če lahko mladostniku omogočimo, da se izobražuje v 
domačem okolju in hkrati napreduje na svoji športni poti.
Prvi večji uspeh je že na začetku šolskega leta dosegel plesalec 
Aljaž Strmljan, ki je v kategoriji street solo med mladinci osvojil 
naslov svetovnega prvaka. Aljaž je seveda tudi državni prvak v svo-
ji kategoriji. Z dvema nastopoma na tekmah svetovnega pokala 
v članski konkurenci se je v smučarskih skokih izkazala Anja Ja-
voršek, ki je z ekipo osvojila tudi srebrno medaljo na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v Predazzu. Gregor Kokalj je v kategoriji do 
16 let slavil dvojni naslov državnega prvaka v tenisu (v dvojicah in 
posamezno), Tina Kristina Godec pa se je uvrstila v finale. Omeniti 
moramo še ostale tenisače: Nastjo Kolar, Blaža Bizjak (člana držav-
ne reprezentance), Pio Čuk in Laro Kralj, ki uspešno nastopajo tudi 
na mednarodnih turnirjih. V rokometnem klubu Zagorje se je Ajda 
Zubak nedavno veselila 2. mesta v pokalnem tekmovanju med čla-
nicami. Na najvišjem nivoju tekmujejo tudi karateist Stefan Joksi-
movič, taekwon-doist Domen Pirc (tudi član državne reprezentan-
ce) in gorski kolesar Peter Zupančič. V zadnji generaciji maturantov 
je uspešno maturiral Nik Razboršek, dijak z vidnimi dosežki tudi na 
članskih teniških turnirjih.

informativni dan 
V petek, 14. februarja, in v soboto, 15. februarja, smo na Gimnaziji 
Litija gostili devetošolce in njihove starše. Po uvodnem pozdravnem 

nagovoru ravnateljice je v šol-
ski predavalnici sledila pred-
stavitev učnega programa, 
organizacije šole in posebnih 
dejavnosti, s poudarkom na 
strokovnih ekskurzijah.
V nadaljevanju smo se dijaki 
bodočim gimnazijcem pred-
stavili na različnih področjih: 

debaterji v veščinah argumentiranja, jezikoslovci smo goste spreje-
li v večjezični Valentinovi čajnici, naravoslovci in ljubitelji računalni-
štva pa v posebnih učilnicah in laboratoriju. 
Informativni dan se je zaklju-
čil s predstavitvijo dobrodel-
nih dejavnosti in ogledom 
fotografske razstave dijaka 
Tilna Tršeliča.
Devetošolci so skupaj s starši 
v teh dneh pred pomembnimi 
odločitvami o svoji prihodno-
sti, zato ne gre pozabiti be-
sed nedavno preminulega Nelsona Mandele, ene naj-
večjih moralnih in političnih avtoritet sodobnega časa 
in enega ključnih borcev za človekove pravice in rasno 
enakopravnost: »Izobrazba je najmočnejše orožje, ki 
ga lahko uporabimo za spreminjanje sveta«. 

PRiREDitEV PikoVE DaME oB  
DnEVU ŽEna

Na Gimnaziji Litija smo dan žena praznovali z dobro-
delno prireditvijo Pikove dame, na kateri smo zbirali 
prostovoljne prispevke za eno od slovenskih varnih 

hiš. 
Program smo pripra-
vili in izvedli sedanji 
in bivši gimnazijci s 
prijatelji v Pevskem 
zboru Gimnazije Li-
tija, skupinah High 5 
in Artenigma, Ženski 
in Moški vokalni sku-

pini Lipa, baletni skupini Glasbene šole Litija-Šmar-
tno in dveh modernih plesnih skupinah: iz Športno-
kulturnega društva Maestro iz Zagorja in Plesnega 
športnega društva NLP iz Litije. 
Skozi zgodovinski pregled ženskih gibanj nas je po-
peljal spomin na pet vrhunskih slovenskih umetnic, 
ki so s svojim delovanjem in hojo po robu družbenih 
norm pustile močan, neizbrisen pečat v slovenski kul-
turni dediščini.
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PLEnicE na EkoLoŠkEM otokU V  
kRESnicaH

V času gospodarske krize, vse splošnem pomanjkanju denarja, 
osnovih dobrin,ki jih ljudje potrebujemo za svoje preživetje, se naj-
de tudi posameznik-ca, neobčutljiv-a za stisko drugih ljudi, ali pa 
gre preprosto za lenobo! Drugače si skorajda ni mogoče razlagati 
odmetavanja nerabljenih inkontinenčnih pripomoč kov na ekološki 
otok zraven zabojnika za steklo in papir. Sklepam, da teh pripomoč-
kov svojci bolnika, ki jih je potreboval niso kupili iz svojega žepa, 
kajti, če bi jih, verjetno ne bi končali v smeteh, ampak bi našli pot 
do ljudi, ki jih potrebujejo! Inkontinenčni pripomočki se izdajajo na 
naročilnico glede na stopnjo inkontinence, ki jo določi zdravnik, 
stroške krije zavarovalnica, prispevke za zdravstveno zavarovanje 
pa plačujemo zavarovane osebe, se pravi, da le gre za naša sred-
stva. V Sloveniji, tudi na območju Kresnic ali širše občine Litija de-

lujejo razna društva, naj 
izpostavim na primer RK 
ali Karitas, poleg njiju bi 
se našle še druge usta-
nove ali posamezniki, 
na katere se ljudje lahko 
obrnejo, da jim pomaga-
jo pri oddaji še dobrih, 
uporabnih stvari, ki bi 
jih drugi ljudje lahko po-

trebovali npr. hrano, inkontinenčne pripomočke, oblačila, zdravila... 
Verjemite med nami živi veliko ljudi v stiski, tistemu, ki je to storil 
pa polagam na srce, naj odpre svoje oči za trpljenje bližnjega, pre-
senečen bo, koliko dobrega lahko stori že en sam človek!

Leonida RAZPOTNIK, Kresnice

PLaZ V GoLiŠčaH
Letošnja zima, pravzaprav ni bila zima kakršnih smo vajeni. Prine-
sla ni nič kaj snega in lepih zimskih radosti, prinesla pa je kar nekaj 
skrajnosti. Doživeli smo žled, katerega žalostne posledice bomo 
gledali še veliko let. Zemlja, prepojena z vodo, velike količine dežja, 
imeli smo torej poplave, trgali so se plazovi. Eden od teh se je spro-
žil 9.2. ob 22ih v (Spodnjih) Goliščah. Začelo se je s pokanjem, s 
kotaljenjem kamenja, z neznanskim truščem. Ker je bila noč, nismo 
natanko vedeli kaj se dogaja. Ko smo videli, da se je utrgal graben 
vse do ceste, smo klicali pomoč, saj je spodaj v Jevnici hiša kjer ži-
vita Ivanka Godec in Tone Tegelj in bi lahko bila v nevarnosti. Čišče-
nje grabna se je zavleklo dolgo v noč. Kljub temu, da se je plazišče 
delno zaščitilo/ pokrilo s folijo, je bila ponovna sanacija potrebna 
spet čez 2 dni, ko je spet prišlo do večjega plazenja zemlje. Vode je 
bilo res ogromno, pronicala je kar povsod izpod zemlje in odnašala 
material v dolino.

BiRoSERViS – Mlakar Gorazd, s. p.
PONATIS KNJIGE niti ŽiVLJEnJa

Obveščamo vas, da je izšel 1. po-
natis knjige Niti življenja (Življenje-
pisi Šmarčanov, Litijanov in okoli-
čanov), ki jo je uredila Ida Dolšek.
Knjigo so bralci lepo sprejeli, saj je 
bila razprodana že v mesecu dni po 
izidu.
Niti življenja lahko kupite v proda-
jalni king v Šmartnem, v turistič-
ni točki Srca Slovenije v Litiji ter 
v knjižnicah v Litiji in Šmartnem.
obogatite svojo knjižno polico z 

iskrenimi izpovedmi!

naŠi USPEHi V  
JUBiLEJnEM LEtU

Leto 2014 je za Glasbeno šolo 
Litija – Šmartno posebno leto, 

to je leto, ko se nam bo s selitvijo v kompleks SVC uresničila dolgo-
letna želja po lastnih, samo našemu delu namenjenih prostorih.
V letu 2014 bomo svečano praznovali tudi 60 let sistematičnega 
institucionalnega poučevanja instrumentov in drugih predmetov, ki 
so namenjeni glasbenemu izobraževanju mladih, torej 60 let obsto-
ja glasbene šole.
Glasbena šola Litija – Šmartno, kjer se glasbeno izobražujejo otroci 
iz občin Litija in Šmartno pri Litiji, se lahko s svojim kvalitetnim 
delom in uspehi učencev in njihovih učiteljev povsem enakopravno 
primerja z drugimi slovenskimi glasbenimi šolami, kar ponovno do-
kazujejo tudi rezultati tekmovanj, ki so se jih naši učenci udeležili v 
januarju in februarju.
Januarja je bilo v Begunjah že tradicionalno tekmovanje mladih 
harmonikarjev za nagrado Avsenik, udeležila sta se ga dva naša 
učenca in dosegla lepe rezultate. V februarju pa so v organizaciji 
Zveze slovenskih glasbenih šol potekala 17. regijska tekmovanja 
mladih slovenskih glasbenikov. To so bila izbirna tekmovanja za 43. 
tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki bo v mese-
cu marcu. 
Učenci naše glasbene šole so tekmovali v okviru regijskega tekmo-
vanja Okolica Ljubljane in Zasavje, ki vključuje učence glasbenih 
šol Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Logatec, Tr-
bovlje, Vrhnika Zagorje in Litija – Šmartno. Tekmovanja se je ude-
ležilo 14 učenk in učencev naše glasbene šole, tekmovali pa so v 
disciplinah trobenta, tolkala, klavirski duo, kitarski duo in komorne 
skupine z godali in klavirjem. 
Naši mladi glasbeniki so se na tekmovanju izvrstno predstavili, saj 
so prejeli pet zlatih, dve srebrni in eno bronasto priznanje. Vsi 
tekmovalci, ki so prejeli zlato priznanje, bodo lahko v mesecu mar-
cu tekmovali na državnem tekmovanju mladih slovenskih glasbeni-
kov, kjer se bodo lahko primerjali z najboljšimi mladimi umetniki iz 
vseh sedmih regijskih tekmovanj. 
Na dosežene uspehe naših učencev in njihovih mentorjev smo vsi 
zelo ponosni, seveda pa bomo tudi stiskali pesti za dobre uvrstitve 
na državnem nivoju. Žlahtna priznanja naših učencev in učiteljev pa 
so tudi prekrasno darilo šoli za njen rojstni dan. 
tEkMoVaLni REZULtati:
8. mednarodno tekmovanje za nagrado avsenik, Begunje 
Primož Adamlje, klavirska harmonika, bronasto priznanje (mentor 
Dušan Drobnič)
Lovro Perme, klavirska harmonika, srebrno priznanje (mentor Du-
šan Drobnič)
17. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane 
in Zasavja 
Erik Setničar, trobenta 1. a kategorija, zlato priznanje (mentor 
Slavčo Gorgiev, korepetitor Tilen Bajec)
Žan Alojz Mahkovic, trobenta 1. b kategorija, bronasto priznanje 
(mentor Slavčo Gorgiev, korepetitor Tilen Bajec)
Luka Končar, trobenta 1. c kategorija, srebrno priznanje (mentor 
Mira Slavčo Gorgiev, korepetitor Tilen Bajec)
Jan Zupančič, tolkala 1. b kategorija, zlato priznanje (mentor Be-
njamin Kos, korepetitor Tilen Bajec)
Kitarski duo 1. b kategorija: Maja Kajtna in Ivan Nikonov, zlato 
priznanje (mentor Rado Černe)
Klavirski duo 1. b kategorija: Neža Murn in Manca Murn, srebr-
no priznanje (mentorica Olena Novosel)
Komorne skupine z godali in klavirjem, 1. b kategorija:
Vesna Nika Trdin - violina, Meta Trdin – flavta in Nika Košir – 
klavir, zlato priznanje (mentorji: David Petrič, Mira Kranjec in Bri-
gita Šuler)
Komorne skupine z godali in klavirjem, 1. b kategorija:
Eva Ostanek – violina, Janja Končar – flavta in Nina Baš Klavir, 
zlato priznanje (mentorji: Špela Janša, Mira Kranjec in Janja Gali-
čič)

Ravnateljica: Janja GALIČIČ, univ. dipl. muzik.

