April 2014 • številka 4 • leto 16

www.obcan-litija.si

novi ce i z občin e lit ija

iz uredništva

V SREDIŠČU SLOVENIJE JE POTEKALA
ŽE DEVETNAJSTA PROSLAVA
OB DNEVU SLOVENSKE ZASTAVE

V geometričnem središču Slovenije (GEOSS ) je Društvo Heraldica Slovenica skupaj z Občino
Litija in Društvom Geoss pripravilo slovesnost s katero je počastilo Dan zastave. Namen tradicionalnega prirejanja svečanosti v čast slovenske zastave je ohranjanje slovenske nacionalne
identitete. Letos mineva 600 let od zad
njega ustoličenja koroškega vojvode Ernesta Železnega, ki je kot zadnji vojvoda
opravil obred ustoličevanja po stari šegi.
Ta je narekovala starosvetni obred ustoličevanja na knežjem kamnu v slovenskem
jeziku in prav zato je bila ob letošnjem
praznovanju dneva zastave postavljena
umetniška upodobitev knežjega kamna,
ki predstavlja spomenik slovenskemu
jeziku, ki je bil uradni jezik svojevrstnega predhodnika demokratičnega obreda
s pravico izbire in potrjevanja vladarja.
Odslej naprej bo to umetniško delo akademskega kiparja Zlatka Rudolfa postaLetošnjo prireditev so počastili poslanci državnega zbora;
vljeno v središču Slovenije. Vse prisotne
podpredsednica Romana Tomc, Alenka Jeraj, Franc Brez
sta nagovorila župan občine Litija Franci
nik, Jakob Presečnik in evropska poslanka Tanja Fajon.
Rokavec in predsednik Heraldice Slovenice Jožef Lajevec, osrednja govornika pa sta bila prof. Janez Bogataj in prof. dr. Stane Granda.
Vsi so poudarili velik pomen zastave in knežjega kamna, saj oba sporočata vrednote, ki bi jih
morali bolj spoštovati in ceniti.
Tudi letos je pri slovesnem
Foto: Aco J. dvigu slovenske državne
zastave sodelovala gardna
enota za protokol Slovenske vojske ob sodelovanju
orkestra Slovenske vojske
in navzočnosti številnih
zastavonoš in nosilcev praporov, konjenikov Konjeniškega društva JesenjeGeoss in motoristov moto
kluba Viking iz Hotiča. V
kulturnem programu so
sodelovali ; Društvo Tun'ški
glas iz Tunjic pri Kamniku,
Predsednik društva Mirko Kaplja, predsednik društva Heraldica Slovenica Mešani pevski zbor iz JevJožef Lajevec in župan občine Litija Franci Rokavec ob odkritju umetniške nice in družinsko gledališče Kolenc iz Vač.
upodobitve knežjega kamna na Geoss-u.

Ob 27. aprilu »Dnevu upora proti okupatorju«
in 1. maju »Prazniku dela«
vsem občanom in občankam občine Litija
čestitam ter želim prijetno praznovanje.
Župan občine Litija, Franci ROKAVEC

JUB Z BARVAMI JUBIN OMOGOČIL PRENOVO
OTROŠKIH IGRAL IN KLOPI V OBČINI LITIJA

V akciji Dan za spremembe, ki se je v Občini Litija začela odvijati v petek, 4. aprila, je družba JUB s
svojimi barvami JUBIN poskrbela, da bodo odslej
otroška igrala in klopi na številnih otroških igriščih
zasijala v novih barvah. Razveseljevala bodo tako malčke in njihove starše kot tudi druge krajane Litije, ki bodo do pozne jeseni
veliko prostih uric preživeli v parkih na desnem bregu reke Save.
Foto: Zadruga.traparij in Evgen Malis 
(Več na drugi strani)

14. 6. 2014

Start na Valvazorjevem
trgu v Litiji ob 9.00 uri
(več na 2. strani)

Župan občine Litija
Franci Rokavec

7. POHOD
PO POTEH
OKROG SLIVNE
Vabimo vas, da se nam pridružite na 7. Pohodu po poteh okrog Slivne, ki nas popelje mimo
geometričnega središča Slovenije, GEOSS. Na veliki ponedeljek 21.4.2013, se dobimo v vasi
Slivna (GEOSS) ob 9:00 uri.
(Več na 12. strani)

		

VABIMO

PO OGLARSKI POTI, v SOBOTO, 17. maja 2014.

Izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lovskega
doma na Dolah pri Litiji, med 7.00 in 9. 00 uro.
(Več na 12. strani)

Čestitamo vsem občankam in
občanom ter članicam in članom ZB NOB Litija-Šmartno ob
državnem prazniku in Vas

		
na tradicionalno proslavo ob
Dnevu upora proti okupatorju in 73-letnici ustanovitve OF slovenskega
naroda, ki bo v soboto, 26. aprila 2014 ob 11. uri pred spomenikom na
Javorskem Pilu.
Po končani proslavi vas vabimo na tovariško druženje pri Lovskem domu LD

Gabrovka.		

Vljudno vabljeni!

Spoštovani!
Vabimo Vas na
tradicionalno

»Kresovanje
v Litiji«,
Prireditev se bo odvijala
na parkirišču pri trgovskem
centru Ježa. Nastopal bo
Dejan Vunjak s skupino.

Na štirinajsti tradicionalni pohod

Prispevke pošljite do 08.05.2014 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.

Vsem občankam in občanom voščim
blagoslovljene velikonočne praznike.
Naj vam Velika noč prinese mir,
zdravje in veselje.

dne 30. 4. 2014,
s pričetkom ob 20h.

VABILO

Prvi maj je zelo priljubljen praznik, ko se naj ne
bi smelo delati, a nas danes spomni predvsem
na to, koliko slovencev in slovenk je brez dela.
Naj nam praznik nudi druženje in priložnost, da
spet najdemo čut do soljudi in nudimo pomoč
drug drugemu.
Urednik Občana
Sašo Jovanovič

1. maja, ob prazniku dela,
pa Vas lepo vabimo na
tradicionalno prireditev
»na Sitarjevec«.
Za hrano in pijačo bomo
poskrbeli člani PGD Litija.
Vabljeni!

(Več na 12. strani)

ŠPORTNO DRUŠTVO
GOLIŠČE
v sodelovanju s
KRAJEVNO
SKUPNOSTJO JEVNICA
vabi na tradicionalno

PRVOMAJSKO
SREČANJE
NA GOLIŠČAH
1. MAJA 2014,
OB 11.00 URI.
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TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIJA NA
PODROČJU MESTA LITIJA
Mestna skupnost Litija in Občina Litija sta tudi letos, na prvo soboto v aprilu, organizirali čistilno akcijo na katero so bili preko občinskega glasila in internetne spletne strani povabljeni vsi meščani.
Prav tako so bili povabljeni vsi svetniki in svetnice občinskega sveta, mnogi med njimi se redno udeležujejo akcij po posameznih krajevnih skupnostih od koder tudi prihajajo. Žal je tokratno čistilno
akcijo zaznamovalo slabo vreme, pa tudi skromna udeležba. Pogrešali smo člane številnih društev, ki delujejo na območju mesta, da
bi s svojo udeležbo prispevali k urejenosti našega okolja, obenem
pa je to tudi prilika za druženje, sodelovanje in povezovanje vseh
meščanov in meščank. Stalni udeleženci akcije v LITIJI so župan in
podžupani ter nekateri člani sveta MSL, ki z veseljem ugotavljajo,
da se stanje urejenosti mesta Litija izboljšuje iz leta v leto in tako
se tudi količina pobranih odpadkov zmanjšuje.

(nadaljevanje s 1. strani)

JUB Z BARVAMI JUBIN OMOGOČIL
PRENOVO OTROŠKIH IGRAL IN KLOPI
V OBČINI LITIJA
V akcijo, katere pobudnika sta Mladinski svet občine Litija in
ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija, se je doslej vključilo
preko 30 prostovoljcev, ki bodo v aprilu še naprej pridno brusili
in barvali igrala. Doslej so uredili tri igrišča, in sicer na Rozmanovem trgu, za Maistrovo ulico ter igrišče med Brodarsko ulico
in Rozmanovim trgom.
Vodji projekta Mojca Mikac in Tina Baš sta poudarili, da akcije
brez barv podjetja JUB organizatorju ne bi uspelo izpeljati: »V
imenu malčkov, staršev in drugih krajanov se iskreno zahvaljujemo družbi JUB, ki se je velikodušno odzvala in nam podarila
veliko barv za naša igrišča. JUB je s tem ponovno dokazal, da
barve ne spremenijo le našega doma, temveč tudi prostor javnega dobrega, ki kljub sodobnemu načinu življenja še vedno
ostaja zbirališče vseh generacij.«
Obnove bodo deležna še igrišča na Gradcu na Ulici 25. maja in
na Marokovi poti, pa tudi igrišče na Trgu na stavbah. Vzporedno bodo na omenjenih površinah ter na Valvazorjevem trgu
za sprehajalce prenovili tudi vse klopi. Držimo pesti, da bo prostovoljcem vreme v aprilu naklonjeno in da bodo dela čim prej
končali!

OBVESTILO
Ustavno sodišče RS je razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine in del določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in sicer v delu, ki se nanaša na obdavčitev, posledično bo davčni organ izdal odločbe o odmeri
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, odločbe o
davku na premoženje ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest po uradni dolžnosti, spremembe bodo le pri
datumih odmere ter rokih plačila.
Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bo izvedena na enak način kot v preteklih letih,
torej na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke.
Vrednost točke za leto 2014 je bila določena z občinskim
sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 112/2013) in ostaja enaka kot v preteklem letu,
to je v višini 0,0069 EUR.
V izogib napačnim odmernim podatkom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vse občane
in občanke ter lastnike nepremičnin v naši občini,
pozivamo da v najkrajšem možnem času, na Občino
Litija, v sobo št. 57 pri občinski delavki Zidar Kati,
telefonska številka: 01-8963-436 ali na elektronski
naslov kati.zidar@litija.si, sporočijo spremembe glede lastništva po darilnih pogodbah, sklepih dedovanja, spremembe najemnih pogodb, ….
Prav tako pa vse lastnike novozgrajenih stanovanjskih
hiš, ki izpolnjujejo pogoje za petletno oprostitev (plačan
komunalni prispevek v času izdaje GD in prijava stalnega
bivališča na objektu) opozarjamo, da prav tako pred odmero za leto 2014, za to vložijo vlogo na Občini Litija.

(Nadaljevanje s 1. strani)

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA LITIJSKEM
TEKU 2014
Litijski tek 2014 bo potekal v naslednjih kategorijah:
I.	9.00 promocijski družinski tek predšolskih otrok skupaj s starši.
II.	09.15 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal,
I. triada.
III.	09.30 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal, II. triada.
IV.	09.50 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal, III. triada.
V.	10.15 posamični in skupinski tek, starejših od 19 let po st. kategorijah in spolu.
a) M
 oški – st. kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, od 46
in starejši.
b) Ž enske – st.kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, od 46
in starejše.
VI.	10.25 odrasli ekipni tek za ekipni prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek srednješolcev 15 do 18 let po spolu.
Litijski tek 2014 bo potekal 14.6.2014 s startom na Valvazorjevem trgu v Litiji. Vsi teki bodo potekali v smeri Litija – Podšentjur – Pogonik in nazaj po isti trasi.
Prijave: vsak delovnik med 08.00 in
19.00 v Mladinskem centru v Litiji,
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija. Za
tek predšolskih otrok prijave sprejemajo tudi vzgojiteljice v vrtcih, za tek
šolskih ekip se prijavite pri šolskih
pedagogih, ekipe društev se prijavite
v MC Litija.
Vse Občane obveščamo, da bo
na dan prireditve, 14.6.2014 od
08.30 do 12.00 zaprta cesta Litija (Centromerkur) – Podšentjur – Pogonik. Prosimo za potrpežljivost in razumevanje ter vabimo k obisku prireditve.
Podrobne informacije v zvezi z Litijskim tekom 2014, najdete
na: http://www.zkms-litija.si/.
Organizator teka: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Enota za šport

Najbolj intenzivna faza izgradnjE
kanalizacije in čistilne naprave Litija
V spomladanskih dneh se je pričela najbolj intenzivna faza gradbenih del na kanalizaciji v mestu Litija. Kanalizacija na Ulici Mire
Pregljeve je v delu, v prihodnjih tednih se bo gradbišče preselilo
na Levstiikovo ulico in nadalje na Grbinsko cesto. Hkrati je v
gradnji tudi Ljubljanska cesta, del Praprošče, cesta na Ježi…
V prihodnjih mesecih se bo izvajal podboj pod reko Savo, podboji pod glavno cesto, kanal na Savski cesti, v gradnji bodo štirje
razbremenilniki visokih voda ob glavnem kanalu,prevezave pri
OMV-ju, Petrolu, Merkurju, na levem bregu Save pa manjka še
kanal na Ponoviški cesti ter zadrževalnik skupaj s črpališčem.
Terminski plan celotnega projekta predvideva, da se do konca
leta 2014 izgradi celoten kanalizacijski sistem v mestu Litija in
kanal iz Šmartna pri Litiji do centralne čistine naprave. V istem
času se zaključi tudi gradnja objekta čistilne naprave, tako da
se celotno leto 2015 izvaja poskusno obratovanje čistilne naprave.