IZŠEL JE KOLEDARČEK PRIREDITEV  
ZA LETO 2014

Priročna knjižica s koledarjem prireditev kaže, da se bo v Srcu 
Slovenije letos zvrstilo več kot 300 dogodkov! Vključeni so do-
godki, ki se bodo v letošnjem letu odvijali v občinah Dol pri Ljublja-
ni, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, 
Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri 
Litiji. Pri zbiranju podatkov je sode-
lovalo kar 140 društev, javnih za-
vodov, športnih klubov in drugih 
organizacij. 
Koledar je od 1. marca naprej na 
voljo tako na turistični točki Srca 
Slovenije v Litiji kot drugod po 
Srcu Slovenije. Poiščete ga lahko na 
primer v TIC Kamnik, na Kolesarski 
točki Srca Slovenije v Dolskem, v 
Deželi kozolcev Šentrupert, na Ob-
činski turistični zvezi Ivančna Gori-
ca, v Turistični pisarni TD Mengeš 
in na Javnem zavodu Bogenšperk. 
Sprotno načrtovanje pa vam vselej 
omogočata tudi napovednik dogodkov na www.srce-slovenije.si/o-
srcu-slovenije/aktualno/dogodki
in FB profil Dogodki Srca Slovenije: www.facebook.com/srce.slo-
venije (če želite, lahko tu na dogajanje v Srcu Slovenije opozorite 
tudi vi!)

PoDJEtno: DoBRE PRakSE na DRUŽBEniH 
oMREŽJiH

S pomočjo družbenih omrežij, ka-
kršno je npr. Facebook, ste lahko 
pravočasno seznanjeni z dogodki, 
ki vas zanimajo, hkrati pa so ta 
omrežja lahko tudi vaše orodje za 
trženje lastne blagovne znamke, za 
utrjevanje odnosov s strankami in z 
lokalno skupnostjo. Kako? 
Na irskem so razvili prav poseben 

program usposabljanja za podjetnike o uporabi sodobnih ko-
munikacijskih tehnologij, ki ga je ekipa Razvojnega centra 
Srca Slovenije februarja spoznavala na delovnem srečanju v 
carlowu. tovrstna znanja bomo letos razvijali in poglabljali 
za podjetnike z našega območja. Začeli bomo s pomočjo pri 
vzpostavitvi profilov na socialnih omrežjih. Vas zanima? Po-
šljite nam e-mail na info@razvoj.si 

NOVO! NOVO! NOVO!
vGraDnja

avtoPlinskeGa sistema
* B E N C I N  * D i e s e l

srce slovenije inFo
WWW.RaZVoJ.Si

WWW.SRcE-SLoVEniJE.Si
inFo@RaZVoJ.Si

ŠKUD Tombas vabi na gleda-
liško predstavo Burka o jezič-
nem dohtarju skupine Drzne 
in lepi iz Stične v soboto 

12.4. ob 20.00 v Kulturnem centru Litija. Vstopnina: 5 EUR.
Burka o jezičnem dohtarju je sre-
dnjeveška igra neznanega fran-
coskega avtorja iz 15. stoletja, ki 
obravnava svet, poln goljufov, ki 
nam v teh časih ni niti malo tuj. V 
tej živahni komediji odvetnik laže 
krojaču, krojač ne plačuje ovčar-
ju, ovčar pa se norčuje iz sodnika, 
tako da ni več jasno kdo koga go-
ljufa in kdo je ogoljufan. 
Skupina Drzne in Lepi v okviru KD 
Stična deluje že 11 let in je v tem 
času nanizala vrsto odličnih pred-
stav, ki se odlikujejo predvsem 
po doživeti igri nadarjenih mladih 
igralcev. Lotevajo se tako komedij 
kot tudi resnejših dramskih bese-
dil. V Litiji so nazadnje gostovali z odlično uprizoritvijo drame Dom 
Bernarde Alba.  Marko DJUKIć

Res pohvaliti je treba gasilce PGD Jevnica, v desetih minutah so bili 
kraju dogodka. Obveščen in prisoten je bil tudi g. Marjan Šuštar, ki 
je s svojo mehanizacijo in sodelavci sodeloval pri čiščenju grabna. 
Vsem velja zahvala za požrtvovalnost in tveganje v težkih razmerah. 
Posebna zahvala velja tudi g. županu Franciju Rokavcu za njegovo 
sodelovanje pri odstranjevanju posledic plazu in za takojšnjo akti-
vacijo za sanacijo plazu. Sedaj je ogrožena cesta čez Goliški krog, 
v dolino je odneslo velike količine zemlje, skal, kamenja Vsi skupaj 
upamo, da se bodo našla sredstva za sanacijo celega grabna od 
doline do vrha in da do takšnih skrajnih vremenskih ujm ne bi pri-
hajalo. Še enkrat vsem skupaj HVALA za hitro in uspešno posredo-
vanje, reševanje.  M. Klopčič
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18. SPoMinSki PoHoD  FRanca 
ŠtRUSa

Zadnja sobota v mesecu februarju se vse bolj pri-
bližuje, v glavi pa je polno skrbi. Narava je tudi v 
tem koncu Slovenije neusmiljeno udarila in nare-
dila veliko škode po gozdovih, tudi po »Spomin-

ski poti Franca Štrusa«.
Nagovoril sem prijatelja in tudi že vodnika, če mi pomaga pri ure-
janju poti in nato še prevzame vodenje 18. pohoda. Lojze Kotar je 
mojo prošnjo takoj sprejel in že čez nekaj dni sva se z ročno žago 
in sekiro podala na pot od Senožeti do Križevske vasi. Očistila in 
premetala sva kar veliko vejevja, škode pa nisva delala. Zaradi  mo-
jega slabega zdravja  sta  pot do Oklega in Dobovelj očistila sama, 
Lojze in Franci iz Klopc.
Ker letos mineva 70 let od poboja 72 borcev Kamniško-Zasavskega 
odreda na Oklem, nas  je Združenje za vrednote NOB Domžale ob-
vestilo, da bo za  vse pohodnike na Dobovljah pripravljena  gratis 
malica. Torej vse je bilo pripravljeno. 
Sobota zjutraj, 22. februar, je bil resnično turoben dan. Polepšali 
so mi ga pohodniki Zagorjani, ki so poleg vodnika prvi prispeli na 
zborno mesto. Pohodnikov je bilo okrog trideset, med njimi šest 
pogumnih deklet in prav vsi so se v dežnih plaščih podali na pot po 
asfaltirani cesti proti Zagorici na prvi čaj.
Pot po gozdu ni bila možna, saj je velik del poti bil zalit z vodo in bla-
tom. Deževalo je ves čas pohoda, prenehalo je samo za kratek čas 
med proslavo na Oklem, kjer je bil letos svečani govornik nekdanji 
predsednik  Slovenije g. Milan Kučan. 
V priročni pisarni  lokala »Barbi Pub« sta vodnika PD Litija pohodni-
kom podelila zaslužene značke in plakete.
Hvala občini Domžale, pohodnikom iz raznih krajev Slovenije, ki so 
prišli iz Zagorja, Kočevja, Rado iz Novega sveta, in vsem ostalim. 
Celotno pot je prehodilo 32 pohodnikov, nekaj se jih je na Oklo 
pripeljalo tudi z Ihanske strani. Podeljenih je bilo 6 srebrnih, 4 zlate 
značke in 5 plaket. Nasvidenje naslednjo leto v večjem številu in 
lepšem vremenu.  Marijan JUG 

PoHoD Po JURčičEVi Poti
Na pustno soboto smo se odpravili na tradicionalni pohod po Jur-
čičevi poti. Kljub nič kaj obetavni vremenski napovedi se nas je 
zbralo 24 pohodnikov in z avtobusom smo se odpeljali do Višnje 
gore, kjer je bil start. Najdaljši postanek smo naredili na Polževem, 
kjer smo malo pomalicali, popili čaj ali kavo in se nato odpravili 
naprej, do končne postaje na Muljavi, kjer je rojstna hiša našega 
pisatelja Josipa Jurčiča. Vso pot pohoda so gostoljubni domačini 
nudili domače dobrote in dobra volja je bila vsepovsod prisotna. 
Vsa čast organizatorjem, ki so morali vložiti zelo veliko truda, da so 
poti očistili padlih dreves in vejevja, ki so marsikje po žledu popol-
noma zaprli poti in steze v gozdovih. 
Pri Jurčičevi rojstni hiši je bila proslava, na kateri je bil častni govor-
nik priznani alpinist in gornik Viki Grošelj, igrala je pihalna godba iz 
Ivančne gorice, mladi pa so pripravili zabavni program.
Po proslavi smo se zbrali na avtobusu in se hitro odpravili domov, 
da smo se lahko udeležili še pustnega karnevala v Litiji. 

Francka MITTONI

čLanicaM in čLanoM DU LitiJa
27. marca 2014 bo ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Litija potekal 
VOLILNI ZBOR DU LITIJA. S tem prispevkom bi vas radi povabili in 
spomnili, da so volitve novih ljudi v organe društva, ki so vsake 4 
leta, odgovorno dejanje vseh članov. Na te volitve so se Kadrovska 
komisija , Upravni odbor in predsednik društva pripravljali že vse 
od jeseni. Velika želja vseh je bila pridobiti mlajše in sveže moči. 
Mislim, da jim je v precejšni meri uspelo in da bodo vsi, ki so se v 
organih društva trudili vrsto let in si sedaj želijo zamenjave, dobili 
prave naslednike. Nekateri pa ostajamo in bomo poskušali po svo-
jih močeh delo nadaljevati, seveda, če nam boste izkazali zaupanje 
in prišli na volitve. 
VABLJENI TOREJ V ČETRTEK, 27. MARCA , OB 16. URI, NA VOLILNI 
ZBOR!  V imenu Upravnega odbora Iva SLABE
NAPOVEDNIK
-   Sobota 5. aprila 2014 ob 8.00 uri – Jablanica – JABLANIŠKI POHOD
-   Sobota 12. aprila 2014 ob 7.00 uri – avtobus – VRTROVŠKOVA POT
-   Ponedeljek 21. aprila ob 9.00 uri – Slivna – POHOD OKOLI SLIVNE
-  Sobota 26. april ob 6.00 uri – avtobus – JAČEMICA
-   Torek, 15. april 2014 izlet: PoDEŽELJE SLoVEnSkE iStRE - 

točna ura odhoda bo objavljena naknadno na spletni strani in 
oglasni deski DU.