OBČINA LITIJA
Jerebova 14
1270 Litija

JAVNI RAZPIS
Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih najemnih
stanovanj - sproščenih ali na novo pridobljenih v letih 2014-2015.
Pogoje javnega razpisa, obrazec vloge in vse druge informacije dobijo zainteresirani od objave tega razpisa na spletni
strani občine www.litija.si. in KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.
si ali osebno na KSP Litija d.o.o. v času uradnih ur ali na tel.
890 00 16 oz. na elektronskem naslovu ksenja.celarc@ksplitija.si. Rok za oddajo vlog je petek, 9.5. 2014.
				
OBČINA LITIJA

Župan: Franci Rokavec

1. in 2. etapa sta skoraj v celoti že izvedeni
Hkrati občina koordinira gradnje vseh podzemnih vodov, javne
razsvetljave in ceste na trasah gradnje kanalov. Zelo pomembna je koordinacija z vidika uskladitve lokacij vseh podzemnih
vodov, saj se na nekaterih lokacijah v telo cestišča vgrajuje fekalna in meteorna kanalizacija, nov vodovodni kanal, vgradnja
elektrike v zemljo, optični kabel, javna razsvetljava… Hkrati pa
imajo vsi navedeni tudi priključke do objektov in je potrebno vse
navedeno smiselno in usklajeno umestiti v cestno telo.
Občina Litija načrtuje, da se po izvedenih delih na kanalizaciji,
ne bo posegalo v cestno telo vsaj nekaj nadalnjih let.

OBVESTILO OBČANOM!
Občina Litija PONOVNO OBVEŠČA vse občanke in občane, da se
v bodoče za izvajanje gospodarske javne službe-javne razsvetljave v občini Litija, in sicer za izvajanje tekočega 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 najkrajšem možnem času. Vsekakor pa je potrebno, v kolikor
opazite kakšno napako na javni razsvetljavi (pregorela luč, nedelovanje celotne veje javne razsvetljave, pretrgane kable in druge
poškodbe), to takoj sporočiti na Center za prijavo napak, saj bo
le na ta način napaka zabeležena ter tudi v najkrajšem možnem
času odpravljena.

NOV MODERNIZIRAN ODSEK NA CESTI
VELIKA REKA –RADEČE
Direkcija RS za ceste je v sklopu demonstracijskega, pilotnega
projekta modernizirala še nadaljnjih 300 m regionalne ceste
R3-665/1191 Velika Reka – Radeče in tako prebivalcem Dol
omogočila, še za nekaj metrov, prijaznejšo cestno povezavo z
mestom LITIJA.

Gradnja kanalizacije in ostalih vzporednih vodov ob stari
sodniji na Ulici Mire Pregljeve, v ozadju nova šola.
Več na: www.cista-sava.si .

POL ITI KA / AK T UAL NO
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SLS in NSi skupni
projekt za EU volitve
Kandidati na skupni listi: Lojze
Peterle, Aleš Hojs, Monika Kirbiš
Rojs, Neža Pavlič, Vida Čadonič
Špelič, Jakob Presečnik, Ljudmila Novak, Franc Bogovič.

SLS in NSI sta se odločili za skupen nastop na prihajajočih evropskih volitvah, ki bodo v Sloveniji potekale 25 maja 2014. Za ta skupen projekt sta podpisali Sporazum o skupnem nastopu in kreiranju skupne liste za vstop na evropski politični parket, ki pa seveda
ne pomeni nobenih aktivnosti v smeri združevanja obeh strank,
prinaša pa svetel prispevek k dvigu politične kulture v Sloveniji.
Za razrešitev težke gospodarske in politične situacije je potrebno
tesno sodelovanje političnih strank pri iskanju skupnih rešitev v dobro državljank in državljanov. Tako želita prav ti dve stranki vnesti
pozitivni duh korektnega sodelovanja in povezovanja z namenom,
da bi bili uspešnejši pri doseganju zastavljenih ciljev. Obe stranki
spadata v Evropsko ljudsko stranko, ki je najštevilčnejša skupina v
EU parlamentu. Pomembno je, da bodo prav zaradi te številčnosti
imeli poslanci, ki bodo izvoljeni iz te skupne liste možnost sodelovanja pri kreiranju takšne skupne evropske politike, ki bo pomenila
ustvarjanje pravih pogojev za novo in trajnostno rast in delovna
mesta, kar mora biti ključni cilj EU. Slovenska ljudska stranka se
je odločila za skupno listo prav iz razloga, da končno dobi svojega evropskega poslanca, ki bo znal prisluhniti ljudem s podeželja
in kmetom. Da bi zagotovili prihodnost evropskega gospodarstva,
potrebujemo uravnoteženo in vzdržno skupno kmetijsko politiko,
ki sprejema različne tehnike kmetovanj, s poudarkom na mladih
kmetovalcih in rastočem povpraševanju po lokalnih, sezonskih in
organskih proizvodih. Na podeželskih območjih bo potrebno razviti
storitve, da bi se izognili odseljevanju, predvsem mladih.
Če želimo dobiti svojega EU poslanca vsekakor moramo oditi na
volitve in dati perferenčni glas našemu predsedniku FRANCU BOGOVIČU, ki bo na skupni listi na 8.mestu.
Ob tej priliki vas še posebej toplo vabimo na letošnji že 19. tradicionalni Tabor SLS, ki bo v nedeljo 18.5.2014 na Rogli in kamor bomo avtobusne prevoze organizirali tudi v OO SLS Litija.
Prijavite se lahko pri vaših zastopnikih, kjer boste dobili tudi
vse informacije: Anton KORIMŠEK 041 384 134, Anton Jesenšek
031 378 768, Helena Perko 031 457 025, Pavel Hiršel 041 503
734, Slavka Breganski 031 676 139, Marija Bajde 041 868 592,
Klopčič Miro 040 251 222, Aleš Jurič 031 622 122, Anton Lokar 031 893 111. Na Taboru bo osrednja pozornost namenjena
predstavitvi kandidatov na skupni listi NSI in SLS za poslance V
Evropskem parlamentu.
Spoštovane občanke in občani, bliža se velika noč-največji krščanski praznik, simbol novega življenja in zmage nad smrtjo.
Želimo vam, da bi tudi vi zmagovali pri svojih bitkah in uspešno
premagovali ovire življenja, z roko v roki z ljudmi, ki so vam blizu,
v sodelovanju in dialogu ter razumevanju in sprejemanju drugačnosti. Naj bo vaše upanje večno, pred vami pa svetli dnevi polni
topline. Vesele in radostne velikonočne praznike vam iskreno
želimo.
OO SLS LITIJA

SKUPNOSTNI SADOVNJAK OB ULICI
SOLIDARNOSTI
V začetku decembra so se litijske prostovoljske organizacije združile pod skupnim projektom s katerim želimo park ob Ulici Solidarnosti preurediti v skupnostni sadovnjak.
Cilj projekta je v parku zasaditi 150 sadik sadnega drevja in grmičevja, ter tako Litijankam, Litijanom in njihovim otrokom omogočiti
dostop do svežega sadja. Park bo tako bolj prijazen za prebivalce
in prebivalke ter njihovo zdravje in bo hkrati postal izvrsten prostor
za izvajanje delavnic in izobraževanj, ki jih pripravljajo naše organizacije.
S projektom se strinja tudi župan g. Franci Rokavec, s katerim smo
že podpisali dogovor. Trenutno intenzivno iščemo sadike, za katere
zbiramo donacije.
14. Aprila 2014 smo imeli v veliki sejni sobi občine Litija organiziran
sestanek skupnosti, na katerem smo ponudili kratko izobraževanje
o sonaravnem sadjarstvu in samooskrbi mest. Zelo veseli smo bili
tudi vaših mnenj in vprašanj!
Akcija bo potekala v okviru dneva za spremembe in dneva zemlje (z
malo zamika) 26. Aprila 2014 s pričetkom ob 9:00. Takrat vabimo
tudi tebe, da vzameš malico, poprimeš za svojo lopato in grablje (za
vse ne moremo priskrbeti orodja, zato je zaželjeno, da ga prineseš
s seboj) ter z nami posadiš kakšno drevo za lepšo Litijo. Več informacij kako lahko tudi ti prispevaš lahko najdeš na spletni strani
društva za trajnostni razvoj SloMo: www.slomo.si - pod zavihkom
skupnostni sadovnjak ali nam pišeš na elektronski naslov: drustvo.
slomo@gmail.com
Pri projektu sodelujemo:
Društvo za trajnostni razvoj SloMo, Klub litijskih in šmarskih študentov, Mladinski center Litija, Mladinski svet občine Litija, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana.
K sodelovanju ste vabljene tudi ostale zainteresirane organizacije.
Vodja projekta Matija Mohar

SDS Litija obeležuje
praznike, arhivi, EU
volitve
V OO SDS Litija smo obeležili Dan žena
in Materinski dan. Kontinuiteto postavitve
stojnic smo tokrat zamenjali z obiskom uslužbenk v občinskih javnih zavodih: Osnovna šola Litija, Vrtec Litija po vseh enotah v mestu, Osnovna šola Gradec s svojimi podružničnimi šolami, Knjižnica
Litija, Glasbena šola Litija-Šmartno, Javni zavod za kulturo, mladino
in šport Litija, Zdravstveni dom Litija ter občinskih podjetij Razvojni
center Srca Slovenije d.o.o., Komunala Litija, SVC d.o.o. ter Izobraževalni center Geoss d.o.o. Hkrati smo v občinski stavbi obiskali
tudi uslužbenke Občine Litija, Upravne enote Litija ter Geodetske
uprave RS-izpostave Litija.
Ob obisku vseh naštetih institucij sta Gregor Zavrl, predsednik OO
SDS Litija in podžupan Občine Litija ter Boris Doblekar, podpredsednik SDS in podpredsednik Mestne skupnosti Litija tudi številnim
mimoidočim ženskam in uslužbenkam v manjših podjetjih izkazala
pozornost s podaritvijo vrtnice. V svojem kratkem nagovoru sta vse
ženske spomnila na Dan žena in materinski dan, izrekla čestitke in
povedala, da so ženske danes najmanj enakovredne nasproti moškim in da je še kako pomembna njihova vključenost v družbeno življenje. Se zahvalila za njihovo dosedanje opravljeno delo bodisi pri
odločanju uradnih zadev, vzgajanju in izobraževanju otrok, nudenju
pomoči bolehnim ter širjenju znanja, kulture, športa, opravljanju
drugega družbeno koristnega dela in hkrati zaželela obilo uspeha
tudi v prihodnje. V akciji, ki jo vsako leto izvede OO SDS Litija, se je
letos podarilo preko 450 vrtnic. Ker vseh žensk v občini na en dan
ni moč obiskati, je naša odločitev že danes, da se drugo leto obišče
uslužbenke v gospodarskih podjetjih ter vse ostale podjetnice in
obrtnice.

Obeležili smo tudi Dan zdravja, da naše občanke in občane opozorimo na pomembnost skrbi za zdravje, ki je naše največje bogastvo.
V ta namen smo se zbrali pred občinsko stavbo, kjer smo mimoidočim delili jabolka ter letake z zanimivimi informacijami o jabolkih
in nekaj receptov priprave le teh. Da so najboljša preventiva, ohranjajo mladost in spomnili na star pregovor »da eno jabolko na dan
odžene zdravnika stran«.
Skupaj v 35 dneh zbiranja podpisov podpore za referendum PROTI
zapiranju arhivov UDBE smo v SDS Litija zbrali 504 podpise, kar
ocenjujemo na uspeh in znak podpore številnih občanov za naše
opravljeno delo in zastavljeno delo za naprej. Naj se ob tej priložnosti zahvalimo prav vsem, ki ste oddali podpis podpore, si vzeli čas
in odkorakali na Upravno enoto, prav tako vsem tistim, ki ste nam
izkazali podporo, pa zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, okoliščin
niste mogli oddati podpore. Zavedamo se, da smo naredili šele prvi
korak PROTI zapiranju arhivov UDBE. Drugi korak bo uspeh tudi
na referendumu. Zavedamo se, da tudi našim občanom ni vseeno
za zgodovino in prihodnost, ki je pred nami. V dneh priprave tega
prispevka je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje odloka o razpisu
referenduma o arhivih, kar pomeni, da ne bo mogoče izvesti referenduma o arhivih 4. Maja. Izražamo upanje, da bo sodišče odločilo čim prej, kajti le tako bomo lahko referendum izpeljali skupaj z
volitvami v Evropski parlament, ki bodo 25. Maja. To bi bila najbolj
modra, smotrna in racionalna odločitev, saj bodo stroški referenduma najnižji, udeležba pa najverjetneje najvišja, in k tema dvema
ciljema bi morala slediti vsaka odgovorna politika.
»Slovenija potrebuje močno SDS, ker vemo, kaj je prav, ker smo trdni steber evropskih vrednot v Sloveniji. Vemo tudi, kako pripeljati
Slovenijo iz težke gospodarske krize,« je povedal na predstavitvi
liste kandidatov za volitve v Evropski parlament njen nosilec dr.
Milan Zver. Nosilec liste za volitve v Evropski parlament je postal
podpredsednik SDS in trenutni evropski poslanec dr. Milan Zver.
Poudaril je, da ima SDS ekipa obilo političnih izkušenj, a tudi »človeško vrlino, ki je v politiki zelo pomembna.« Cilj ekipe je jasen,
to je zmaga 25. maja. »Gre za ponovitev rezultata izpred petih let,
ko smo prepričljivo zmagali.« Na 2. mestu liste je Romana Tomc,
izvoljena poslanka v našem (litijskem) okraju.
Ob koncu vam želimo lepe prvomajske praznike.
Slovenska demokratska stranka, OO SDS Litija