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

društvo upokojencev
www.dulitija.si

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• izdelava pergol in nadstreškov

• adaptacije

• Mizarska dela

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

E-pošta: lesokras@siol.net

VESELo PRaZnoVanJE
Člani Društva upokojencev Litija smo se v petek, 7. marca zbrali v 
gostilni Kovač v Litiji. 

Dan je bil namenjen druže-
nju, pustnemu plesu, pra-
znovanju dneva žena in pra-
znovanju
40 mučenikov. Zbrane je v 
imenu DU Litija nagovorila 
Nevenka Jovanovič, ki je pri-
pravila krajši zabaven pro-
gram. Vsem udeležencem je 
osebno čestital predsednik 
Dušan Jovanovič in jim izro-

čil rožice. Izbrali smo tudi nekaj najboljših in izvirnih mask. Ob do-
bri hrani in prijetno-norčavem pustnem vzdušju se je praznovanje 
zavleklo v noč.  Nevenka JOVANOVIČ

VEtERani VoJnE Za SLoVEniJo 
So SE ZBRaLi

Člani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Litija-Šmartno so se v soboto, 22. feb-
ruarja 2014 zbrali na volilnem občnem zboru. Da 

je povezanost dobra potrjuje tudi udeležba, saj se je zbora udeleži-
lo kar 86 članov in 12 gostov, med katerimi je bil tudi župan občine 
Litija g. Franci Rokavec.
Na zboru je bilo podano poročilo o delu organov območnega zdru-
ženja za leto 2013m kot tudi finančno poročilo in poročilo nadzor-
nega odbora. Ta je ocenil, da je bilo delo tako predsednika kot 
tudi organov združenja, kljub manjšim finančnim sredstvom zelo 
obsežno in uspešno. Člani so sodelovali na številnih športno-rekre-
ativnih tekmovanjih in 
pohodih, kot tudi na 
kulturnih prireditvah.
V razpravi so udele-
ženci pozitivno ocenili 
delo in dali tudi pobu-
do, da se ponovno v 
razgovoru z županom 
Občine Šmartno pri Litiji izpostavi tudi vprašanje o možnosti, da 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno 
lahko konkurira tudi na razpisana sredstva za financiranje dru-
štvenih dejavnosti v Občini Šmartno (saj je v to združenje povezano 
več kot 30% članov iz območja občine Šmartno).
Po predstavitvi kandidatne liste za funkcionarje in organe območ-
nega združenja (predsednik, podpredsednik, sekretar, člani pred-
sedstva, člani nadzornega odbora in člani častnega razsodišča) ni 
bilo drugih predlogov.
V skladu s poslovnikom o delu volilnega občnega zbora so bile volit-
ve javne. Za predsednika in podpredsednika sta bila ponovno izvol-
jena Ivan Lovše in Boris Žužek, za sekretarja pa Radovan Petje.
Novoizvoljeni predsednik je predstavil program dela in finančni na-
črt za leto 2014 in se zahvalil Francu Maliju za dolgoletno opravljan-

je funkcije sekretarja.
Volilni občni zbor so poleg 
predstavnikov pokrajin-
skega združenja pozdra-
vili tudi predstavniki iz 
sosednih območnih zdru-
ženj in zaželeli dobro delo 
tudi v prihodnje in med-
sebojno sodelovanje.
Župan Občine Litija Franci 
Rokavec je pozdravil obč-

ni zbor in izrazil presenečenje, da so ob tako skromnih finančnih 
sredstvih bila izvedena številna tekmovanja, druženja in sodelo-
vanje na različnih Kulturnih prireditvah s poudarkom na obujanju 
tradicij. Ob zaključku je izrazil željo po dobrem sodelovanju tudi v 
bodoče.  Karlo LEMUT

SEStanEk PRoStoVoLJcEV koRk 
LitiJa LEVi in DESni BREG tER koRk 

ŠMaRtno.
V mesecu januarju 2014 so se sestale prostovoljke 
OZRK Litija, in se organizirale za področje KORK Li-

tija levi in desni breg ter KORK Šmartno.
Veliko pozornost bodo namenjali socialni dejavnosti: nudili sosed-
sko pomoč starejšim občanom, obiskovali bolne in osamljene ose-
be na njihovih domovih in v domovih za starejše občane .
Seja krajevnega in nadzornega odbora bo sklicana po potrebi, naj-
manj pa vsake tri mesece. Krajevne organizacije si bo prizadevale 
za povečanje števila članov (posameznikov in družinskih), za ureje-
no evidenco in redno pobiranje članarine; odgovorni za pobiranje 

članarine pa bodo imeli uradno 
pooblastilo. Članarino bodo 
pobirali tudi preko položnic. 
Krajevni organizaciji si bosta 
prizadevali za dobro sodelo-
vanje z OZRK Litija, mentorji 
krožkov RK na šoli, z vodstvom 
in organi lokalnih skupnosti, 

društvom upokojencev, gasilskim društvom in drugimi organizacija-
mi ter podjetniki in gospodarskimi družbami, ki bodo izrazili interes 
za sodelovanje. O svojem delu bosta krajevni organizaciji obveščali 
članstvo neposredno in preko sredstev javnega obveščanja.
Dogovorili so se tudi o pomoči pri letovanju otrok iz socialno ogro-
ženih družin. Brezplačno letovanje otrok bo predvidoma v času pr-
vomajskih počitnic.
Krajevna odbora KORK Litija in KORK Šmartno bosta na naslednji 
seji izmed sebe izvolila predsednika, podpredsednika, tajnika, bla-
gajnika.  OZRK Litija

kri rešuje Življenja. moja kri - varna kri 
zame, zate, za vsakoGar. 

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RkS območno združenje Litija se zahvaljuje krvo-

dajalkam in krvodajalcem , ki so se udeležili krvodajalske 
akcije, 27. in 28. februarja 2014 v prostorih Zdravstvenega 
doma Litija. 
KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi pa si 
pomagamo lahko le ljudje med seboj.  OZRK LITIJA
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Prodajni center Litija 
odprto od 6.30 do 19.00, v soboto od 7.00 do 13.00
teL: 01/8987-472, FaX: 01/8987-181, e-MaiL: jernej.konjar@siol.net

• GraDbeni material   
• FasaDe • kritine

 • suha GraDnja • barve  
• oroDje • keramika
 • urejanje okolice 

• instalacija

 kat alog  
nova sezona nove akcije

VELJa oD 17.3. Do 9.4.2014

oDDamo lokale  
v najem, primerni  
za trgovino, razstavni  
prostor, pisarno.  
Velikost lokala 25 m2,  
cena 3€/m2 mesečno

   orGaniziran Prevoz  
GraDbeneGa materiala

  izPosoja uDarnih klaDiv

aktiVnoSti na PoLŠnikU ...
Pri nas se vedno kaj dogaja... V tem času vsako leto 
intenzivno potekajo občni zbori naših društev, kjer so 
predstavljene aktivnosti članov v preteklem letu in 
načrti za tekoče leto. Turistično, kulturno, gasilsko in 

društvo podeželskih žena in deklet so to obveznost že opravili in 
vsa srečanja potekajo v zelo prijetnem, družabnem vzdušju. Kultur-
niki smo se udeležili valentinovega koncerta Bohemov v Trbovljah, 

na katerem so predstavili 
novo ploščo. Na koncer-
tu so sodelovali kar trije 
Polšničani in bilo je res 
odlično. V marcu so nas 
obiskali skavti iz Vrhnike, 
ki so raziskovali naš kraj, 
se veliko novega naučili. 
Za nekatere domačine pa 

je bilo srečanje z njimi zanimiva in nepozabna izkušnja. 8. marca 
smo gostili gledališko skupino KUD Vajkard iz Šmartna. Predstavili 
so se s komedijo Spusti me pod kovter , v kateri igra tudi Polšničan, 
odlični igralec, Boštjan Medved. Navdušili so polno dvorano na Pol-
šniku in vsi se že veselimo njihove nove igre. Pevci MoPZ Polš nik 
pa so se 8. in 9. marca udeležili seminarja klapske glasbe, ki je 
potekal v Litiji ter ob zaključku sodelovali na koncertu z naslovom 
»Biseri Dalmacije«, ki je bil v Kulturnem centru Litija. V marcu bo 
potekal turnir v badmintonu in namiznem tenisu, KO RK pripravlja 
zanimivo predavanje o presni hrani ter seveda že tradicionalna pri-
reditev ob materinskem dnevu in dnevu žena, v okviru katerega 
bodo letos peto obletnico prepevanja obeležile polšniške Ljudske 
pevke. Vendar več o tem v prihodnji številki. O vseh dogodkih si 
lahko preberete na polšniški spletni strani www.polsnik.si.

18. SPoMinSki PoHoD  
FRanca ŠtRUSa

Zadnja sobota v mesecu februarju se vse bolj 
približuje, v glavi pa je polno skrbi.
Narava je tudi v tem koncu Slovenije neusmilje-

no udarila in naredila veliko škode po gozdovih, tudi po »Spominski 
poti Franca Štrusa«.
Nagovoril sem prijatelja in tudi že vodnika, ki se v tej okolici rad 
rekreira in so mu vsa pota znana, če mi pomaga pri urejanju poti in 
nato še prevzame vodenje 18. pohoda. Lojze Kotar je mojo prošnjo 
takoj sprejel in že čez nekaj dni sva se z ročno žago in sekiro poda-
la na pot od Senožeti do 
Križevske vasi. Očistila 
in premetala sva kar 
veliko vejevja, škode pa 
nisva delala. Zaradi mo-
jega slabega zdravja sta 
pot do Oklega in Dobo-
velj očistila sama, Lojze 
in Franci z Klopc.
Ker letos mineva 70 let 
od poboja 72 borcev 
Kamniško-Zasavskega 
odreda na Oklem, nas 
je Združenje za vredno-
te NOB Domžale obvestilo, da bo za vse pohodnike na Dobovljah 
pripravljena gratis malica. Torej vse je bilo pripravljeno. Kaj pa vre-
me? Vse možne napovedi sem redno spremljal, slika pa se je iz 
dneva v dan spreminjala in za ta dan napovedala dež.
Sobota zjutraj 22. februar je bil resnično turoben dan. Polepšali so 
mi ga pohodniki Zagorjani, ki so poleg vodnika prvi prispeli na zbor-
no mesto. »Kaj je zdaj: vpraša Vili, gremo ne?« Seveda gremo so 

odgovorili ostali. Pohodnikov je 
bilo okrog trideset, med njimi 
šest pogumnih deklet in prav 
vsi so se v dežnih plaščih podali 
na pot po asfaltirani cesti proti 
Zagorici na prvi čaj. Ena izmed 
pohodnic je praznovala rojstni 
dan in pohodnike počastila s 
pecivom in pijačo. Pohodniki 
pa so ji kljub dežju zapeli.
Pot po gozdu ni bila možna, saj 
je velik del poti bil zalit z vodo 
in blatom. Deževalo je ves čas 
pohoda, prenehalo je samo za 
kratek čas med proslavo na 
Oklem, kjer je bil letos svečani 
govornik nekdanji predsednik 
Slovenije g. Milan Kučan. Po-
novno je začelo močno deževa-

ti in tako je bilo vse do cilja v Ihanu. Ja, kaj pa zvončki, simbol poti ? 
Bilo jih je mnogo, a tokrat so bili zaradi dežja neopazni.
V priročni pisarni lokala »Barbi Pub« sta vodnika PD Litija pohodni-
kom podelila zaslužene 
značke in plakete.
Hvala občini Domžale, 
pohodnikom iz raznih 
krajev Slovenije, ki so 
prišli iz Zagorja, Kočev-
ja, Rado iz Novega sve-
ta in vsem ostalim.
Celotno pot je prehodilo 
32 pohodnikov, nekaj se 
jih je na Oklo pripeljalo 
tudi z Ihanske strani.
Podeljenih je bilo 6 sre-
brnih, 4 zlate značke in 
5 plaket. Nezgod ali omembe vrednih zapletov ni bilo.
Nasvidenje naslednjo leto v večjem številu in lepšem vremenu.