3

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE
ZA BOLJŠO LITIJO

VSAK LITIJAN ZADOLŽEN ŽE ZA VEČ
KOT 1000 EVROV
Članek pod zgornjim naslovom izpod peresa novinarke ga. Sabine
Lokar je bil objavljen v časopisu Dnevnik 31. marca 2014. V celoti
je objavljen tudi na spletni strani CI Litija.
Na zboru meščanov MSL, ki je bil 9. aprila 2014, sem g.županu,
kot prvi odgovorni osebi naše občine, zastavila vprašanje: »Ali so
navedbe v omenjenem članku v Dnevniku resnične oz. ali je ga.
Lokarjeva v članku lagala in zavajala?“
Župan je svojem zavitem odgovoru, kot znajo le politiki, navedb
direktno ni ne zanikal ne potrdil, kar pomeni, da je članek po vsej
verjetnosti dovolj verodostojen. (Občani lahko uradne številke preverite tudi v zaključnem računu naše občine na njihovi spletni strani.)
Iz tega razloga pričakujem javno opravičilo vseh tistih, ki so mene
in druge pisce člankov v Občanu v preteklih mesecih obtoževali
zavajanja, navajanja pol resnic in objavljanja netočnih podatkov.
Mateja Šteferl

EVROPSKA SREDSTVA ZA VARNEJŠO
PROMETNO UREDITEV V LITIJI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot organ upravljanja izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za izgradnjo izven nivojskega križanja s cesto Ribče –Litija in železniške proge v Zgornjem
Logu pri Litiji. Vrednost projekta, ki ga vodi Direkcija RS za ceste
je ocenjena na dobrih 9.6 milijona evrov. Investicijo bo sofinancirala tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
v vrednosti dobrih 7.6. milijona evrov. Na razpisu za izgradnjo dela
glavne zasavske ceste čez železniško progo je bilo izbrano novomeško podjetje CGP. Na izbor sta se pritožili avstrijsko podjetje
»Strabag« in Litijski Trgograd , vendar je Državna revizijska komisija
obe pritožbi zavrnila.
Z ureditev nadvoza čez železniško progo ter drugo prometno ureditev bo razrešen marsikateri problem, v prvi vrsti ne bo potrebno
čakati pred zapornicami, promet bo tekel tako rekoč mimo naselja.
Promet bo bolj tekoč in hitrejši, zaradi tega bodo v mestu Litija
nastajali prometni zamaški, zaradi gostote prometa bo tudi slabša
prometna varnost. Prav posebej bo izpostavljeno križišče pri novo
zgrajenem Socialno varstvenem centru, in prav tu bodo morali
prečkati vozišče najmlajši, starši z otroci, ki bodo obiskovali vrtec
ter učenci glasbene šole. Ne pozabimo pa tudi na starejše občane
in druge, ki bodo obiskovali »Delavsko hranilnico, morebitno lekarno in dom starejših občanov. Za varnost teh ne bo dovolj samo prehod za pešce, pač pa bo potrebno zagotoviti varnost z semaforjem
za pešce.

Žal poseg za izgradnjo ceste in nadvoza bo tudi zahteval svoj davek za občane Zg, Loga. Nekateri so morali odstopiti najlepše njive
pred svojimi domačijami, naselje bo v celoti spremenilo podobo.
Hiter porast prometa zahteva določene posege na področju prometnih objektov, le ti pa so za posamezni kraj v mnogih primerih zelo
boleči, ker posegajo v najlepše rodovitne njive in travnike kar bodo
nekateri (prizadeti prebivalci ) Zgornjega Loga zelo težko preboleli.
Po drugi strani pa lahko predvidevamo, da bo promet potekal bolj
tekoče (brez zapornic) toda posledice tega bodo občutili prebivalci
in uporabniki magistralne ceste v samem mestu Litija.. Za mesto
Litija bi bila bolj smotrna obvoznica (Čez Konj) kar bi razbremenilo
cesto skozi mesto toda tega naša generacija ne bo dočakala.
Dela potekajo pospešeno in sedaj lahko že vidimo prve obrise bodoče ceste in nadvoza nad železniško progo. 
Ciril Golouh

TRAFO, Rozmanov trg, Litija
Hudiča, ali bo že nekdo popravil cigansko streho na
trafo postaji, Rozmanov trg v Litiji!
Težko je gledati eno leto na južnem vogalu odkrito
streho in na njej polno svinjarije, da o zamakanju fasade ne govorimo. Ta poškodba je ljudem tudi nevarna!

Stanovalci CKS 12, Litija
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
Raj mladosti – razpis ta
rockovske in druge alternativne
glasbene skupine
Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Litija in MC
Litija, vabita vse rockovske in druge alternativne skupine, da se
prijavijo in nastopijo na koncertu, ki bo v soboto 24.5.2014 na
dvorišču pred MC Litija na Ponoviški cesti 12. Rok za prijave je
7.5.2014.
Ne odlašaj! Prijavi se in povej prijateljem za razpis! Natančno besedilo razpisa in prijavnico najdeš na spletni strani www.mc-litija.si/
dejavnost/razpisi/.

MC Litija in KLIŠE objavljata razpis za
sofinanciranje mladinskih programov/
projektov v letu 2014
Namen razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo programov/
projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti,
ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo
k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela. Rok za oddajo vlog je 05.05.2014. Besedilo razpisa
in prijavnico najdeš na spletni strani www.mc-litija.si/dejavnost/
razpisi/ in na www.klise-klub.si/.

Terapevtska skupina Punčica odpira svoja
vrata v najlepši vili v mestu
Ste v stiski in ne veste kako naprej? Prihaja v družini do nesoglasij s
partnerjem ali otrokom? Potrebujete pogovor ali nasvet?
Nudimo vam zaupno BREZPLAČNO TERAPEVTSKO POMOČ s
strani izkušenih zakonskih in družinskih terapevtov. Lahko pridete
sami, s partnerjem ali družino.
Vsak torek med 16.00-18.00 v prostorih Mladinskega centra LITIJA,
oz. po dogovoru. Prostori so ločeni in omogočajo zasebnost. Obvezna je poprejšnja prijava na 031 670 321 ali na info@puncica.si
Da boš redno obveščen o vsem dogajanju v MC-ju spremljaj našo
spletno stran na naslovu www.mc-litija.si, ter profila na twitterju in
facebooku.

O tem, da se vse mladinske organizacije
članice strinjajo, da je potrebno zapisati
Strategijo za mlade v občini Litija smo
že pisali v prejšnji številki. Danes pa več
o njenem pomenu in tudi postopku priprave.
Strategija za mlade temelji na poglobljeni analizi stanja na področju mladih ter njihovih želja in potreb v
določeni lokalni skupnosti. Prav slednje se bomo mladi lotili že v
mesecu maju. Zatorej, že danes nagovarjamo mlade, naj na njihov naslov prispelo obširno anketo, rešijo in pomagajo pri raziskavi
mladine v naši lokalni skupnosti. Brez vašega sodelovanja bo strategijo težko zapisati tako, da bo odgovarjala, kar se da širokemu
delu mladine v občini Litija. Strategija za mlade je dokument, ki bo
zapisan na podlagi obširne raziskave na področju mladine v naši
lokalni skupnosti ter vrste posvetov, ki jih bomo organizirali z mladimi, kjer bodo lahko mladi sami na podlagi lastnih potreb in želja
oblikovali ukrepe, ki jih bodo lahko predstavili pred občinskimi odločevalci. Poleg tega pa bo na več mestih po lokalni skupnosti tudi
nameščena knjiga želja, kjer bodo lahko mladi in ostali prebivalci
lokalne skupnosti lahko zapisali želje za mlade in ureditev njihovega položaja, želja in potreb.
Verjamemo, da le s kontinuiranim načrtnim obravnavanjem mladine lahko lokalna skupnost zagotovi boljše sistemske pogoje za doseganje avtonomije mladih v občini ter hkrati prepreči odliv mladih
iz občine. Strategija ni le dokument, temveč tudi orodje, s katerim
lahko vsaka lokalna skupnost začrta takšno mladinsko politiko, ki
mladim nudi varno okolje, v katerem odraščajo in se razvijajo v
odgovorne državljane – orodje, ki občino naredi še bolj mladim prijazno.
Položaj mladih je potrebno urejati celovito in načrtno to je dejstvo,
o katerem se strinjamo mladi, kot tudi odločevalci v naši občini.
Zatorej resnično upamo, da gremo v pripravo strategije skupaj z
Občino Litija.
Na podlagi raziskave in posvetov ter zapisanih idej v knjigah želja
bomo pripravili strokoven strateški načrt za urejanje problematike
mladih v Litiji.
Na sliki predsednica MSOLi – Mojca
Mikac z nominirancema Teo Rozina in
Ernestom Mrzelom,
tudi članoma kolegija MSOLi

Naj mlada prostovoljka občine Litija 2013
V soboto 5. aprila sta Mladinski svet občine Litija in ZKMŠ Litija enota Mladinski center razglasila Naj mlado prostovoljko Občine
Litija v letu 2013. To je postala Tea Rozina, predsednica Mladinskega društva Jevnica. Tea dve leti vodi Mladinsko društvo
Jevnica: spodbuja in motivira člane, promovira
prostovoljstvo, sodeluje
pri izvajanju projektov s
področja kulture, športa,
ekologije, novinarstva in
izobraževanja; sodeluje z
drugimi lokalnimi in državnimi organizacijami. Deluje
tudi v svetu KS Jevnica in
kolegiju MSOLi.
Pet mladinskih organizacij je predlagalo še 9 mladih prostovoljcev: Jan Lajovic, Skupina Artenigma, Ernest Mrzel, Neža Pavli, Aleš
Turšič, Samo Škrabanja, Uroš Obolnar, Petra Firm, Franci Firm.
V naši občini imamo veliko ljudi, ki so s srcem in dušo predani
prostovoljstvu. V prihodnosti si želimo izbor za razširiti na vse starostne skupine, najboljšo prostovoljsko organizacijo in naj prostovoljski projekt v občini.
MSOLi in ZKMŠ enota MC Litija
(avtorica fotografije: Ticijana Grižon)

Možnosti za mlade v okviru EU
V sodelovanju z Gimnazijo Litija bomo v tednu od 22.4. do 25.4.
med dijaki izvedli anketo o poznavanju evropskih programov, ki so
namenjeni mladim. Glede na rezultate ankete, bomo na dan Evrope 9.5. na gimnaziji pripravili okroglo mizo, na kateri bodo dijaki
lahko pridobili informacije o evropski prostovoljni službi, študijskih
izmenjavah, evropskem socialnem skladu in portalu za iskanje zaposlitve v državah članicah. Namen ankete in okrogle mize je dvig
informiranosti o možnostih, ki jih mladim ponuja evropska unija in
spodbujanje dijakov k izkoriščanju le-teh, saj jim lahko te izkušnje
kasneje olajšajo nastop na trgu dela.

NAJ MLADA PROSTOVOLJKA V
MLADINSKEM DRUŠTVU JEVNICA
Mladinsko društvo Jevnica se sedaj lahko ponaša z naj mlado prostovoljko Občine Litija 2013.
Ta laskavi naslov, si je predsednica Mladinskega
društva Jevnica, Tea Rozina, pridobila v soboto,
5.4.2014, v Kulturni dvorani Občine Litija. Častni naziv, ki ga je Tea prejela, ji
podeljuje Mladinski Svet Občine Litija
ter ZKMŠ Litija, enota Mladinski center.
Priznanje je prejela na pobudo Mladinskega društva Jevnica. Ki jo je predlagal na podlagi odličnega vodenja Mladinskega društva Jevnica, posledično
uspešnega spodbujanja in motiviranja
članov, pomoči pri izbiri najrazličnejših
projektov in sodelovanju z drugimi lokalnimi in državnimi organizacijami ter
dela v Krajevnivni skupnosti Jevnica. Ob tej priložnosti, vsi ponosni
člani Mladinskega društva Jevnica, predsednici društva iskreno čestitamo za pridobljeni naziv. 
Saša Šega, MDJ.

Na koncu pa bi radi
čestitali nominiranim
mladim prostovoljcem občine Litija ter izbrani Naj mladi prostovoljki občine Litija v letu 2013, Tei Rozina, ki je tudi članica našega
kolegija. Da bi le skupaj uspešno širili pozitivno sporočilo prostovoljstva v občini Litija še naprej! 
Vodstvo MSOLi

Dan za spremembe
2014
Iz akcije, ki naj bi vsebovala
manjše delovne akcije je ideja
ponovno prerastla v večjo razsežnost. Sedaj ugotavljamo, da bo zaradi odličnega odziva potrebno
v naslednjem letu organizirati Mesec za spremembe, ne pa več Dneva za spremembe. Letos bo tako v aprilu poteklo več kot 23 akcij in
vključeno bo več kot 200 prostovoljcev.
Nekaj akcij je že poteklo, čistilne akcije in zbiralne akcije, vsezasavska menjava semen in sadik, prvi skupnostni vrtiček. Glavna akcija
– barvanje otroških igrišč je zaradi slabega vremena ostala nedokončana, vendar bo dokončana v aprilu, če jo seveda ne bo ponovno
zagodlo vreme. Ena najbolj zanimivih akcij – ureditev skupnega sadovnjaka ob Ulici solidarnosti pa bo potekla predvidoma 26. aprila.
Vabljeni vsi, da zavihamo rokave in poskrbimo za zasaditev dreves,
katerih darove bomo lahko uživali vsi skupaj že v nekaj letih.
Prostovoljne prispevke, ki so se zbrali ob gledaliških predstavah
smo donirali dvema družinama – družini Sivec iz Litije in družini
Jerman in Šmartnega pri Litiji. Zbrali smo 450 €, katere smo solidarnostno razdelili na pol in jih podarili družinama, ki sta se znašli
v stiski.
Dneva za spremembe ne bi bilo, če se v akcijo ne bi vključilo tolikšno število sponzorjev in podpornikov, in ja tudi njih z veseljem delimo z vami: JUB d.o.o., Pika d.o.o., Agrolit d.o.o., Trgograd d.o.o.,
Žima d.d., KGZ Litija z.o.o., Kmetijsko posestvo Grmače, Predilnica Litija d.o.o. Hipermarket Spar Litija, Barček Šparček, Dajmox
d.o.o., Zadruga traparij, Picerija As, Picerija Kovač, Picerija Maček,
Srčna kuhna, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Litija, Mestna skupnost Litija, Kreativ Jernej Kres s. p., KSP Litija, Papirnica Vevče
d.o.o., Biobrazda trgovina - proizvodnja Damjan Čamernik s.p., Denis Bašić s.p., hvala vsem ostalim donatorjem.
Hvala vsem prostovoljcem in organizacijam, ki ste ponovno dokazali, da lahko spreminjamo skupaj, ter se ne prepuščamo zgolj toku!
Vodji projekta
Mojca Mikac (Mladinski svet občine Litija) in Tina Baš (ZKMŠ
Litija enota Mladinski center Litija)

Info-Sec.si

IT rešitve in računalniške storitve
• Servis, nadgradnja in
vzdrževanje
• Diagnostika in virusna
zaščita
• Nastavitve omrežij

•S
 trokovno svetovanje IT
storitev
• Video nadzor
• Pogodbeno vzdrževanje
• Izdelava spletnih strani

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

Kaj bo prinesla pomlad…
14. marca je v prostorih KLIŠE-ja potekal letni redni
zbor članov Kluba litijskih in šmarskih študentov ter
posledično volitve članov upravnega odbora. Letošnji letni zbor za KLIŠE predstavlja novo prelomnico. Z mesta predsednika kluba se je tako poslovil
Ernest Mrzel. Zdaj že stari predsednik je za seboj
pustil odlično izhodišče za nove projekte in uspehe KLIŠE-a. KLIŠE
je tako v zadnjih letih zrasel v organizacijo, ki ima preko 40 projektov letno in se vključuje v različne mednarodne projekte. Iz financiranja projektov iz izključno koncesijskih sredstev se je klub do dobra spremenil v organizacijo, ki v zadnjih treh letih učinkovito črpa
sredstva tudi z razpisov in tako bogati svoj program. V zadnjih dveh
letih pod vodstvom Ernesta Mrzela se je zelo izboljšala tudi sistematizacija dela. Pridobili smo potrdilo delovanja v javnem interesu, kar
predstavlja dosežek in priznanje, da delujemo v korist mladih. Dodatno je KLIŠE prav tako administrativno okrepil upravljanje z zaposleno prek javnih del. Tako je v zadnjem letu je klub postal prostor,
kjer se mladi radi zadržujejo, kar gre pripisati tudi prenovi prostorov
in okolice. Bivši predsednik Ernest Mrzel se je tako od nas poslovil,
ostaja pa še vedno aktiven v funkciji častnega člana kluba.
Na volitvah smo člani odbora izvolili novo predsednico Tino Trdin
s svojo listo kandidatov. Tako je mesto podpredsednice kluba prevzela Tjaša Drnovšek, mesto blagajničarke Mateja Gracar, mesto
tajnice Petra Čož, koordinatorice projektov Anamarija Kamin, za
članici upravnega odbora pa sta bili izvoljeni Urša Plaskan in Marisa Mrzel. Izvoljeni so bili tudi člani disciplinske in nadzorne komisije. Vizija nove predsednice je usmerjanje kluba v še bolj neodvisno
delovanje od koncesijskih sredstev, kjer bo že prvi korak v to smer
narejen z oddajo kandidature na Urad Republike Slovenije za mladino za delno sofinanciranje programa. Klub si z novo predsednico
želi še večjo in bolj jasno sistematizacijo dela, kjer nam bo vsem
velik izziv pridobivanje novih aktivistov in motivacija sedanjih. KLIŠE si bo prav tako prizadeval za vsaj en mednarodni projekt letno, s
čimer bo klub pridobival reference tudi v tujini in posledično postajal bolj prepoznaven tudi v lokalnem okolju. Ohranjati je potrebno
tudi dober odnos z občino, z rednimi srečanji in s sodelovanjem na
različnih projektih.
Tako, nova vizija in nove obljube so podane. ☺ Da pa na mladih res
(še vedno) svet stoji in da se bomo vseh projektov še naprej lotili
resno in zavzeto, lahko vsak mesec preverite na številnih dogodkih,
ki jih bomo nudili vsem dijakom in študentom našega okoliša. Za
vse informacije smo vam na voljo v času uradnih ur, preko naše
facebook in spletne strani. Za aktivno, delovno in zabavno preživljanje prostega časa. 
Vaš KLIŠE

PRVA POKLICNA GASILKA
V SLOVENIJI NA SREČANJU
ČLANIC PGD POLŠNIK
Na Polšniku smo članice PGD Polšnik, v soboto,
5. aprila 2014, gostile prvo poklicno gasilko v
Sloveniji, Blanko Kroflič. Povabile smo jo med nas, da nam pove
nekaj o sebi in predstavi pot po kateri se je vzpenjala, da je prišla
do želenega cilja – postati poklicna gasilka.
Iz rodnega Mozirja, kjer je njeno matično prostovoljno gasilsko
društvo, je s treningom in obilico volje ter še toliko več trme, kakor pravi sama, našla svoje mesto sprva v gasilski šoli na ICZR Ig
in tudi v poklicni gasilski enoti v Celju. Kljub ali pa rajši navkljub
nasprotovanju precejšnjega števila moških kolegov, ki so jo tudi
med šolanjem na izobraževalnem centru vse do prvih praktičnih
vaj, jemali bolj za šalo kot zares, je dokazala tako njim, kot sebi, da
se vse »da, če se hoče«.
Kot ženska v pretežno moškem poklicu je morala preskočiti veliko
polen in še vedno jih, tudi zato, ker je v teh vrstah našla življenjskega sopotnika in si ustvarila
družino.
Marsikateri od nas je Blanka
neke vrste zgled vztrajnosti
in trme pri doseganju svojih
ciljev v gasilstvu. Pod pritiski
ni klonila in najverjetneje je
utrla pot še kateri od deklet,
ki bi ji želele slediti. V Sloveniji sta na takem delovnem mestu za zdaj le dve ženski predstavnici. Blanka v Celju in Suzana Anžur v Ljubljani.
Potem, ko je Blanka odšla, smo se lotile še uradnega dela sestanka, kjer smo se dogovorile za vrnitev obiska »Ognjenim fantom« v
Trbovlje, tehtale odločitev za snemanje novega koledarja ter sodelovanju na občinskem tekmovanju v jesenskih mesecih. V ekipo z
veseljem sprejmemo še kakšno od deklet in žena od 16 let dalje.
Glede na to, da so bile od članic že nekajkrat izražene želje po nadaljnjem izobraževanju in napredovanju, je poveljnik Štefan Logar
podal nekaj informacij o »sistemu« napredovanj in možnostih, ki
trenutno obstajajo.
Predsednik Darko Povše pa je izrazil pohvalo tovrstnemu srečanju
članic in podporo našemu delu tudi
vnaprej.
Članice ne čakamo le na tekmovanja, ki se odvijajo vsako leto, temveč si najdemo delo tudi drugače.
Vsako prvo nedeljo v mesecu ob
osmih zjutraj se odvijajo preverjanja radijskih zvez, tokrat pa smo
skupaj s člani zabeležile in označile
vso opremo, ki jo imamo vozilih.
Poskušale se bomo udeleževati vaj
v društvu morda pa kakšno tudi
pripravile v sodelovanju s članicami drugih društev v gasilski zvezi
in izven nje.
Za pogum pa… Blankine; trma, volja in vztrajnost in cilj bo dosežen. ☺
Laura Horvat, predsednica komisije za delo s članicami v
PGD Polšnik
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

VIŠJA ŠOLA-Novi
diplomanti

SREDNJA ŠOLAUstvarjalno izražanje

TEČAJ KALIGRAFIJE
ZA DIJAKE
GIMNAZIJE MOSTE

V aprilu so na Višji strokovni šoli Izobraže- Udeleženke srednješolskega programa Predvalnega centa Geoss diplomirali 3 organiza- šolska vzgoja so izjemno ustvarjalne in kreV okviru interesnih dejavnosti smo za dijatorji socialne mreže in 1 ekonomist.
ativne. Pri predmetu Ustvarjalno izražanje
ke Gimnazije Moste, Ljubljana organizirali
– likovna vzgoja izdelovale lutke in sceno ter
3-dnevno delavJanez Perme je zagovarjal diplomsko delo z predstavile izbrani odlomek pravljice Frana
nico učenja kalinaslovom »Projekt od ideje do izdelka Tou- Levstika, Kdo je napravil Vidku srajčico.
grafije, pod vodch«, v katerem je opisal postopek razvoja in
stvom mojstrice
uvajanja novega izdelka v podjetju TEM Čakaligrafije Jolande
tež, kjer je zaposlen.
Jereb.

Nekaj vtisov
udeležencev:
Dnevi, ko smo se učile kaligrafske pisave, so bili
zanimivi, poučni in zabavni. Vse smo mislile, da je
kaligrafija zelo težka, vendar smo morali le usvojiti
osnovni gib, potem pa smo lahko že ustvarjali. Zdaj
pa samo še vaja, vaja, vaja…
		
Lara, Kristina, Monika, Ana
Nam 3 se je zdela kaligrafija zelo zanimiva in poučna.
Zelo smo uživale.
		
Urška, Laura, Fatime
Kaligrafija se mi je zdela zanimiva, naučila sem se
potez lepega pisanja s trstiko, za katero prej nisem
vedela.
				
Iza
Na kaligrafiji sem se imela zelo dobro, ker je pisava
zanimiva in lepa.
				
Tija

Diplomanti z mentorji in direktorico
Posebej velja pohvaliti diplomsko delo Andreje Kastelic, ki obravnava problematiko v
lokalnem okolju.
Naslov naloge je »Potreba po ustanovitvi
družinskega centra v Litiji«, zaradi aktualnosti pa bomo v maju organizirali okroglo
mizo na to temo. Tudi diplomsko delo Sabine Šušnjar izhaja iz lokalnega okolja, naslov
je»Zadovoljstvo stanovalcev Doma Tisje«.
Tina Mežan pa v svojem diplomskem delu
raziskuje »Nasilje v družinah in varne hiše v
Sloveniji«.
Vsem diplomantom iskreno čestitamo in jim
želimo veliko nadaljnjih uspehov.

ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, PODJETJA, POSAMEZNIKI!
V maju in juniju se nam pridružite in se širši javnosti predstavite z brezplačnimi dogodki in prireditvami ali pa promovirajte svojo dejavnost. Letošnji slogan
»Učenje za življenje« vključuje veliko podtem:
- delo in poklic, kultura in ustvarjanje, multimediji in učenje, poti do znanja,
šport in turizem, učeče se skupnosti, zdravje
Verjamemo, da so vaši dogodki tako raznovrstni, da bodo pritegnili kar največ
ljudi, zato čimprej pokličite na: 01 8980 570 in skupaj z vami bomo dogodke koordinirali ter
oblikovali koledar.
Več o pomenu projekta, temah in prireditvah, ki se bodo izvedle v sklopu TVU 2014 najdete na
spletni strani (http://tvu.acs.si/predstavitev/)

Izredno zanimivo, lepo, poučno, uporabno in zabavno. Hvala.
		