Zapisal: Marijan JUG

PRiJatELJi Janč - JanŠki PRiJatELJi 
Dvanajstega srečanja Prijateljev Janč - janških prijateljev, ki je bilo 
zadnjo nedeljo v januarju, se je udeležila večina tistih, ki so se v 
preteklem letu najmanj 25 krat povzpeli na Janče. Tokratno sreča-
nje je bilo v znamenju številke 33, saj je bilo toliko planink in pla-
nincev, ki so osvojili naziv „Prijatelj Janč - janški prijatelj“, obenem 
pa je bilo kar 10 udeležencev takšnih, da so se v preteklem letu 

33 krat povzpeli na 
vrh. Najvztrajnejša 
med obiskovalci je 
bila Erika Zupančič, 
ki je bila na Jančah 
kar 251 krat in s 
tem že 6-tič osvoji-
la prehodno palico 
za pohodnike. Med 
kolesarji je bil naj-
vztrajnejši Stanko 
Zajc, ki je do doma 

prekolesaril 29 krat, še 49 krat pa je prišel peš. Sicer pa naštejmo 
še vse ostale, ki so sodelovali v akciji: Natalija Markovič (97), Viktor 
Markovič (85), Marija Birk (82), Jani Jerant (72), Vinko Jelnikar (60), 
Ciril Gale in Mojca Jerant (52), Mitja Bratun in Vinko Jamnik (47), 
Jože Pauli (46), Anđela Petrinjak (43), Almira Jelnikar (40), Marija 
Kurent (37), Viktor Čebela, Srečko Erjavec, Vesna Mlakar, Živa Pod-
bregar, Dani Ražun, Milka Rovšek, Blaž Šircelj, Ivan Šircelj, Marija 
Šircelj in Žiga Šircelj (33), Darka Vidic (29), Milan Doblekar, Cirila 
Godec in Mirko Grm (26), Matej Krnc, Tatjana Rusjan, Borut Vuko-
vič in Rado Zupančič (25). Oskrbnik Tone Selko je za vse pripravil 
imenitno pogostitev z bogračem, gobovo juho in kmečko pojedino. 
Srečanje se je udeležilo tudi veliko prijateljev prijateljev, tako da je 
bil dom res poln.  Borut VUKOVIČ 

Slovesnosti na Oklem se je udeležil 
tudi praporščak litijskega združenja za 
vrednote NOB Danilo Cvetežar.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

ZakLJUčEk PRoJEkta
V MDI Litija – Šmartno po 18 mesecih zaključujemo 
projekt »Vseživljenjsko učenje za življenje«, katerega 

namen je bil zagotoviti programe vseživljenjskega učenja za ranlji-
vejše skupine prebivalstva (delovne in brezposelne invalide, mlade 
brezposelne oz. iskalce prve zaposlitve), ki imajo zaradi specifič-
nih potreb oz. socialnih okoliščin slabše možnosti za zaposlitev, za 
ohranjanje zdravega načina življenja ter vključevanje v programe 
vseživljenjskega učenja. Z oblikovanim programom dejavnosti smo 
ciljni populaciji omogočili ohranjanje in pridobivanje (novega) zna-
nja ter izboljšali integracijo in kvaliteto življenja v lokalnem okolju. 
Izvajanje je potekalo skupaj v sodelovanju s partnerji; in sicer z 
Društvom diabetikov Litija in Šmartno ter Izobraževalnim centrom 
Geoss. V okviru projekta smo izvedli: zeliščno delavnico s preda-
vanjem, predavanja z namenom ohranjanja duševnega zdravja ter 
osveščanja prebivalstva o sladkorni bolezni, zaposlitveno – motiva-
cijske delavnice, podjetniške delavnice ter organizirali dve strokovni 
ekskurziji. Postavili smo tudi e-kotiček, ki je namenjen svetovanju 
ter informiranju, nudenju pomoči pri iskanju zaposlitve, vključitvi 
in informiranju o programih vseživljenjskega izobraževanja ipd. Ob 
koncu projekta smo izdali tudi brošuro o projektu.
Z uspešno izvedenimi aktivnostmi smo tako uresničili vse cilje, ki 
smo si jih zadali v projektu ter z doseženimi rezultati dobili prilo-
žnost, da tudi v prihodnje sledimo našim željam in potrebam po 
ohranjanju in razširitvi naših programov.

Tina CIRAR in Mojca BAJC

 
 

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

koPanJE V LaŠkEM in RiMSkiH tERMaH
Obveščamo vas, da se je cena kart za 3-urno kopanje v Laškem 
znižala. Cena karte znaša 5,50 EUR. Ponovno so na voljo tudi karte 
za 3- urno kopanje v Rimskih termah (cena 5 EUR). 
Karte veljajo od ponedeljka do petka.

PRaZnoVanJE RoJStnEGa DnE 
Po kaVBoJSko 

Društvo za ra-
zvoj podeže-

lja Laz, blizu Litije pripravi praz-
no vanje rojstnega dne za otroke 
me 4. in 13. letom. Spoznavanje 
in stik s konji in malimi domačimi 
živalmi, jahanje in družabne igre 
so nepozabna doživetja. Za ter-
min pokličite 070 303 321.

oBčni ZBoR DRUŠtVa kMEtic
Članice Društva kmetic Litija in Šmartno smo se v soboto 8. mar-
ca 2014 zbrale na rednem letnem občnem zboru v bistroju Valvazor 
v Litiji. V uvodu je predsednica društva Janka Menegalija vse priso-
tne pozdravila. Sledilo je nadaljevanje po predvidenem dnevnem 
redu. S strani predsednice, delovnega predsedstva, blagajnika, 
nadzornega odbora, verifikacijske komisije so bila podana poročila 
za leto 2013 in program dela za leto 2014. Poslovanje je potekalo 
po zastavljenih cil-
jih, torej komisija in 
nadzor nista imela 
težkega dela. Po po-
danih poročilih vseh 
organov in komisij 
je sledila kratka raz-
prava in soglasna 
potrditev vseh po-
danih poročil.
Po končanem ura-
dnem delu je sledila 
malica, prijetno dru-
ženje in presenečenje. Vse žene, mamice, babice smo bile obdar-
jene z rdečim nageljnom.  Nevenka JOVANOVIČ

Vseh pohodov so se udeležili Viktor Če
bela, Vinko Jamnik, Almira Jelnikar.

Slavnostni govornik je bil Milan 
Kučan

Želim vam čudovito, sončno pomlad z veliko veselja in pozitivne 
energije.  Mateja SLADIČ-VOZELJ
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DEJaVnoSt V MaRcU 2014
Društvena dejavnost je tudi v tem času zelo 
pestra. Zelo so aktivni mladi risarji in sli-
karji, odrasli pa se usposabljajo pri izdelavi 
grafike (linorez, suha igla in jedkanica).

ZLata PaLEta 2014
Tudi v letu 2014 Zveza likovnih društev Slovenije (ZLDS) razpisa-
la projekt ZLATA PALETA. Projekt je namenjen društvom - članom 
ZLDS. Predvidene teme so: avtoportret, kmetija in pogled v priho-
dnost. Predpisane tehnike: risba in grafika, abstrakcija, fotografija, 
realizem, kiparstvo. Vsak mesec bo ena razstava. Novembra bo še 
zaključna prireditev s podelitvijo certifikatov kakovosti in zlatih pa-
let (za vsako temo ena zlata paleta).
Člani društva LILA so za prvo temo - risba in grafika oddali 12 
del, v izbor za razstavo ZLDS so bile predlagane štiri članice LILA: 
Jelka Jantol, Jelka Polak, Marjeta Mlakar agrež in Darja Bernik. 
Možne nagrajence pa izvemo na razstavi, ki bo 20. marca 2014 v 
Trbovljah. 
LikoVna UStVaRJaLnica MLaDiH 2013, je na ogled v Knjižnici 
LITIJA od 20. marca. Mladi likovniki so delali tihožitje v različnih 
tehnikah. Delo je potekalo v prijetnem vzdušju za svoje delo pa so 
prejeli Pohvalo Jožeta Megliča.
Udeleženci: oŠ LitiJa: URŠka ŠiRok, MaJa kRaLJ, nEJa Do-
LaR, LaRa JaMŠEk, oŠ GaBRoVka: Manca VočanEc, San-
Di SotLaR, nika JERič, LaRa oStoJiĆ, PPP oŠ LitiJa: DEniS 
aGoVič, nik DRaGaR, oŠ GRaDEc: oSkaR DiVJak, URŠka 
HVaLa, MaJa koLaR, anJa Manca GoDEc, oŠ ŠMaRtno: 
DoRa DacaR, JERa DacaR, tinkaRa PERME, nika PotiSEk, 
GiMn. LitiJa: EManUEL MESERko, MaŠa konciLJa, ŠPELa 
ViDMaR, nika RaZBoRŠEk

MaLa LiLa razstavlja 
v avli občine Litija od 
14. marca. Na tokratni 
razstavi predstavljajo 
predvsem risarska li-
kovna dela. Risali so 
po opazovanju in se 
učili, kako narisati člo-
veško figuro, celopo-
stavni portret, živalsko 
figuro –konja … Tokrat 
razstavljajo: Valenti-

na anžel, Marija Snežna Benedičič, Živa Bučar, Maša cvetežar, 
Zala čož, Dora Dacar, Jera Dacar, ana Gradišek, Bernard ko-
kalj, Liza kralj, Meta kralj, tia kramberger, taja Malnar, nika 
Marn, neža Mu-
sar, anesa Shala, 
Lana Smolnikar, 
Gaja Starc, ajda 
Svetič, ajda Sve-
tlin, anja Širca, 
Mila Štimec, Va-
lentina tomažič, 
Viktorija Zavrl.
napovedujemo 
razstave v aprilu: 
Likovna razstava 
CICI LILA, Likovna razstava leseni litijski most, Likovna razstava 
grafika, Zlata paleta 2014 - abstrakcija (razstava bo v Tržiču).