Davorin, Žan, Dinn

NOVO NA SPLETNI STRANI–

KLUB DIPLOMANTOV
IC GEOSS

Ker je diplomantov višje šole vedno več,
ustanavljamo Klub diplomantov.
Namen Kluba diplomantov Višje strokovnešole Izobraževalnega centra Geoss je, da
diplomanti tudi po zaključku študija ohranjajo stike s kolegi, sošolci in tudi z našo izobraževalno ustanovo, seveda pa tudi širjenje
mreže znanj in novih poslovnih priložnosti.

SRCE SLOVENIJE INFO

Ker se je količina občinskih sredstev za Občana zelo zmanjšala,
smo dopisniki dobili navodila, da prispevki lahko obsegajo največ
eno tipkano stran in vsebujejo največ eno morda dve fotografiji.
Nekateri pa se pritožujete nad kratkimi teksti in majhnostjo fotografij, zato si moje prispevke v veliko večji resoluciji lahko ogledate,
kopirate barvne fotografije, itd. na - http://www.vace.si/OBCAN.
htm. Kdor želi, pa pri meni (041 896 632) lahko dobi vezane vse
članke s stvarnim kazalom (A4 format). Tako bo teksta zelo veliko!

MUZEJI
Že pred letom 1955 so obstojali razni muzejski eksponati: v prostorih krajevne skupnosti, farnega arhiva na Vačah, v starem gasilnem
domu, v katerem je bila šola in pri nekaterih domačinih. Leta 1955
pa je bila zgrajena nova šola in kmalu je Turistično društvo Vače v
nadstropju šole, takoj pri stopnišču, dobilo prostor za postavitev
prvega muzeja. V njem je bilo
več kot sto eksponatov - med
drugim tudi: tri listine s privilegiji trga Vače - s pečati od različnih vladarjev (Marije Terezije, Jožefa II., Franca I.). Ko so
kopali pesek za novo šolo pod
Slemškom, so našli železnodobne žare, ki so tudi bile del
muzejske zbirke. Kasneje je
ta prostor, zaradi povečanega števila otrok, potrebovala šola in ga
spremenila v učilnico. Nekatere dragocene stvari so se izgubile.
1. Zdaj je v šoli zanimiva muzejska zbirka, ki pa ima samo eno listino s pečatom. Ima pa trško skrinjo, ki so jo zaradi medsebojnega
nezaupanje vedno odpirali trije najpomembnejši Vačani s tremi različnimi ključi naenkrat – vsak s svojim. Je pa še več drugih eksponatov (sl.1).
2. V Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika (sl.2) je kar pet različnih
zbirk. Prav kmalu bo to muzej z licenco.
Več na - http://www.vace.si/arheologija-muzej.htm in na http://
www.vace.si/geologija-zbirka.htm .
3. Muzej starožitnosti na Slivni, nastal iz diplomskega dela Anke
Kolenc »Slivna samooskrbna etnološka vas«, je zbirka orodij in strojev, ki so jih uporabljali še naši dedki in babice (sl.3). Nastal je iz
zbirke Jožeta Kimovca. http://www.vace.si/NASLOVNICA.htm
4. Samo malo višje pa je Stane Ocepek napravil zbirko pripomočkov, ki so jih včasih uporabljali tesarji, rezbarji, mizarji (sl.4).
5. Gasilni dom Vače pa je letos bogatejši za zgodovinsko predstavitev gasilstva na Vačah (sl. 5).
Obiščite nas in rad nas imam! Zvonček Norček

WWW.RAZVOJ.SI
WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI

Vabljeni na prvi Rokodelski dan
Rokodelstvo cenimo in ga podpiramo. Zdi se nam posebej pomembno, ker predstavlja prvo fazo samooskrbe, iz te pa lahko
sledi zagotavljanje osebne poklicne poti. Da ne bi ostali le pri
besedah, bomo v Srcu Slovenije te dni zasnovali prvo mrežo
rokodelcev. Na kakšen način bomo rokodelcem nudili oporo
in kdo vse ustvarja v srčiki Slovenije, se lahko prepričate na
prvem Rokodelskem dnevu. Rokodelski dan Srca Slovenije je
del projekta CCC (Cultural Capital Counts - Vrednotenje nesnovne
dediščine) in je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Odvijal se bo v
četrtek, 24. aprila na Geossu v Vačah pri Litiji, torej prav v
(geometričnem) središču
Slovenije. Program se bo
odvijal od 13. ure dalje,
ko bomo vsebine posvetili okrogli mizi, katere
gostje bodo naši rokodelci v družbi prof. dr. Janeza Bogataja, sledil bo
slovesen pristop k Mreži
rokodelcev Srca Slovenije, nato pa se bomo še
malo poveselili v dobri
družbi. Vabljeni!

Ne zamudite top brezplačnega
izobraževanja!
Komuniciranje z gosti, še posebej če so težavni, zna biti naporno.
Dobro je poznati malo psihologije, kakšen manjši trik in zapovedi
komuniciranja v turizmu. In načine, kako jim prodajati ter kako od
njih dobiti povratne informacije. O tem bo dva dni razumljivo in nazorno predavala dr. Aleksandra Brezovec iz Fakultete za turistične
študije – Turistica.
Izobraževanje se bo izvajajo v okviru projekta Promocija turističnega območja Srca Slovenije, ki ga sofinancira tudi občina Litija, zato
so za vas, če ste turistični ponudnik s področja Litije, brezplačna.
Prijavite se po elektronski pošti na mojca.hauptman@razvoj.si ali
telefonsko številko 01 89 62 710 ali 051 312 739. Prijave so odprte
do zasedbe mest.
Kdaj in kje: četrtek in petek, 15. in 16. maja 2014, od 9. do 16.
ure v gostilni Vegov hram, Dolsko.

Torek 22.4.2014, ob 17. uri
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OB ZAKLJUČKU ABONMAJA

Knjiga »Pohod 14. divizije«
Vilija Kosa največ ljudi pozna kot najboljšega
slovenskega kartografa po 2. svetovni vojni.
Kljub temu, da je že kar nekaj let upokojen,
je še vedno dejaven in ustvarjalen. Vili Kos
je rojen v Litiji. Drugo svetovno vojno je izkusil kot mladostnik, pred katerega sta bili
postavljeni temeljni vprašanji bivanja, ki sta zahtevali takojšnjo
opredelitev: kdo je in kakšne so v zvezi s tem njegove dolžnosti.
Nekateri so v teh nepopisno težkih razmerah, ki so velikokrat presegale človeške moči, klonili in izgubili svojo človeškost. Vili pa je
ostal pokončen in njegov boj je ves čas utripal z besedami pesnika,
ki nas vodijo še danes: »Žive naj vsi narodi ….«Njegov boj je zato
vedno potekal z zavedanjem, da je tisti, proti kateremu se bori
na drugi strani, tudi človek. Zato je tudi opisovanje tega boja drugačno, kot ga zasledimo v drugih delih. Ko opisuje pot zavezniške
partizanske 14. divizije na Štajersko, se ne more ubraniti, da ne bi
bil zdravo ponosen nad neverjetnim podvigom našega majhnega
naroda, ki je med drugo svetovno vojno kot prvi od vojskujočih
se zavezniških osvobodilnih sil s tako veliko vojaško formacijo
uspel prodreti na nemško ozemlje. Predstavitev knjige Vilija Kosa
bo 6. maja 2014, ob 19. uri, v Knjižnici Litija.
Anka Kolenc, Družinsko gledališče Kolenc

Aprilska Približevanja s Tjašo Andree
Prosenc
8. aprila je v Kulturni center prišla Tjaša Andree Prosenc. V iskrivem pogovoru je povedala, da so stereotipi, ki krožijo o njej le plod
domišljije novinarjev oz. medijev. Ni samo »mojstrica za ločitve«,
10 let je delovala v kazenskem pravu, zato jo lahko imenujejo tudi
»kraljica zaporov«. Danes se ukvarja z gospodarskim pravom. 18.
9. 1968 je odprla odvetniško pisarno, ker je niso
zaposlili pri zavarovalnici.
Zakaj se je odločila za
pravo, čeprav je izhajala
iz naravoslovno naravnane družine? Ker je bila
aktivna športnica, se je
vpisala na fakulteto, ki je
imela najmanj vaj, torej
na pravo. Njen trener je bil Stanko Bloudek. Na Univerzijadi v Švici
je leta 1962 prejela prvo zimsko medaljo za Jugoslavijo, za nastop
v plesnem paru. Bila je v raznih drsalnih organizacijah, sodnica na
vseh nivojih. Obiskovalce je najbolj nasmejala z izjavo, kakšne so
bile igre v Sarajevu 1984 leta: Bosanci seveda niso imeli pojma o
zimskih športih, zato so potrebovali slovenske strokovnjake. Sama
se je kar 4 leta vozila v Sarajevo, da je vse pripravila in svetovala.
Olimpijske igre v Sočiju, kjer je kot tehnični delegat mednarodne
drsalne zveze podeljevala cvetje, so se ji zdele najbolj prijetne igre
doslej. Tjaša Andree Prosenc je večino življenja posvetila športu in
tudi zaradi tega je med obiskovalci požela topel aplavz. (Fotografija: Mateja Sladič Vozelj)		
Aleksandra Mavretič

Uspešno smo zaključili 16. abonmajsko
gledališko sezono. Gostili smo odlične
slovenske igralce: Klemen Slakonja,
Lado Bizovičar, Tadej Toš, Peter Musevski, Borut Veselko, Mojca Fatur, Igor
Štalamuk, Vesna Slapar, Vesna Pernarčič ... S predstavo domače produkcije smo 27. 3. 2014 (na svetovni
dan gledališča) zaključili gledališko sezono 2013/2014. Predstava
je delo Marka Djukiča in Izrednega teatra KUD Tombas iz Litije, ki so
živ dokaz, da je gledališka kultura v Litiji še kako živa, da pravzaprav
nikoli ni izginila, le včasih si je vzela čas za počitek in premislek. Čestitke Marku in vsem
igralcem za odlično
predstavo. Letošnjo
slovensko poslanico
k svetovnemu dnevu
gledališča je prispeval igralec Gašper
Tič in sicer odlomek
iz Ode gledališču. V
njem opiše nenavadne sanje ob bližajočem se svetovnem dnevu gledališča, v katerih
se mu prikaže slovensko gledališče v podobi starca, ki je “še vitalen, a hkrati prav monumentalen”. Vse nas pa naproša: “Zame
vselej govorite, da sem na svetu, vam zrcalo, a ko kaj povem, se
sliši le malo; naj zavejo se politiki, ki sploh so blizu jim vse fraze, da
kultura ni nekaj, kar se odpelje na varno v davčne oaze, ni nekaj,
kar se da v stečaj, na novo odpre in skrije grehe za nazaj … Kultura
je nekaj, kar se goji, ker brez nje: ne le človek, narod ne preživi.”
Mi v Kulturnem centru Litija pa dodajamo: “Vrednosti kulture se ne
da izmeriti, ne videti, ne oceniti, tako kot se ne da izmeriti učinka
pozitivne energije v medčloveških odnosih. Ta učinek je neizmeren,
neskončen, neprecenljiv in nepogrešljiv in na pravo pot bo naša
družba krenila, ko bomo vsi to spoznali …” Hvala, ker ste bili z nami
in jeseni nasvidenje!

O MATINEJAH Z AJDO IN STENOM
V marcu smo na matinejah gostili priznana gledališčnika, ki svoje
življenje posvečata najmlajšim. Sten Vilar in Ajda Rooss (iz znane
TV oddaje o zajčku Binetu) sta profesionalna ustvarjalca, ki s svojim delom puščata velik
pečat v slovenskem prostoru. Na litijskem odru
sta navdušila najmlajše
obiskovalce, kot tudi njihove starše, babice in
dedke, ki so jih pripeljali
v gledališče.
ZAKLJUČNA MATINEJA v
tej sezoni bo na sporedu
17. maja in sicer se bomo podali v MORSKE DOGODIVŠČINE z gledališčem Makarenko. Pripravljamo tudi zaključno presenečenje!

Ob svetovnem dnevu knjige še noč knjige

PRIBLIŽEVANJA

Knjižnica pripravlja niz literarnih srečanj v počastitev svetovnega
dneva knjige: Torek, 22. april ob 18. uri, skupaj z Gimnazijo Litija
gostimo Manco Košir. Sreda, 23. april – srečanje z Urošem Uštarjem in predstavitev njegove knjige Roza kit Lojzek (knjižnica Litija
ob 18. uri).Zadruga traparij, Unikatija in Kliše soustvarjajo dogodke
ob noči knjige: nastajal bo grafit pred knjižnico, doživeli bomo pisane delavnice Unikatije. Ob 20. uri vas vabimo na prvo srečanje
ljubiteljev knjižnega kluba. V četrtek, 24. aprila se bomo ob 20. uri
v krajevni knjižnici Šmartno srečali z ustvarjalci knjige Confesio
(izpovedi sv. Patrika).

V marcu je zaradi bolezni odpadlo srečanje z ga. Benedetti, šefinjo
protokola RS, zato se dogovarjamo za nov termin v maju. Obveščali
vas bomo na naši spletni strani in FB-ju ter lokalnih medijih.

Tačkov natečaj: Pes, družinski član
Knjižnica Litija v okviru Tačkovega festivala 2014 razpisuje nagradni likovno-literarni natečaj Pes, družinski član. Likovne in pesniške
prispevke pričakujemo od 15. aprila do 25. maja 2014. Razpisni
pogoji so objavljeni na domači strani knjižnice: www.knjiznica-litija.
si. 
Andreja Štuhec

Gostovanje KUD Dole 25.04.2014 ob 19.00 uri,
v Kulturnem centru Litija, dvorana na Stavbah.
Teater 13, ki deluje v okviru Kulturno umetniškega društva
Dole, pripravlja gostovanje v Litiji. Predstavili se nam bodo s
komedijo »Vaja zbora«, delom Vinka Möderndörferja. Za režijo
je poskrbel uveljavljen poklicni igralec Marko Plantan, ki ima
na tem področju že vrsto uspehov.
Teater 13 vodi Jože Ajdišek, sodelujejo pa igralci z Dol in tudi sosednjih krajev. Nastopajo: Miha Likar, Gregor Bostič, Viktor Tomc,
Petra Petročnik, Gregor Sodnik, Marinka Željko, Domen Vrtačnik,
Tatjana Obolnar, Nina Kotar, Damjan Prnaver, Hedvika Sevšek in
šepetalki Sabina Kotar in Barbara
Hribar Pavli.
Igra Vaja zbora je navdušila krajane
Dol, kjer je bila premiera in zaradi
velikega zanimanja tudi ponovitev.
Komedija v kateri se znajdejo novoizvoljeni župan s pogledom v Evropo,
mladi dirigent, ki vidi svojo priložnost v razsežnosti glasbe ter stara
zborovska zasedba. In kaj pravijo oni? Je stara zborovska zasedba pripravljena na novo izvoljenega župana in mladega dirigenta?
Vse podrobnosti izveste na predstavi, ki bo v petek 25.04.2014, ob
19.00 uri, v KC v dvorani na Stavbah. Vstopnina je 10,00 EUR eno
uro pred predstavo, lahko pa si zagotovite brezplačne vstopnice,
če pokličete na tel. št. 01 8980119 in bodo na voljo do 18.04.2014.

Vljudno vabljeni!

Ali smo se gledalci
našli v kritični
komediji Vaja zbora?

kulturNI CENTER litija

LIKOVNA RAZSTAVA DRUŠTVA U3 IZ TRBOVELJ
Likovniki iz Trbovelj bodo razstavljali svoja dela v avli Kulturnega
centra Litija. Otvoritev razstave bo v četrtek, 17. Aprila, ob 19. uri.
Kulturni program bo pripravila Univerza za tretje življenjsko
obdobje Litija-Šmartno.
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Dole, marec 2014
KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji nas je ponovno razveseljeval,
nas silil v tragi komični razmislek. Pod režijsko taktirko gledališkega
igralca Marka Plantana, samozaposlenega v kulturi, je TEATER 13
postavili na oder kritično zabavno komedijo Vinka Möderndorferja
Vaja zbora. Režiser je s
veliko mero profesionalnosti daroval pomemben
prispevek k slovenski realnosti, ko mladi dirigent,
zborovodja sprejme izziv,
ki naj bi bil i ambiciozen,
evropski, kjer bo zastopan
kolorit krajevne skupnosti
tako doma kot v tujini. Seveda so to kar zahteve novoizvoljenega
župana Marjana Slovenca, ki ga je izvrstno upodobil Gregor Bostič.
Toda želje mladega ambicioznega dirigenta, ki ga igra Miha Likar,
so povsem drugačne, rad bi z zborom odkrival nove razsežnosti
glasbe. In kdo sestavlja staro zborovsko zasedbo? Črnogorec v
Sloveniji, dobrohotneš, ki mu slovenščina še vedno dela težave,
Viktor Tomc; stara partizanka, ljubiteljica dobre kapljice Joka, ki
jo je izvrstno upodobila Marinka Željko;
drugače usmerjen Dragec, v katerega se
je prelevil Domen J. Vrtačnik; pa nekoliko zaprašena gospodična Anica, ki ji že
tiktaka biološka ura Tatjana Obolnar;
pa seveda prelesna Helenca, zaradi katere pride do ljubezenskega trikotnika,
kjer se slišijo celo poki pištole, igra pa jo
Petra Petročnik; pa družinsko katoliško
usmerjena Ela in njen mož Silvester, prvo
je ukazovalno upodobila Nina Kotar, poslušnega moža pa Damjan Pernaver. Ne
gre brez podjetnika Eržena, katerega prepričanje je,da je mogoče
vse kupiti, to je Gregor Sodnik; starejše naglušne gospe Kertovke,
ki se prav dobro spominja starih časov, Hedvika Sevšek.
V zboru so se našli vsi, eni na desni, drugi na levi strani, tretji iz
različnih osebnostnih skupin, četrti priseljenci iz bivše Juge. Zbor
postaja bojišče. Bo zborovodji uspelo?
Režiserju in igralcem brez dvoma je, spregovorili so o naši vsakdanjosti na tragi-komični način. Zbrali so se igralci z Dol, Čateža,
Litije, Polšnika z namenom, zabavati in nastaviti gledalcem ogledalo v razmislek. Predstave se ne bi sramovalo tudi ne katero od
profesionalnih gledališč, saj je režiser zares profesionalno opravil
svoje poslanstvo. 
Jožica Vrtačnik

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

Urejanje skupnostnega vrta pred MC-jem
pred Mladinski center Litija
Ura pravljic
Knjižnica Litija
Novinarska delavnica
Mladinski center Litija
Gledališka delavnica
Kulturni center Litija
Dan knjige: Predstavitev knjige Roza kit Lojzek, Uroš Uštar, risanje grafita, avtorji Zadruga traparij, Unikatija
Knjižnica Litija
Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
Kreativni načini reševanja težav – izkustvena delavnica
Mladinski center Litija
Julija Leben – otvoritev razstave
Mladinski center Litija
Gledališka igra: VAJA ZBORA - komedija - KUD Venčeslav Taufer Dole
Kulturni center Litija
Gasilec – predstavitev poklica
Mladinski center Litija
Točka VŽU: Bioenergija, predavatelj Rok Mitić
Knjižnica Litija
Iskanje možnosti na evropskih razpisih – delavnica
Mladinski center Litija
Gledališka delavnica
Kulturni center Litija
Ura pravljic
Knjižnica Litija
Predstavitev knjige o 14. diviziji, avtor Vili Kos, sodeluje Družinsko gledališče Kolenc
Knjižnica Litija
Aktivna participacija, evropske volitve, evropsko državljanstvo – delavnica v izvedbi Za in Proti – Zavoda za
18.00
Mladinski center Litija
kulturo dialoga
19.30
Revija odraslih pevskih zborov: »Pesem v srcu« - OI JSKD Litija
Kulturni center Litija
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
12.00
Priložnosti za mlade v okviru EU – okrogla miza za dijake na Gimnaziji Litija
Gimnazija Litija
16.00
Šivanje, izdelava blazin - delavnica
Mladinski center Litija
20.00
Koncert ob župnijskem dnevu (zbori litijske župnije)
Cerkev sv. Nikolaja, Litija
11.00
Pomladanski koncert Pihalnega orkestra Litija
Staro mestno jedro
19.00
Predstavitev knjige Geologija krasa, avtorji Bogdan Jurkovšek, Blanka Cvetko Tešović in Tea Kolar-Jurkovšek.
Knjižnica Litija
18.00
Likovna razstava LILA GRAFIKA
občina Litija
18.00
Nepal – potopis s Tjašo Vidergar
Mladinski center Litija
17.00
Vodeni družinski pohod na Svibno ob svetovnem dnevu družine
Mladinski center Litija
19.00
SVEČANI KONCERT OB GŠ LITIJA-ŠMARTNO OB 60-LETNICI
lokacija bo znana naknadno
18.00
Sproščeni PETEK
Mladinski center Litija
8.00–11.00
Stojnica vse zastonj na litijski tržnici
pred ŠD Litija
10.00
Zaključna otroška matineja: MORSKE DOGODIVŠČINE (Gledališče Makarenko)
Kulturni center Litija
15.00
16. SREČANJE ZASAVSKO POSAVSKIH UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV
Na GEOSS-u
18.00
Dr. Juteršek – predavanje o sladkorni bolezni
Mladinski center Litija
18.00
Po nedolžnem za zapahi v Turčiji – pogovorni večer
Mladinski center Litija
18.00
Izdelava domovanj za žužke (čebele, metulje, čmrlje,…)
Mladinski center Litija
11.50
Ulična četvorka (maturanti Gimnazije Litija)
Valvasorjev trg; Litija
20.00
LETNI KONCERT, MePZ Cum anima
Cerkev sv. Martina, Šmartno pri Litiji
20.00
RAJ MLADOSTI – koncert litijskih rock skupin
dvorišče Mladinski center Litija
Od 10. ure dalje
Dan jagod in špargljev, Društvo za razvoj podeželja LAZ
Breg pri Litiji
14.00
Dokumentarni film o Brunu Groningu: PO SLEDEH ČUDODELNEGA CELITELJA
Kulturni center Litija
19.00
Koncert citrarskega orkestra SREBRNE STRUNE
Kulturni center Litija
18.00
Likovna razstava CICI LILA
občina Litija
18.30
Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin GŠ Litija-Šmartno
Kulturni center Litija
9.30 do 15.00
EX TEMPORE 2014 KRESNICE
Kresnice in okolica
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

ŠOL ST VO i n VZ G OJA

Osnovna šola Gabrovka-Dole
ŠE SE DA, ČE SE HOČE!

Res se da, če se hoče ... In tudi letos je bilo tako.
Kot že nekaj let zapored je na OŠ Gabrovka in POŠ
Dole tudi letos potekala prireditev v čast mamam,
dekletom, ženam in babicam. Prišle so v velikem številu in veseli smo bili njihovega obiska. V kulturnem
delu gabrovške prireditve so nastopili otroci iz Vrtca
Čebelica, Moški pevski zbor KUD Fran Levstik Gabrovka, Otroški
pevski zbor OŠ Šmartno in učenci OŠ Gabrovka-Dole, kot pevci,
muzikanti, recitatorji, povezovalci programa.
Tudi letos se je po vsaki prireditvi odvijal srečelov, ki smo ga pripravile članice upravnega odbora šolskega sklada, Društvo podeželskih žena Gabrovka z razstavo pletenic, učenci OŠ Gabrovka-Dole
in vrtčevski otroci. Otroci naših dveh šol so zavihali rokave in napekli piškote za prodajo na srečelovu. Pekli pa so tudi starši in dobitki
so bili letos še bolj domači kot lani: piškoti, kruh, marmelade, med,
paštete in klobase.
Članicam šolskega sklada je letos
uspelo pridobiti okoli 750 dobitkov,
kar glede na situacijo niti ni tako slabo. Na dveh srečelovih smo skupaj s
prostovoljnimi prispevki zbrale okoli
1600 eur in na to smo ponosne. Naloga šolskega sklada je namreč pridobivanje denarnih in materialnih sredstev, ki se porabijo za lepše
in bolj kakovostno učenje, bivanje naših učencev in vrtičkarjev.
Povedano natančneje: s sredstvi šolskega sklada se v celoti financira prijavnina na vsa šolska tekmovanja, sofinancira prevoz
otrok na plavalne tečaje (vrtec, 1. in 2. razred), letno oz. zimsko
šolo v naravi, bivanje v CŠOD, predstave ipd.; šolski sklad sofinancira nakup družabnih iger in igral, pomaga socialno šibkim družinam, sofinancira šolska glasila, predstave in prireditve (novoletna prireditev za otroke iz vrtca), v lanskem letu pa je sofinanciral
tudi dodatne obroke sadja v okviru Sheme šolskega sadja.
Za naš uspeh pa se moramo zahvaliti tudi učiteljem OŠ GabrovkaDole, vzgojiteljicam Vrtca Čebelica in članicam Društva podeželskih žena Gabrovka. Razstava njihovih pletenic je polepšala že tako
lep večer, ki je bil poln smeha in zadovoljstva na obrazih – tako
otroških kot odraslih. Taki dogodki so namreč dokaz, da se da, če
se hoče – pomagati, sodelovati, ustvarjati – iz malega v veliko, iz
lepega v lepše, iz dobrega v boljše. 
Petra SLADIČ

Materinski dan in dan žena na Dolah pri Litiji
V petek, 14. 3. 2014, smo imeli na Podružnični šoli Dole proslavo za
materinski dan ter dan žena. Pred prireditvijo je vsaka žena, dekle
in mati dobila ročno izdelano cvetlico, ki jih je izdelala gospa Tatjana Obolnar s pomočjo učenk višjih razredov POŠ Dole. Prireditev
sta vodili učenki 4. razreda – Eva Lavrič in Vesna Sevšek. Program
so popestrili otroci iz vrtca s plesom, učenci 1. do 4. razreda so
recitirali, učenci višjih razredov pa so peli ter izvedli krajši skeč. Po
govoru predsednika KS Branka Javorška se je začel neuradni del.
Poleg pogostitve se je odvijal tudi srečelov, skupne urice pa nam je
z glasbo popestril ansambel Takoj.  Mihaela Željko, 9. r POŠ Dole

April 2014

Osnovna šola Litija
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
2013/2014
V tem šolskem letu je potekalo tekmovanje iz znanja
zgodovine z naslovom Ob stoletnici radia, televizije in
filma na Slovenskem.
Na šolskem tekmovanju OŠ Litija, katerega se je udeležilo triindvajset učencev, so bronasta priznanja prejeli: Eva Mlinar, Gabrijel
Voje, Nina Zimič 9. a, Anja Groboljšek 9. b, Špela Doblekar 8. a,
Neža Musar 8. b. Vseh šest učencev je nadaljevalo tekmovanje na
regijskem nivoju. Eva Mlinar in Gabrijel Voje sta prejela srebrni priznanji. Njihova mentorica je Andreja Žbogar Perakis.  Čestitamo!