Predsednica društva: Joža OCEPEK

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

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

•  VELika iZBiRa ZLatEGa in  
SREBRnEGa nakita

• PoPRaViLo RaBLJEnEGa nakita
•  oDkUP aLi PREDELaVa ZLatEGa  

in SREBRnEGa nakita
• iZDELaVa nakita Po VaŠiH ŽELJaH
• iZDELaVa PoRočniH PRStanoV
• PRoDaJa naLoŽBEnEGa ZLata

• niZanJE oGRLic

oBčni ZBoR SaDJaRSkEGa 
DRUŠtVa LitiJa

V PETEK 7. marca , 2014 ob 17. uri je v Kul-
turnem centru Šmartno pri Litiji potekal redni 
letni občni zbor Sadjarskega društva Litija. 
Tokratni občni zbor je potekal v slavnostnem 
vzdušju, saj društvo letos praznuje jubilejno 

20 obletnico od ustanovitve.
Društvo je bilo ustanovljeno 5/3-1994 v gostilni Čebin v Litiji. Njeni 
ustanovni člani pa so bili Anton ŠTRUS (kasneje izvoljen za predse-
dnika), Vojko BIZKAK, sedanji predsednik, Viktor DRNOVŠEK, Zvo-
ne KONČINA. Janez HAUPTMAN, Dušan VIDNJEVIČ, /sedaj prapor-
ščak), Avgust PETEK, Alojz VIDIC, Rudolf REMEC, in Cvetko KOS.
Žal med ustanovnimi člani ni več med nami Janeza HAUPTMANA, 
Alojza VIDICA,Avgusta PETKA, Rudolfa REMCA in kasneje vidnega 
in aktivnega člana Jožeta MIRTIČA. Hvala jim za njihovo požrtvo-
valno in zagnano delo v sadjarskem društvu. Interes za sadjarstvo 
je bil velik saj se je takoj ob ustanovitvi včlanilo 40 sadjarjev, ki so 
spoštljivo upoštevali izrek, »Več od zlata in srebra nam sadno drevje 
da«. Hvala in za uvod tako visokega jubileja je s slavnostjo začel 
Oktet Valvazor.

na sliki nagrajenci od desne proti levi: alojz RoZina, Janez 
JERE, Golouh ciril, Liljana LoVŠE Podžupanja občine Litija, 
alojz RoZina, predstavnik občine Šmartno pri Litiji

2. Delovno predsedstvo ob ustanovitvi društva od desne proti 
levi Štrus anton prvi predsednik sadjarskega društva, Vojko 
BiZJak sedanji predsednik, Dušan Vidnjevič sedaj praporščak 
v društvu.

aniMatEka Po aniMatEki tradicionalno že četrtič  
v Kulturnem centru Litija!

v soboto 29. marec 2014 ob 19. uri kinodvorana
Bresplačni vstop!

Prireja: kUD art club Litija.
Ponovno je tukaj animateka po animateki. 
Verjetno projekta ni potrebno preveč opisovati, 
saj gremo letos že sedmič! na pot po Sloveni-
ji, z nekaterimi že od samega začetka... Gre za 
projekt, ko program kratkih animiranih filmov z 
zadnje Animateke potuje po Sloveniji in gostuje v 

mladinskih centrih, knjižnicah, kinematografih, na festivalih itd.
Letošnji program je, kakor se spodobi za jubilejno festivalsko edi-
cijo, ki je bila decembra, izvrsten! Tako bomo predstavili 10 kratkih 
animiranih filmov, ki so na zadnji ediciji bili tudi nagrajeni. 10 fil-
mov za 10 let animateke!  Vabljeni!

PRi naS JE VEDno VESELo
Ob vsem zabavnem dogajanju, ki smo ga bili de-
ležni, je že tako kratki februar, minil kot bi trenil. 
Veselim trenutkom pa ni konca, saj nas v prihodnje 
čaka novo, pestro dogajanje.

Poleg ustaljenih dejavnosti, ki 
spremljajo vsakdan sleherne-
ga stanovalca smo v mesecu 
februarju uživali v nastopu fol-
klorne skupine Večerna zarja, 
društva upokojencev Veliki Ga-
ber. V okviru projekta Ohranja-
nja starih običajev, so nas na 
debeli četrtek, že tradicionalno 
obiskali kurenti, pokači in ora-
či iz Dravskega polja, ter znani 

politiki. Veselo pustno rajanje so popestrile pisane maske prvega 
in drugega razreda OŠ Šmartno pri Litiji, ter stanovalci oblečeni v 
zelene Jurije. S petjem in plesom, ki je potekalo v domski jedilnici, 
smo se potrudili, da bi pregnali zimo in privabili pomlad. 
V domu poznamo skriv-
nost, ki jo zaupamo tudi 
vam: »Veselje ohranja mla-
do srce, veselo srce pa 
naredi vedro zunanjost.« 
V okolici že lahko opazimo 
prve znanilce pomladi. To 
pa pove, da je naše rajanje 
doseglo svoj namen. Vese-
limo se rastočih cvetlic in 
žvrgolečih ptičkov in vaše-
ga obiska na organiziranih prireditvah v Domu Tisje. 

naPoVEDnik PRiREDitEV V MaRcU in aPRiLU
•  torek, 25. marca 2014, ob 16.30 uri v domski jedilnici, praznova-

nje materinskega dneva s člani Društva diabetikov in Mlado lipo.
•  sobota, 29. marca, ob 10. uri, KUD Marija Kmetova Šentlovrenc, 

nastop moškega pevskega zbora Zagriški fantje.
•  vsako sredo, ob 15.30 uri v domski jedilnici igranje družabnih 

iger.
•  vsak četrtek, ob 11. uri na enoti Lokvanj, bralna ura s prostovolj-

cem gospodom Ljubom Torijem.
•  vsako soboto ob 13.30 uri, sveta maša v domski jedilnici, mož- 

nost za sveto spoved in sveto obhajilo.
Renata OZIMEK, Tjaša DROBEŽ, Blaž GORIŠEK

dom tisje

Torek 25.03.2014, ob 16. uri
Priznanja sta podelila predsednik društva Vojko BIZJAK in tajnica 
Vesna VELIKONJA. Priznanje za občino Litija je sprejela podžupanja 
Liljana LOVŠE za občino Šmartno pri Litija pa Zvone KONČINA.
Po končanem slavnostnem delu je v nadaljevanju potekal letni obč-
ni zbor, na katerem so bila predstavljena vsa poročila, ker pa je 
bilo to leto tudi volilno je bilo razrešeno staro vodstvo in izvoljeno 
novo vodstvo. Za novega predsednika je bil ponovno izvoljen BIZ-
JAK Vojko za tajnico VELIKONJA Vesno, za člane upravnega odbora 
pa so bili izvoljeni KNEZ Mirko, JERE Janez, HOSNIK Jani, HOSTNIK 
Martin,TOMAŽIČ Poldka, SLADEK Petra, KRŽIŠNIK Zvonka.
Na občnem zboru je bil sprejet program dela društva, ki bo pote-
kal po ustaljenem načinu ekskurzije, prikaz rezi sadja, vinske trte, 
predavanja; Biodinamično sadjarstvo in zelenjadarstvo, ekološka 
pridelava, predelava sadja, priprava različnih kisov. Animacijsko 
predavanje za širšo javnost, pridelajte si jabolko na svojem vrtu, 
letna rez v sadovnjakih, interno ocenjevanje vzorcev žganja in 
usposabljanje skupine za ocenjevanje žganja, priprava za sadjar-
sko razstavo v jeseni ter druge dejavnosti, predvsem sodelovanje 
s sadjarskim društvom Sostro-Dobrunje, Vinogradniškim društvom 
Šmartno pri Litiji in drugimi društvi.
Ob zaključku občnega zbora sta predsednik Vojko BIZJAK in tajnica 
Vesna VELIKONJA podelila zlate, srebrne in bronaste plakete sad-
jarjem, ki so prinesli svoje žganje na ocenjevanje, le te pa je ocenila 
strokovna komisija.
Po uradnem delu občnega zbora se je nato nadaljevala krajša po-
gostitev in prijetno druženje, katerega med sadjarji nikdar na manj-
ka ter povabilo na spomladanske aktivnosti, predavanja in prikaze 
rezi v sadovnjakih.  Ciril GOLOUH

V nadaljevanju je predsednik Vojko BIZJAK na kratko kronološko 
orisal dejavnosti in delo društva vse od ustanovitve do danes nato 
pa besedo predal povezovalki programa Andreji ŠTUHEC, ki je po-
drobno orisala razvoj in aktivnosti društva v 20 letnem obdobju. 
Kajti društvo je takoj po ustanovitvi začelo s tečaji obrezovanja 
sadnega drevja in vinske trte, s strokovnimi predavanji, katere so 
vodili priznani strokovnjaki ing MALJEVIČ, ing KOTAR Franc ,Roman 
MAVEC, Andreja BRENCE, Ing Maležič, Ing, Gačnik, Ing. Babnik in 
organiziralo strokovne ekskurzije po Sloveniji in tudi v tujini.
Ob tej jubilejni obletnici delovanja Sadjarskega društva Litija je 
upravni odbor društva sprejel sklep, da se za dolgoletno aktivno 
in tvorno sodelovanje v društvu podelijo priznanja Alojzu ROZINA, 
Janezu JERETU, Cirilu GOLOUHU za foto dokumentiranje in objavlja-
nje člankov v sredstvih javnega obveščanja o delu društva,Občini 
Litija in Občini Šmartno pri Litiji.
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Vse ekipe so se zaradi lepega vremena pre-
selile iz dvoran v športni park, kje se pripra-
vljajo na začetek pomladanskega dela prven-
stva. V sklopu priprav potekajo tudi trening 
tekme, kjer trenerji iščejo začetne enajsteri-
ce za tekmovalni del.
V članski ekipi je nekaj novih igralcev, ki so 

se že vklopili v procese treningov. Do spremembe je prišlo tudi na 
trenerskem mestu članske ekipe. Delo trenerja je prevzel g. Petro-
vič, ki je vnesel nove smernice v procesu treningov. Rezultati pa 
se bodo videli že kmalu saj se z koncem meseca že začnejo prve 
tekme.
Tudi v ženski ekipi je prišlo do nekaj igralskih zamenjav. Treningom 
pa se je priključilo kar nekaj domačih igralk iz mladinske vrste.
Mlajše selekcije so nespremenjene in se pod strokovnim vodstvom 
domačih trenerjev pripravljajo na prihajajočo sezono. Tukaj gre po-
hvala vsem trenerjem saj so z zavzetim in resnim delom pridobili 
veliko igralcev, ki redno prihajajo na treninge.
NK Jevnica je tudi letos izvedel samoplačniške mini priprave v Vr-
sarju. Zadnji vikend v mesecu Februarju so se člani, članice in mla-
dinke odpravili v Vrsar, kjer so izvedli nekaj kvalitetnih treningov in 
odigrali nekaj trening tekem. Letos je malo ponagajalo vreme, saj 
je kar precej deževalo, zato so se treningi izvajali na umetni travi 
v Poreču. 
Ker se že začnejo prvenstvene tekme vas vabimo na ogled tekem v 
ŠPORTNI PARK JEVNICA. Vabila za ogled tekem bodo na oglaševal-
nih deskah okoliških krajev.

za NK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo

31st EURoPEan tRaDitionaL 
kaRatE cHaMPionSHiP 2013, 

praga
V glavnem češkem mestu Pragi se je se od 5. do 
8. decembra odvijalo 31. evropsko prvenstvo v 

tradicionalnem karateju. Tekmovanja se je udeležilo 185 najbolj-
ših karateistov iz 16 evropskih držav v petih disciplinah (kata, kata 
ekipno, Jyu borba, Ko-Go borba, En-Bu borba). Tekmovanja se je 
udeležila tudi slovenska ekipa pod vodstvom našega klubskega tre-
nerja Gorazda Praprotnika. Poleg njega sta reprezentančne vrste 
SZTK zastopala tudi dva člana našega kluba KK Kensei – Matic Lo-
gar in Matic Mandelj.
Pred vsakim evropskim 
ali svetovnim prvenstvom 
se izvede dvodnevni so-
dniški seminar, ki obsega 
priprave in standardiza-
cijo sodnikov za čimbolj 
kakovostno izvedbo tek-
movanja. Sodniškega se-
minarja se je udeležil naš 
trener Gorazd, posebnih 
dvodnevnih priprav in tre-
ninga pa so se udeležili 
tudi ostali reprezentanti 
SZTK. Po dvodnevnih pri-
pravah so se v soboto odvijali kvalifikacijski nastopi, v nedeljo pa 
finalni nastopi. Kljub veliki želji, prizadevanju in odličnih nastopih, 
se nihče od slovenskih tekmovalcev ni uspel prebiti v finalne nasto-
pe in s tem poseči po medaljah. Vseeno je nastop na evropskem 
prvenstvu pustil močan vtis na reprezentantih, ki so si pridobili iz-
jemne izkušnje, za Matica Mandlja pa je to bila prva udeležba na 
tako velikem tekmovanju sploh, in zato še toliko bolj dragocena. 
Tudi naš trener Gorazd Praprotnik je prvič nastopil kot mednarodni 
sodnik na tekmovanju tako visokega ranga in si s tem pridobil nove 
izkušnje in dodatna sodniška znanja. 
Vse čestitke tekmovalcem, pa tudi češkim kolegom za trud, ki so 
ga vložili v vrhunsko organizacijo tekmovanja.  KK Kensei

SPoMinSka tEkMa RUŽicE MEGLaJ RiMac
Veteranke Litije smo prejele prijazno povabilo veterank Zagreba, 
da s prijateljsko tekmo počastimo spomin na najboljšo košarkašico 
Hrvaške Ružico Meglaj Rimac. V soboto, 15.2.2014 smo se Mojca, 
Duška, Dragica, Maja K., Jelka B., Ivica, Maja S.R. in Tatjana odpra-
vile proti Zagrebu, kjer so nas že čakale prijazne gostiteljice. Skupaj 
smo obiskale Ružicin grob, položile cvetje in prižgale svečke. Osta-
lo nam je še nekaj časa, zato smo ga iskoristile za krajši ogled kate-
drale, tržnice in trga Bana Jelačića. Po sprehodu smo se odpeljale v 
zelo lepo športno dvorano Cedevite. Turnir, na katerem sta sodelo-
vali še ekipi mlajših veterank Zagreba in Dubrave, je otvorila gospa 
Božica Polundak. Poudarila je, da je 15.2. še poseben dan, saj je 
datum rojstva Ružice Meglaj Rimac. V prvi tekmi smo se Litjanke 
pomerile s starejšimi veterankami Zagreba. Srečanje je bilo zanimi-
vo, z nekaj lepimi akcijami na obeh straneh. Največ preglavic nam 
je povzročala višina domačink, ki so nam v skoku pobirale odbite 
žoge. To pa nas ni ustavilo in z borbeno igro smo se jim dostojno 
upirale do konca tekme. Le ta se je končala v njihovo korist. V drugi 
tekmi so bile mlajše veteranke Zagreba boljše od svojih nasprotnic 
iz Dubrave. Po končanem turnirju je sledilo družabno srečanje, kjer 

smo nadomestile 
izgubljene kalorije 
in z domačinkami 
izmenjale plane za 
letošnjo sezono. V 
veselm razpolože-
nju je čas izredno 
hitro minil. Vete-
rankam Zagreba 
in vsem prisotnim 
smo se zahvalile 
za prijetno druže-
nje in se odpravile 
proti Litiji. V Breži-

cah smo imele poseben postanek, razlog pa je bilo veliko veselje 
ob osvojitvi bronaste medalje v skokih na OI v Sočiju našega Petra 
Prevca. Tako razpoložene in zadovoljne sta nas srečno pripeljali v 
Litijo naši šoferki Maji, za kar se jima lepo zahvaljujemo. 
Naš naslednji korak pa je skupščina, kjer bomo predebatirale pre-
teklo sezono in se dogovorile o planu za letošnjo, ki pa bo kar zah-
tevna.  Veteranke Litije 

SELEkciJE nk LitiJa PRED  
SEZono iGRaJo PRiJatELJSkE 

tEkME, tURniRJE
Pa tokrat začnimo pri najmlajših. Selekcija U-9 se 
je 23.2. udeležila svojega prvega turnirja v Medvo-

dah. Na močnem turnirju so odigrali tri tekme in sicer z domačimi 
Medvodami, Kolpo in Nogo Triglav. Poznala se je nevajenost velike 
dvorane in začetna trema, zato se je dve tekmi nesrečno izgubilo, 
s Kolpo, ki je na koncu osvojila prvo mesto, pa izenačeno. Pohvaliti 
gre prav vse najmlajše, ki so se hrabro zoperstavili svojim vrstni-
kom iz nasprotnih ekip. U-11 se bo v dneh pisanja tega članka ude-
ležila izjemno močnega turnirja v Ljubljani-Interblock, kjer bodo 
nastopile ekipe Bravo, Ko-
per, Olimpija, Interblock, 
Triglav in še mnoge druge. 
Selekcija U-13 je odigrala 
v tem času eno tekmo in 
sicer proti NK Jevnica in 
navdušila z igro in zmago 
s 17:2. U-15 je zaključila 
zimsko ligo v Radomljah, 
kjer je izmed 16 ekip 
osvojila 10 mesto. Seveda 
končno mesto na lestvici ni odraz pravega stanja, saj je bila ekipa 
NK Litija velikokrat igralsko oslabljena zaradi bolezni in drugih ob-
veznosti igralcev. Rezultati s primerljivimi ekipami v tekmovalnem 
delu, pa kažejo na pozitivna pričakovanja v spomladanskem delu 
sezone. Kadeti in mladinci so odigrali dve tekmi na umetni travi 
v Ivančni Gorici in sicer proti Medvodam, katere so premagali in 
Zagorju (3:3). 
Tudi člani igrajo prijateljske tekme, hkrati pa so se udeležili priprav 
v Medolinu, kjer so maksimalno izkoristili dobre pogoje za treninge, 
medsebojno druženje in spoznavanje. Igrali tudi tekmo z avstrijsko 
ekipo Push (0:0). Naj spomnimo, da se prvenstvo začne v soboto, 
22.3. v Litiji proti ekipi Slovan.

MLaDi iZ naŠEGa kLUBa  
DoSEGaJo LEPE REZULtatE

22. in 23. februarja je v Slovenj Gradcu in Breži-
cah potekalo ekipno kadetsko tekmovanje. Ekipa 
kadetov iz Litije se je uvrstila na odlično, vendar 

nehvaležno 4. mesto, še bolj grenak priokus vsemu skupaj pa doda 
še to, da sta jim do tretjega mesta zmanjkala samo dva keglja.
Februarja je izšel tudi seštevek oziroma kombinacija mladinskih 
tekmovanj do 23 let, ki so potekala na državni ravni. Pri mladincih 
je najvišje mesto dosegel Tomaž Ivančič na 6. mestu, pri mladinkah 
pa se je najbolje izkazala Veronika Ivančič, ki se je v kombinaciji 
uvrstila na 4. mesto.
Do konca sezone v slovenski kegljaški ligi nas ločita le še dva kro-
ga. V 16. krogu je prva moška ekipa, ki igra v 1. A ligi, odigrala 
tekmo v Mariboru, kjer so naši fantje izgubili s 7:1, na lestvici se 
ekipa trenutno nahaja na 6.mestu in ima zagotovljen obstoj v 1.A 
ligi. Druga moška ekipa, ki igra za 2. ligo vzhoda je bila prav tako v 
gosteh v Mariboru, kjer so prav tako kot prva ekipa izgubili s 7:1, 
trenutno se nahajajo na 3. mestu lestivce in se bodo do konca 
sezone borili za drugo mesto v ligi. Naša dekleta, ki igrajo v 1.A ligi, 
so v 16. krogu doma igrale proti ekipi Adrie ter po napeti in zelo 
izenačeni tekmi zmagale z rezultatom 5:3 in z 22 keglji prednosti. 
Na lestvici so trenutno na 8.mestu in imajo prav tako zagotovljen 
obstoj v ligi.  KK Litija2001

7. SLoVEnia oPEn
V soboto, 22. 2. 2014, je v mariborski dvorani Tabor 
potekalo 7. Odprto prvenstvo Slovenije. Na tekmo-
vanju je sodelovalo preko 300 odličnih tekmovalcev. 

Šmarski klub se je v Maribor odpravil s šestimi borci. Najprej smo 
navijali za Tadeja Pirc, ki je po napeti borbi, na koncu žal izgubil 
za samo 1 točko proti borcu iz Nemčije. Domen Pirc je po pre-
pričljivih treh borbah, v četrti zopet zaradi nespametnih odločitev 
sodnikov, izgubil proti bolgarskemu borcu. Vseeno pa se je povzpel 
na najnižjo stopničko in osvojil bronasto medaljo kar je dobra po-
potnica za prihajajoče svetovno prvenstvo ter olimpijado mladih, 
ki bo potekalo konec marca v kitajskem Taipeju. Tekmovanja so se 
udeležili tudi Timotej Bučar, Sara Rozina, Ivonne Doblekar Kreuzer 
ter Patricija Matoz. 