Podružnica s prilagojenim programom
PRIREDITEV IN RODITELJSKI SESTANEK

V sredo, 26.3. 2014, je bila v OŠ Litija, Podružnici s
prilagojenim programom proslava za mamice, ki so
jo pripravili učenci in pedagoški delavci šole, vodila
pa jo je učiteljica Saša Šeško. Prisotni so uživali ob
prijetnem kulturnem programu. Za povabljene so
v podaljšanem bivanju pod vodstvom Barbare Klanšek, pripravili
drobne šopke. Pred prireditvijo je prisotne pozdravil ravnatelj Peter
Strle. Dipl. med. sestra iz ZD Litija, Lidija Jeršin je staršem spregovorila o zdravem načinu življenja in o zdravem šolarju. Starši in
učenci so razgovore nadaljevali v matičnih učilnicah. 
Marjeta
Mlakar-Agrež

SANKANJE NA POKLJUKI

V petek, 21. 3. so se učenke in učenci Podružnice s prilagojenim
programom v spremstvu učiteljev in spremljevalcev odpravili na
Pokljuko. Ob hotelu Jelka so na urejenem sankališču uživali na snegu v soncu prvega pomladnega dne. Temperature so bile sprva še
povsem zimske, kasneje pa se je ogrelo. Učenke in učenci so bili po
nekaj urah intenzivnega sankanja dodobra izmučeni, nekateri pa so
izkoristili idilične poti na Pokljuki za nekoliko daljši sprehod. Športni dan bo tudi zaradi res lepega vremena vsem ostal v prijetnem
spominu. 
Viljem Guček

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA
ZA NIS V ŠKOFJI LOKI

Državnega tekmovanja v računalništvu je potekalo 13.3.2014 na
Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki. Tekmovanja sta se udeležila
zmagovalca šolskega tekmovanja Janez Černe in Matej Doblekar.
Janez Černe je tekmoval v digitalni fotografiji, urejanju fotografij v
programu Picasa in izdelavi predstavitve v programu Powerpoint.
Pokazal je veliko znanja in zasedel odlično 4. Mesto. Matej Doblekar je tekmoval v oblikovanju besedila s programom Word in izdelavi tabele in plakata prav tako v programu Word.
Po končanem tekmovanju so se tekmovalci sproščali na kegljišču
v bližnji športni dvorani, po kosilu je bilo razglasitev rezultatov s
kulturnim programom. Preživeli so lep dan. 
Matjaž Bizilj

VRTEC ČEBELICA

DELAVNICE Z OČKI PRI ZMAJČKIH

V ponedeljek, 24. 3. 2014, smo imeli otroci iz skupine
Zmajčki posebno popoldne. V vrtcu so bile popoldanske ustvarjalne delavnice. A
tokrat so imele mamice prosto popoldne. Namesto njih so z nami na
delavnice prišli očki. Skupaj smo izdelali
darilca za mamice ob materinskem dnevu. Imeli smo kar nekaj dela, kar pa nam
je šlo s pomočjo očkov odlično od rok.
Darilca (škatlice v obliki piramide, poslikane z otroškimi prstki, v
škatlici pa unikatne ogrlice iz Das mase) smo pospravili do naslednjega dne, ko so jih otroci podarili mamicam ob njihovem prazniku. 
Doroteja Koroša

»JAZ IN MOJA DRUŽINA«

Dogodki povezani z družino so v vrtcu vedno nekaj posebnega. Pogovarjamo se o različnih družinah, tako, da otroci nimajo predsodkov do drugačnih družin kot je njihova. Velja le to, da jih imajo tisti s
katerimi živijo radi, jim nudijo varnost, jih pripravljajo na odgovorno
življenje. Posebno doživetje za nas je bil obisk Nikove mamice, ki
je noseča. Z nami je bila pripravljena delite veselje ob pričakovanju rojstva novega člana družine. Pokazala nam je slike ploda, ki
smo ga pogledali preko računalnika. Z njo smo si pogledali nekaj
pripomočkov in oblačil, ki jih že ima pripravljene za novorojenčka.
Najbolj ponosen pa je bil seveda Nik, ko je opazoval mamico pri
razlagi. Svoje starše smo povabili tudi v vrtec. Za njih smo pripravili
nastop z mjuziklom »Mali medo« ter jih pogostili s sokom in čokoladnimi kroglicami, ki smo jih pripravili prejšnji dan.
Za male Pikapolonice Marinka L. in Simona R.

4.690,00 EUR
Škoda Fabia Ambiente 1.9 SDI

1.150,00 EUR
Renault Vel Satis Initiale 3.5 V6 24V Proactive

Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 09/2014, prev. Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 09/2014, prev.
119358 km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, 226051 km, srebrna barva (kovinska), bencinski mo
1896 ccm, 47 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
tor, 3498 ccm, 177 kW, avtomatski menjalnik, KLIMA

7.700,00 EUR

1.990,00 EUR

Fiat Panda 4x4 1.3 Multijet 16V Peugeot 206 X-Line 1.4 HDi Letnik:

Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 10/2014, prev. 2002, veljavnost nalepke: 01/2015, prev. 179062
100943 km, bela barva, diesel motor, 1248 ccm, km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, 1398
51 kW, ročni menjalnik (5 pr.), pogon 4x4, KLIMA ccm, 50 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

»METULJČKI« NA POHOD S PSOM
V sončnem pomladnem dopoldnevu so se vrtčevski otroci odpravili
na pohod. Navdušeni so bili nad idejo vzgojiteljice, da bi s seboj
vzeli Tigra, malo čivavo. Pes je cepljen po predpisih in veterinarsko
pregledan. Njega že vsi poznajo in ga imajo radi. Otroci so si na
pohodu izmenjavali povodec.
Tisti, ki je vodil psa, je zaradi
varnosti hodil prvi v koloni, ob
njem pa je bila ves čas tudi
vzgojiteljica. Cilj pohoda je
bil na domu pri enem izmed
otrok. Mamica in prijateljeva
sestrica sta skupino z veseljem sprejeli. Vzgojiteljica je spustila psa s povodca in začelo se
je navdušeno tekanje za njim ter igra na igralih. Po sadni malici in
soku so se otroci zahvalili za gostoljubje ter odšli nazaj v šolo. Še
prej so Tigra odpeljali domov, kjer je, po naporni igri z otroki, cel
dan počival na svojem ležišču. 
Mag. Simona Hribar
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2.900,00 EUR

580,00 EUR

Opel Astra Classic II 1.7 CDTi Letnik: 2005, Citroen Xsara 1.6i SX

veljavnost nalepke: 02/2015, prev. 239013 km, Letnik: 1998, veljavnost nalepke: 06/2014, prev.
svetlo siva barva (kovinska), diesel motor, 1686 258989 km, bencinski motor, 1587 ccm, 65 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 59 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

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 9.600,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Essentia, letnik 2004, cena 3.740,00 EUR;
Opel Corsa Club 1.0 12V, letnik 2002, cena 1.880,00 EUR; Opel Insignia 2.0 CDTI, letnik
2009, cena 12.900,00 EUR; Opel Zafira Enjoy 111 1.7 CDTI, letnik 2010, cena 9.550,00 EUR;
Volkswagen Golf GL, letnik 1994, cena 550,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

UTRINEK POŠ JEVNICA

Prireditev za mamice v Jevnici
Jevnica – V soboto, 22.3.2014, je v dvorani KS Jevnica potekala prireditev v počastitev dneva žena in materinskega dne. Na prireditvi
so nastopali otroci iz vrtca Jurček, učenci POŠ Jevnica, Anja Vrtačnik, kitaristi, plesni skupini Rondo, recitatorka Irena Nagode ter MPZ KUD
Jevnica. Po prireditvi so si nastopajoči
in gledalci lahko ogledali razstavo v
šolskih prostorih. Irena Režek, Olga
Jerant, Cvetka Ostrež ter Irena in Valentina Nagode so razstavljale slike, fotografije in ilustracije. Izdelke iz blaga in igre za otroke je razstavljala
Andreja Kovič, ljudska pesnica Ivanka Godec pa je razstavljala svojo
pesniško zbirko. Gospodični Maja in Špela Godec sta razstavljali
različne ogrlice, zapestnice, prstane, uhane, mila in kreme. Obiskovalci so se med ogledovanjem razstave lahko posladkali s pirinimi
piškoti, ki smo jih spekli učenci. 
Tina Jerina, učenka 3. razreda

VIKEND SEMINAR DRUŠTVA
SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO
V OPATIJI
Od 14.3. do 16.3. 2014 je Društvo Sožitje Litija in
Šmartno ponovno uspešno izvedlo vikend seminar
za svoje člane. Udeležilo se ga je, do sedaj največje število, 84 članov, staršev, skrbnikov in prostovoljcev. Tokrat so se prvič odpravili
v tujino, v Opatijo, mesto, pristanišče, turistično, kopališko in klimatsko središče po Učko, na vzhodni obali Istre v Reškem zalivu, ki velja
za turistično kraljico Kvarnerja. Mesto ima danes okrog 20 hotelov in
številne gostinske ter športno-rekreacijske objekte. V središču mesta
se nahaja Hotel Opatija, kjer so letos bivali člani Društva Sožitje. Hotel stoji le nekaj minut hoje od plaže in sprehajališča Lungomare in je
obdan s čudovitim parkom. Hotel ponuja kar 200 sob s kopalnico, 5
dvoran, v katerih se izvajajo predavanja in delavnice, savne, notranji
bazen z ogrevano morsko vodo, restavracijo, bar in teraso, na kateri
so člani posedali in lovili
tople sončne žarke.
Priprave na izvedbo takšnega vikenda se vedno
pričnejo že precej zgodaj,
saj je organizacija izvedbe
precej zahtevna. To leto
se je kot mnoga leta poprej priprave lotila Marjete
Mlakar-Agrež ob pomoči
Barbare Klanšek. Potrebno
je bilo opraviti veliko dela: iskanje lokacije, izbira ponudnika, ogledi,
rezervacije, pošiljanje vabil, zbiranje prijav, priprava delavnic…
Petek je tako v popoldanskih urah za mnoge prišel težko pričakovan
trenutek odhoda. Pot do Opatije je hitro minila. Prispeli so v poznih
popoldanskih urah in takoj ob prihodu je sledila namestitev v sobe in
večerja. Po večerji je sledil občni zbor društva, kjer so se člani dogovorili o aktualnih zadevah. Marjeta Mlakar-Agrež je čestitala štirim članom, ki so praznovali rojstni dan in jim podarila skromnejša darilca.
Učenci posebnega programa pa so za člane pripravili igro Skriti prijatelj. Prav tako so se učenci izredno potrudili in za vsakega od članov
izdelali obesek, ki so si ga člani z veseljem nadeli in nosili cel vikend.
V naslednjih dveh dneh so se zvrstila tri predavanja. Prvega je pripravila ga. Vesna Rebronja z naslovom Zakonodaja in dedovanje. Sledilo
je sobotno popoldansko predavanje z naslovom Motnje v duševnem
razvoju, odraščanje in odraslost, katerega je pripravila ga. Brigita Nojič. Tretje predavanje, ki je potekalo v nedeljo dopoldan, z naslovom
Prisluhni mi, pa sta udeležencem predstavili Nataša Zupan Cvetežar
in Marjeta Mlakar-Agrež.
Sočasno s predavanji so potekale zaposlitvene delavnice za osebe z
motnjami v duševnem razvoju. Likovno delavnico sta vodila Pavel in
Marija Smolej ob pomoči Barbare Klanšek in Slavi Celestina. Tokrat so
ustvarjali na temo Živali v različnih okoljih in nastali so čudoviti izdelki.
Izvajala se je tudi delavnica z naslovom Raziskujmo Opatijo pod vodstvom Sandre Rihter, Alenke Vidgaj in Matjaža Bizilja in tudi letos, plavalna delavnica, katere vodstvo je prevzela Polona Baš Jere ob pomoči
Vide Ane Politakis, Saše Šeško, Milene Kurent in Danice Potočnik.
Poleg vseh aktivnosti je bilo še dovolj časa tudi za namakanju v bazenu, sprehode in posedanje ob skodelici kavice in prijetnem klepetu.
Sobotni večer se je zaključil s plesom, ob živi glasbi, kot se to spodobi za zaključek lepo preživetega vikenda.
Pred odhodom domov je bilo še zaključno srečanje, na katerem so
se predstavile posamezne skupine s svojimi izdelki in povzetki dogajanja v skupinah.
Posebej se je s svojim govorom ob zaključku seminarja zahvalila članica društva Mojca Renko, ki je doživetja vikend seminarja opisala takole: »Bilo nam je lepo, uživali smo, ko smo se sprehajali ob morju
in se naužili morskega zraka. Domov bomo odnesli polno lepih vtisov
in hudo nam je, ko se poslavljamo. Druženje nam bo ostalo v lepem
spominu.«
Prijetno preživet vikend se je tako zaključil in v Litijo so se vrnili zadovoljni, nasmejani in polni novih doživetij.
Litija, marec 2014