8. PokaL ŠMaRtno – LitiJa
V nedeljo, 9. 3. 2014, se je pod organizacijo Taekwondo kluba 
Šmartno – Litija zgodil že 8. Pokal Šmartno – Litija. Letos so imeli 

organizatorji ve-
liko dela, saj se 
je na tekmovanje 
prijavilo presene-
tljivih 430 borcev 
iz 29 klubov in 6 
držav (prvič so 
prišli tudi Slovaki 
in Čehi). Med nji-
mi je bilo kar 24 
tekmovalcev iz 

domačega kluba. Odlični so bili naši stalni tekmovalci, Tadej Pirc, 
sestri Rozina ter Timotej Bučar, ki je v svoji kategoriji osvojil 1. Me-
sto; in seveda pohvale vsem ostalim borcem, še posebno tistim, ki 
so se borili prvič. Naš reprezentant Domen Pirc pa je zaradi priha-
jajočega svetovnega prvenstva in kvalifikacij za olimpijado mladih, 
to tekmovanje izpustil.
Našo borbeno nedeljo smo zaključili uspešno, prav takega mnenja 
so bili ostali domači ter tuji klubi in niso skrivali navdušenja nad 
prelepo dvorano ter organizacijo tekmovanja. Zahvaljujemo se ob-
čini Šmartno pri Litiji in vsem drugim, ki so kakorkoli pripomogli k 
naši organizaciji tekmovanja. Obljubimo, da se bo naša tradicija 
nadaljevala in da se naslednje leto v začetku marca vidimo v še 
večjem številu. 
REZULTATI: 1. MESTO: Tadej Pirc, Timotej Bučar, Matic Špajzer; 2. 
MESTO: Lea Verbe, Luka Bajc, Jurij Širok, Nika Verbe, Sara Rozina, 
Patricija Matoz, Zala Rozina; 3. MESTO: Luka Lokar, Gaj Križaj, Ale-
ksandra Rozina, Pia Smrekar, Peter Kastelic
Tekmovali so še: Anej Kazič, Tai Cerar, Matevž Smrekar, Adin Velič, 
Lana Smiljanič, Tea Pandžič, Tia Šiles, Luka Križaj ter Ivonne Do-
blekar Kreuzer.

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

Tudi v letu 2014 imamo kar nekaj planov z investicijsko vzdrževal-
nega dela. Prva dela so že stekla in sicer nabava materiala za iz-
boljšanje travnate površine na glavnem igrišču ter ureditev površin 
pred klubom, kjer so se položili tlakovci, naredile stopnice in pot do 
tribun. Za izvedena dela se zahvaljujemo sponzorju Ostrešje d.o.o. 
Prioriteta pa ostaja ureditev kurilnice-zamenjava bojlerja, nabava 
toplotne črpalke in ustrezna inštalaterska dela, saj je obstoječe 
stanje katastrofalno. Takoj, ko bo klub prejel določena sredstva za 
izpeljavo te investicije, bodo dela stekla.
In še pomembno obvestilo za vse občane, simpatizerje NK Litija-
Odločili smo se, da pričnemo z zbiranjem starega (odpadnega) 
papirja. Zaključek zbiranja bo v četrtek, 3.4. ob 16.00 uri, ko bo 
pred klubom zabojnik, v katerega se bo odložilo papir. Z obvestilom 
smo pohiteli, da imate dovolj časa (slab mesec), da lahko zberete 
čim več starega (odpadnega) papirja, da bo skupna količina čim 
večja. Papir zbirate in hranite na domu ali drugi lokaciji, v klub pa 
ga dostavite v četrtek, 3.4. ob 16.00 uri ali prej po dogovoru (v 
primeru, da ste takrat odsotni). Ker nas je veliko verjamemo, da se 
bo papirja zbralo veliko. Namen akcije je, da se s prodajo papirja 
družbi Surovina celotna sredstva namenijo za nakup žog ter drugih 
pripomočkov in rekvizitov za trening. Več, ko bo papirja, več žog za 
trening se bo lahko kupilo. Po zaključku akcije bomo podali poroči-
lo o količini zbranega papirja.
Za spored tekem od 22.3. naprej-delegiranje sledite spletni strani 
www.nklitija.si, kjer bomo redno objavljali delegiranje tekem vseh 
selekcij NK Litija. Dosegljivi pa smo na e-naslovu nogometniklubli-
tija@gmail.com. 

UO NK Litija
Gregor ZAVRL, predsednik



Zapel je zvon,
tebi v slovo...
Poln bolečin,
ostaja spomin, 
ostaja praznina,
molk in tišina...

ZAHVALA
V 91. letu nas je zapustila draga mama, babica in prababica

IVANA PRAŠNIKAR
Rojena Rebolj

21.5.1923 – 14.2.2014
Iz Klenika

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali 
ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, sv. maše ter jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za lepo opravljen 
obred, g. Pavlu Hiršlju za govor, pevcem in pogrebnikom. Zahvalju-
jemo se tudi  dr. Kokotovi, dežurnim zdravnikom in patronažnim se-
stram.
Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči vsi njeni

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

V SPOMIN
Mineva leto žalosti odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila  

naša draga

ADELA DELIĆ
1992 – 2013

Hvala vsem, ki se je spominjate,  
postojite ob njenem preranem grobu  

in ji prižigate svečke.

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo za vedno ostal.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,  

babica in prababica

BERNARDA VAHČIČ
1928 – 2014

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih 
stali ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, prineseno 
cvetje in sveče, za darovane svete maše, za pisna in ustna sožalja. Prav 
posebno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti v večnost. 
Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej omenili, pa tudi 
tistim, ki ste bili v teh trenutkih v mislih z nami. Iskrena hvala vsem, ki 
ste našo mamo spremljali skozi življenje in jo imeli radi.

Žalujoči: vsi njeni

Minilo je žalostno leto odkar zapustil si ta svet
In odšel med angele in v večnost  živet.
Velikokrat se spomnimo nate in na tvoje dobro srce,
manjkajo pa nam tudi tvoje pridne roke.
Nikoli te ne bomo pozabili 
In vedno te bomo v naših srcih hranili.
Počivaj v miru dragi ata!

V SPOMIN
16. marca je minilo eno leto odkar nas je zapustil  

naš dragi ata

FRANC ZAVRL
iz Javorja pri Gabrovki

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

Sin Brane, hčerke Milena, Nada, Zinka in Romana  
z družinami

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,  

babica, prababica, sestra, teta in tašča

ALOJZIJA SLADIČ
12.5.1934 – 20.2.2014
iz Brezovega, Gabrovka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se od pokojne v velikem številu poslovili in jo pospre-
mili k njenemu zadnjemu počitku. Hvala za darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala dr. Tanji Ptičar, osebju Zdravstvenega doma in 
patronažni sestri Mateji ter Darinki Grčar. Posebna zahvala gospodu 
župniku Stanislavu Škufci za duhovno oskrbo in lep pogrebni obred 
in ga. Heleni Perko za ganljive besede slovesa. Hvala tudi pevcem Lipe, 
pogrebnikom, trobentaču, gasilcem PGD Gabrovka in g. Sotlarju. Še 
enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali, pa ste 
nam v teh težkih trenutkih nesebično pomagali in stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

Čeprav si odšla,
si še vedno z nami,
v naših mislih,
v naših srcih,
kjer boš tudi za vedno ostala.

V SPOMIN
11. marca so minila 4 leta odkar nas je zapustila

JOŽA CELESTINA
iz Magolnika

7.1.1929 – 11.3.2010

Sin Božo z družino

Ugasnila je luč življenja, 
se prižgala luč spomina,
a ostaja v srcu tiha bolečina.

ZAHVALA
Z žalostjo sporočamo, da je v 76. letu sklenil  

svojo življenjsko pot

JANEZ PRIJATELJ
iz Litije

Iskrena hvala vsem sorodnikom, znancem, sosedom in prijateljem, ki 
ste mu kakorkoli pomagali in ga obiskovali v času njegove bolezni. 
Zahvaljujemo se pogrebni službi KSP Litija, pevcem, govorniku in g. 
župniku za lepo opravljen obred.Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in 
sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ga boste 
skupaj z nami ohranili v najlepšem spominu.

Žalujoči: žena Marija, hčerki Milena in Martina  
z družinama

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
                         (Mila Kačič)

V SPOMIN
Mineva peto leto odkar nas je zapustila naša draga

HEDVIKA ZUPAN
1937 – 2009

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo,  
postojite ob njenem grobu  

in ji prižigate svečke.

Vsi njeni

Vse življenje si garala,
gorja obilo si prestala, 
a nikoli se nisi predala.
Bila si trdna kot mogočni hrast.
Omagana in utrujena zaprla svoje si oči,
odšla si tja, od koder vrnitve ni,
v spominih naših pa za vedno si.

ZAHVALA

ALOJZIJA VODENIK - VIDA
4.7.1938 – 12.2.2014

iz Brega

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

Žalujoči: sin Stane in brat Marjan Jug

ZAHVALA
Tiho se je v 82. letu poslovil od nas naš dragi mož in oči

MATEJ JELNIkAR
Iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, so-
sedom in vsem, ki ste nam izrekli ustna in pisna sožalja, darovali cvetje 
in sveče ter vsem, ki ste bili v času njegovega slovesa z nami.
Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičiču za skrb in nego v času njego-
ve bolezni, osebju Zdravstvenega doma Litija in Kliniki Golnik. Hvala 
župniku Pavlu Okolišu za pogrebni obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

Iščemo te v spevu ptičjega petja,
v hladni sapici vetra,
v meglicah oblakov,
v strmih vršacih očakov.
Ne vidimo te z našimi očmi,
le čutimo te v srcih
in v naših mislih boš vedno le ti.

ZAHVALA
V 63. letu nas je zapustil dragi mož, oči, brat, dedi in stric

MARKO KISOVEC
27.3.1950 – 9.3.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili v času  
njegovega slovesa z nami.

Vsi njegovi

Tam kjer ste ve,
ni sonca in ne luči,
le vajin nasmeh
nam v srcih še živi.
Nihče ne ve,
kako boli,
ker vaju več med nami ni.

V SPOMIN

ADELI  in  PETRI

Spominjamo se vaju z ljubeznijo v srcu  
in neizmerno bolečino, ker vaju ni več med nami.

Vsi, ki vaju pogrešamo



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
prodam PVC cisterne, 
1000 L, cena 50,00 EUR 1 
kos. Možna dostava. GSM: 
068 179 895.

kUPiM razne stare pred-
mete, odlikovanja, meda-
l je, značke, bajonete, če - 
lade, sablje, uniforme, sta-
re razglednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, 
ki jih morda ne potrebujete 
več. Tel.: 051/740-430

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 160

Izžrebanci križanke iz meseca FEBRUARJA 2014 prejmejo 
praktično darilo v trgovini Sara v Litiji.

1. Garantini Iva, Klenik 14, 1252 Vače
2. Andreja Kalan, Jevnica 64, 1281 Kresnice
3. Alenka Mesojedec, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka 

Težje besede:  LORNA, ZORJAN, LAAS, ACER,  
EDOM, LOA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.4.2014 na naslov ured-
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo knjigo 
LITIJSKI OBRAZI, avtorja Martina Brileja. Nagrajenci na-
grade prejmejo v Tiskarni Aco, Litija.
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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

15Marec 2014

nePremičnine
oddam 2 SoBno StanoVanJE, na Bregu pri Litiji, v prit ličju 
stanovanjske hiše (58 m2), opremljeno. Mirna-sončna lokacija, 
ločen vhod, CK, internet, možna uporaba dvorišča in zelenjavne-
ga vrta. Tel.: 041/429 029

PRoDaM 3 SoBno StanoVanJE 77 m2. 
Stanovanje je bilo 2011 popolnoma obnovljeno (električna in 
vodovodna inštalacija, okna, radiatorji, vrata...). 

Nahaja se v centru Litije, v pritličju in je lahko takoj vseljivo. 
Vred no ogleda. Informacije na GSM: 041/719-444.

JE MoGočE Dočakati 65. LEtnico
Da je to mogoče, sta pred dvema tednoma dokazala zakonca 
Frančiška in anton anžič, ki sta praznovala 65. letnico poroke 
v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete na Dolah pri Litiji.
Pred oltarjem sta se skupaj s sorodniki zahvalila za srečen in 
dolgotrajen zakon.V življenju jima ni bilo prizanešeno. Danes 
Anton dopolnjuje 94 let, izučil se je za kolarja in delo vestno 
opravljal do upokojitve. Potem pa je še postoril kakšno reč, 
največkrat je popravil kakšen dotrajan stol in mizo. Frančiška 
je stara 89 let, gospodinja, ki je poleg štirim hčeram, nudila 
dom še preštevilnim rejnikom in popazila marsikaterega otroka. 
Mama »Bognarjeva« je še danes za mnoge otroke sinonim topli-
ne, skrbništva in sočutja. Spoznala sta se na poti v izgnanstvo 
v Nemčiji leta 1942, kjer sta bila v istem delovnem taborišču. 
Anton je moral delati pri kmetu, ona pa je služila pri nemški 
družini. Ko sta se po koncu druge svetovne vojne vrnila, je  

moral Anton še v vojsko v Makedonijo. Poroka je morala še poča-
kati, poročila sta se leta 1949. 
Zgradila sta si ljubeč dom, vedno odprt za obiskovalce, vzgojila štiri 
hčere. Znala sta pomagati drug drugemu, si prisluhniti, da sta do-
čakala 65 let skupnega življenja. Dneve jima krajša sedem vnukov 
in pet pravnukov. Še vedno je čutiti dobroto v srcu in toplino v 
stisku rok, ko jih obiščemo. Ob jubileju so slavljenca obiskali mno-
gi, toplo so bili vsi sprejeti na njihovem domu. Med prvimi so jim 
čestitali člani RK Dole pri Litiji.
Naj jima zdravje služi, da se bomo čez pet let ob niju lahko veselili 
platinaste poroke.  Jožica VRTAČNIK

•  Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevma-
tikah in jih v prvih kilometrih vožnje primer-
no ogrejte. 

•  Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno 
motoristično čelado. Pravilno si jo zapni-
te. Čist vizir vam omogoča potrebno vidlji-
vost. 

• Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 

•  Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hi-
trosti drugi prometni udeleženci hitro lahko 
spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna 
okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno 
opazili, pa tudi vi njih. 

•  Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na 
motornem kolesu imejte vedno prižgane 
luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več od-
sevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle 
barve. Nosite tudi odsevni brezrokavnik. 

•  Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite 
od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo 
vaša glava brzela tudi meter globoko po 
smernem vozišču za nasprotni promet. 

• Hitrost in način vožnje motornih koles še 
posebej prilagodite v prvih minutah deževja. 

•  Če vaše motorno kolo nima zavornega siste-
ma ABS, v dežju ali na spolzkem vozišču ne 
zavirajte na talnih označbah. 

•  Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih 
je posut pesek, razlito olje ali podobno (pred-
vsem v ovinku). 

•  Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6 - 0,8 
sekunde, v cestnem prometu v povprečju 1 
sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozni-
ku pa že 2 sekundi ali več. 

•  Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 
km/h 40 metrov. Pot ustavljanja je seštevek 
reakcijske in zavorne poti. 

•  Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psi-
hoaktivna zdravila ali ste utrujeni. Sicer to 
lahko hitro postane vaša zadnja vožnja. 

Želimo vam obilo užitkov na vaših jeklenih konjič-
kih, predvsem pa 
pazite nase in na 
ostale udeležen ce v 
cestnem prometu.

Komandir  
policijske postaje,  

mag.  
Marjan TURNŠEK

PoLiciJa SVEtUJE
ker se nova motoristična sezona nezadržno približuje policisti voznikom motornih 
koles in koles z motorjem svetujemo naslednje:



tenis klub AS

bor artnak znova Dvojni 
zmaGovalec v ljubljani, tina 
GoDec zmaGala v mariboru

Potem, ko je v februarju devetletni Bor Artnak postal dvakratni 
zmagovalec serije TZS tenis do 10 in do 11 let v Litiji, je zgodbo 
ponovil tudi na marčevskem turnirju, ki je bilo v organizaciji Z Kluba 
iz Ljubljane. Tudi v Ljubljani je bil Bor nepremagljiv tako v konku-
renci do 10 let, kakor tudi med starejšimi, v konkurenci do 11 let. 
Bravo Bor!
V starejših kategorijah je znova odlično 
nastopala Tina Godec. Tina Godec je na 
Odprtem prvenstvu do 16 let v Maribo-
ru ugnala vso konkurenco in zmagala 
turnir. V finalu je premagala 1. nosilko 
turnirja mariborčanko Moni Potrč z re-
zultatom 7:6 in 6:1 in po koncu tekme 
zasluženo dvignila pokal za 1. mesto. 
Pri fantih je na turnirju do 16 let v Mariboru odlično nastopil Tom 
Ašič in se uvrstil četrtfinale. Tom je moral pred tem skozi sito kva-
lifikacij, katere je uspešno opravil, nato je zabeležil še dve zmagi v 
glavnem turnirju in se uvrstil v četrtfinale. To je za Toma, ki sicer 
igra še v kategoriji do 14 let, velik uspeh. 
Tina Godec je nato po odličnih nastopih v mladinskih kategorijah z 
dobro igro nadaljevala tudi pri članicah. Na članskem turnirju je v 
1. kolu premagala postavljeno igralko Glavič Laro s 6:2 6:2, nato še 
Mejak Mojco s 6:0 6:2, v drugem kolu pa je nudila odličen odpor 
trenutno eni najboljših slovenskih mladinskih igralk Manci Pislak, 
ki je bila od naše Tine boljša z rezultatom 6:4 6:1.
Ostali tekmovalci Tenis kluba AS Litija se večinoma že pripravlja-
jo na spomladanski del sezone. Tako se Mark Mesarič pripravlja 
na mednarodni turnir Tennis Europe do 16 let, ki bo na Reki. Tam 
načrtuje nastop tudi Grega Kokalj, če bo do turnirja uspešno sa-
niral poškodbo. Nastja Kolar se bo odpravila v Francijo na turnir z 
nagradnim skladom 50.000 usd, Blaž Bizjak pa na serijo Futures 
turnirjev po hrvaški Istri.
Vedno bolj pestro je tudi v rekreativni zimski ligi AS. Sezona se 
počasi a vztrajno bliža koncu, boji za vrhove posameznih lig pa še 
daleč niso odločeni, prav tako še nismo zagotovo znani potniki v 
nižje lige. Trenutno vrhove lestvic v posameznih ligah zasedajo Ašič 
Alojz in Novak Primož v 1. ligi, Uranič Denis in Đukić Saša v 2. ligi, 
Koprivnikar Matjaž in Sedevčič Beno v 3. ligi, Podobnik Jan in Simič 

Dejan v 4. ligi ter Golob Ma-
tej in Kokalj Stane v 5. ligi. 
Pri ženskah pa sta trenutno 
na vodilnih dveh mestih Da-
miš Damijana in Bizjak An-
dreja.

Na sliki Mark Mesarič, Ko
kalj Grega, Bor Artnak  tri-
je obetajoči igralci TK AS 
Litija

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

DruGa situla z vač 
Širši javnosti je manj zna-
no, da poleg znamenite 
situle s tremi figuralnimi 
pasovi, ki velja za eno 
najpomembnejših arhe-
oloških najdb s prostora 
današnje Slovenije, z Vač 

izvira še ena figuralno okrašena situla. V začetku 20. stol. jo je 
na Ravnih njivah nad Vačami izkopala znana ljubiteljica in zbiral-
ka starin, vojvodinja Mecklenburška. Po najditeljici je dobila ime 
»mecklenburška situla«. 
Na situli je samo en figuralni pas, ki poteka po sredini poso-
de. Na njem je upodobljen sprevod osmih rogatih, rastlinojedih 
živali, ki jim sledi mož s palico, verjetno pastir. Situla je bila 

izdelana v 5. stol. pr.n.š. in 
je bila položena v grob kot 
pridatek. 
Situla je delila usodo najdb 
iz vojvodinjine zbirke sta-
rin, ki so bile po njeni smrti 
l. 1934 prodane na dražbi 
v New Yorku. Najdbe z Vač 
je odkupil muzej Ashmole-
an iz Oxforda v Veliki Brita-
niji. V tem muzeju se situla 
nahaja še danes. 
Več o mecklenburški situli 
boste izvedeli na 4. arhe-
ološkem pohodu iz ciklu-
sa Po poti velikega kneza 
z Vač, ki ga prireja Društvo 
za razvoj in varovanje GE-
OSS-a. Pohod bo potekal v 

nedeljo, 30. marca, s pričetkom ob 10. uri v Domu Petra 
Svetika na Vačah. Dogodek je namenjen vsem, ki želijo pre-

živeti prijeten nedeljski dan v naravi in se seznaniti z bogato arheološko, geološko in 
etnološko dediščino tega prostora. 
Sprejemu in ogledu razstav v Domu Petra Svetika bo sledil krožni pohod po arheolo-
škem najdišču, dolg približno 4 km. Pohod ni zahteven in je primeren tudi za otroke.
Strokovni del pohoda bomo vodili arheologinja dr. Vojka Cestnik, geolog Blaž Zarnik, 
etnologinja Anka Kolenc in biolog Zvone Kolenc. Predstavili bomo arheološko najdišče 
na Vačah ter druge posebnosti prostora. Za zabavni del pohoda bo poskrbelo Družin-
sko gledališče Kolenc, ki bo odigralo dramsko igro na temo mecklenburške situle. 
Na koncu pohoda čaka obiskovalce okusna knežja malica, skuhana in spečena iz žele-
znodobnih prvin. Dogodek se bo predvidoma zaključil ob 14. uri.
Obiskovalci, ki ste se naših pohodov že udeležili, prinesite s seboj izkaznico in zbirajte 
žige! Za vsakih 6 žigov prejmete darilo. 

Štartnina znaša 10 evrov. 
V ceno so vključeni: izka-
znica, zloženka, vodstva, 
pogostitev ob sprejemu 
in knežja malica. Za otro-
ke do 10 let je obisk brez-
plačen.
Več informacij na: www.
drustvo-geoss.si ali na 
telefon: (01) 897 66 80 
(Družinsko gledališče Ko-
lenc). 

dr. Vojka CESTNIK,  
univ. dipl. arheologinja, 

strokovna sodelavka
Društva GEOSS

TOREK, 8.4.2014, ob 16.uri

TOREK, 25.3.2014, ob 17.uri

TEČAJ IN IZPIT 
ZA

TRAKTORISTE
Mecklenburška situla. 
(Stare F., Predzgodovinske Vače, Ar-
heološki seminar, Univerza v Ljubljani, 
Ljubljana, Sl. 25.)