Zapisala: Barbara Klanšek
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Pohujšanje v dolini litijski

Vsako leto konec marca na Gimnaziji Litija nastopi čas za premiero Teatra 16. Tudi letos je bilo
tako, le da so se za razliko od prejšnjih let igralci
lotili malce zahtevnejšega besedila, in sicer so se
spopadli s Cankarjevim Pohujšanjem v dolini šentflorjanski. Premierna uprizoritev se je odvila
v sredo, 26. 3. ob 19.30 uri
v dvorani gimnazije, število
gledalcev pa je bilo nad pričakovanji. Med njimi niso bili
le dijaki, ampak tudi veliko
zunanjih obiskovalcev. Odziv
je bil enkraten, kar igralcem
daje ogromno motivacije za nadaljnje ustvarjanje.
Teater 16 sestavljajo dijaki od 2. do 4. letnika gimnazije, v letošnji
predstavi so to: Matej Kirn Starič in Lara Jerkovič v vlogi Krištofa
Kobarja in njegove družice, Tilen Tršelič in Alma Husić kot župan in
županja, Gal Mavretič kot zlodej, Dominika Rozina igra popotnika,
dacar in dacarka sta Tim Šteferl in Maja Pavčnik, Hana Weis je
ekspeditorica, učiteljica Šviligoj je Neli Mlinar, vlogi notarja in debelega človeka ima Klemen Škoberne, Anže Grčar in Eva Pavliha pa
igrata štacunarja ter cerkovnico. Režijo ima v rokah profesor Peter
Avbelj, kot maskerka pa je na pomoč priskočila Sara Kostanjevec.
Po uspešni premieri skupina upa na čim večje število ponovitev.
Prva je bila že v petek, 4. aprila, v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji v sklopu dobrodelne akcije Dan za spremembe 2014. V bližnji prihodnosti sledita tudi gostovanji na Bledu in na Dolu pri Hrastniku.

9. Pevska gimnazijada
Na naši gimnaziji je letos potekala že tradicionalna Pevska gimnazijada, na kateri se je poleg pevskih zborov predstavil tudi Orkester
flavt Glasbene šole Zagorje ob
Savi. Letošnje srečanje je bilo
9. po vrsti. Zbrali smo se vsi,
ki imamo radi glasbo in nam
zborovsko petje veliko pomeni. Koncertno-prijateljska
srečanja so za nas dragocena,
saj po zavzetih vajah v družbi
ostalih pevcev prijetno poklepetamo in spletamo nova prijateljstva.
Sodelovali so naslednji zbori
in njihovi zborovodje:
• Mešani mladinski pevski
zbor Gimnazije Franca Miklošiča z zborovodkinjo Tatjano
Rozmarič – Poštrak,
• Orkester flavt Glasbene
šole Zagorje pod taktirko Nataše Burger in mladinski pevski zbor MEDEJA pod vodstvom Tadeje
Osredkar,
• Mešani pevski zbor MISMOMI Gimnazije Slovenj Gradec z zborovodkinjo Almiro Rogina,
• Mešani pevski zbor Gimnazije Litija pod taktirko zborovodkinje
Anite Medvešek.
Veselimo pa se že 10. Pevske gimnazijade.

Srečanje s pisateljem Francijem Rogačem
V petek, 14. marca 2014, smo na Gimnaziji Litija gostili pisatelja
Francija Rogača. Dijakom 1. letnika je slikovito predstavil svojo
zgodbo – od otroških let, skozi uporniški srednješolski čas, izpis iz
šole in končno, po dolgem iskanju sebe, do vrnitve v šolo. Z vztrajnostjo in voljo je šolanje uspešno zaključil z magisterijem iz socialnega dela. Danes je Franci Rogač predvsem pravljičar – napisal
je že več pravljic, loti pa se tudi resnejših tem. Svojo zgodbo je
zapisal v knjigi Ključ brezdomca, s katero se predstavlja mladim
po Sloveniji.

SOCIALNO VARSTVENI CENTER LITIJA
Socialno varstveni center Litija dobiva končno podobo. Izvajalci
opravljajo še zadnja zaključna dela v objektu, urejujejo okolico in
prometno ureditev. Izvajajo še zadnja dela, ki so potrebna za tehnični
prevzem objekta in izdajo uporabnega dovoljenja. Odprtje objekta in
sprejem prvih uporabnikov je predviden konec aprila ali v začetku meseca maja. S to novico je župan občine Litija Franci ROKAVEC seznanil
upokojence DU Upokojencev Litija
na občnem zboru 27/3-2014.
Spoštovani občani, vsi ki ste se vozili skozi Litijo proti Ljubljani, veste,
da je na tem mestu obratovalo »Furnirnica, Lesne industrije Litija, pred
objektom »furnirnice«, pa je bila
trgovina z gradbenim materialom
»Mercator«, danes pa stoji mogočna stavba, ki je popolno spremenila podobo mesta Litija. Objekt stoji med reko Savo in magistralno
cesto Litija Ljubljana, železniško progo Zidani most- Ljubljana, poleti v objemu sončnih žarkov in popoldanski senci »Sitarjevca«
V tem varstvenem centru bodo varovana stanovanja, dom starejših
občanov Tisje, varstveni delovni center, Glasbena šola Litija- Šmartno (če se bodo ti priključili) trije oddelki vrtca, Delavska hranilnica
in morda tudi »Lekarna. Dostop do varstvenega centra bo mogoč z
osebnimi vozili, avtobusnim prevozom in železniškim prevozom saj je
v neposredni bližini avtobusna postaja in železniška postaja Litija.
Kolikšna bo vrednost objekta bo znano ob zaključku investicije, po
velikosti objekta pa bo ta šla v milijone, ki bo pokrita z dolgoročnimi krediti. Še večje vprašanje pa je, kakšna bo cena oskrbnega dne
za varovance in najemnina prostorov.
Slaba popotnica države se odraža vsakodnevno, ki ima v svojih planih samo jemati, prodati in nič ustvarjati, zato je vprašanje kdo si
bo lahko še privoščil domsko oskrbo. 
Ciril Golouh

Vrtec Litija
PLAVALNI TEČAJ – PRILAGAJANJE
NA VODO V VRTCU LITIJA
Tudi v tem šolskem letu smo v našem vrtcu organizirali prilagajanje na vodo. Vodili smo ga strokovni
delavci vrtca, ki imamo opravljeno usposabljanje
za plavalnega vaditelja. Tečaj je potekal tri tedne,
vključenih je bilo rekordnih 150 najstarejših otrok iz vrtca. Tečaj
ni namenjen učenju plavanja, temveč drugim veščinam, ki so prav
tako (ali morda še bolj) pomembne za uspešno in varno plavanje.
Veščine smo razdelili na pet stopenj, ki si sledijo v logičnem zaporedju: 1. seznanjanje z uporom vode, 2. veščina potapljanja glave
brez zadržkov in strahu; 3. izdihovanje v vodo; 4. gledanje pod vodo
ter 5. vaje plovnosti in drsenja. Tečaj smo zasnovali tako, da otroci
usvajajo omenjene veščine preko igre in raznovrstnih dejavnosti ob
in v vodi. Naj naštejem nekaj iger, ki smo se jih igrali. »Ledena kraljica«, pri kateri morajo otroci namesto z rokami, s »črvi« (penastim
pripomočkom) loviti svoje sovrstnike, ki ob dotiku »zamrznejo«. Vse
ujete lahko reši prijatelj, s katerim se morata potopiti. Igra, ki jo
vsi poznate še iz svojega otroštva »Kdo se boji črnega moža«, z
enakimi pravili, le da poteka v vodi. Igra »Ribič Pepe in Pepca«, ki
lovita ribe v svojo mrežo, narejeno s povezanimi, prej omenjenimi,
»črvi«. Ujet otrok se reši tako, da potopi glavo v vodo. Ustvarjali smo majhne in velike nevihte z nogami, iskali izgubljeni zaklad
na dnu oceana (šmarskega bazena) in še mnoge druge. Otroci so
med igrami pozabili na morebiten strah pred vodo, škropljenjem
in potapljanjem. Med vadbeno uro so imeli možnost tudi plavati
v globokem bazenu ter skakati na noge in nekateri med njimi tudi
že na glavo. Zadnji, peti dan, so otroci opravljali preizkus drsenja
na vodi, ki je tudi pogoj za osvojitev priznanja v okviru športnega
projekta »Mali sonček«. Večina otrok je preizkus uspešno opravila.
Poleg vseh dejavnosti, ki jih strokovni delavci v Vrtcu Litija vsakodnevno pripravljamo, je tečaj prilagajanja na vodo prav posebna
popestritev vrtčevskega programa, ki pozitivno in produktivno vpliva na otrokov razvoj. 
Luka Sterle, dipl. vzgojitelj

OČIŠČEVALNA AKCIJA V VRTCU MEDVEDEK
V četrtek, 20. marca, smo se zapodili v urejanje in čiščenje našega igrišča ter okolice vrtca. Vsi otroci in strokovno osebje ter
hišnik smo pokazali pravo delovno vnemo. Nekateri so pometali,
pobirali papirčke, drugi grabili,
urejali shrambo za igrače. Hišnik
Marko nam je med tem postavil
gredico s tremi prekati kamor
so otroci s samokolnicami vozili
zemljo iz kompostnika. Prav tako
smo skupaj oblikovali čutno pot,
ki nam bo prišla prav poleti, ko
bomo bosi hodili po njej. Celoletni projekt delovne vzgoje nam prav dobro uspeva in otroci ob tem
spoznavajo, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati za dobro počutje in udobje.
Naslednji dan nas je obiskala deklica Pomlad in nam posadila rožice na urejeno igrišče. Vsi smo bili prijetno presenečeni, ko smo jo
zagledali na igrišču. 
Mateja Premk, vodja enote

KULTURNI DAN SLOVENSKIH VRTCEV
V soboto, 5. aprila, je v Portorožu potekal 8. kulturni dan Skupnosti
vrtcev Slovenije. V 49 točkah so se zvrstili mnogi zaposleni iz slovenskih vrtcih, ki so se pokazali v izredno zanimivih in različnih nastopih. Pevski zbori, igra na različne instrumente, igrane predstave
– skeči, recitatorji in še mnogo drugih izvirnih vsebin. Organizatorji
ocenjujejo, da je bilo vseh nastopajočih in spremljevalcev okrog
1500. Naš vrtec se je vrhunsko predstavil s pevskim zborčkom v
sestavi: Milene Bratkovič, Tjaše Hauptman, Špele Kranjc,
Mateje Jerant, Vide
Žontar, Polone Šinkovec, Lare Prettner,
Ane Vavtar, Mateje
Premk, Melite Pungerčar, Klavdije Potokar in Tjaše Polutnik. K sodelovanju smo povabili zborovodkinjo Ano Tori, ki je s svojo strokovnostjo pripomogla
k odlični pripravi naših deklet.
Gospe Ani Tori se iskreno zahvaljujemo za pomoč, pevkam pa poklon in čestitke za njihovo predstavo. Spremljevalci smo bili izredno ponosni na svoje sodelavke in veseli takšne promocije našega
vrtca. 
Liljana Plaskan, ravnateljica

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

Od »utrujenih« cest do ruševin (Veliki
Vrh, Podšentjur, Zg. Log, Litija)
Da morda zaradi dreves ne bi videli gozda ob vseh odprtih
gradbiščih v Mestni skupnosti Litija! Kaj je v Litiji še nujno
potrebno postoriti, ob velikih projektih OŠ Litija, SVC in Centralni čistilni napravi?
• Postaviti primerno Otroško in športno igrišče na Stavbah.
• Popraviti, preplastiti asfalt na poškodovani cesti JP 710250 Veliki Vrh-(GD)-Zgonc, ki so jo uničili težki tovornjaki ob modernizaciji
LC 208270 (Beden-Veliki Vrh). Asfaltiranje te »obvozne« ceste so
plačali krajani sami, zato so upravičeno razočarani nad trenutnim
stanjem.
• Urediti stanje po obvozu na
Stavbah v prvotno stanje.
• Urediti odvodnjavanje na LC
Podkraj-Podšentjur, kjer so ob
vsakem dežju in še dolgo potem na cesti velike luže.
• Pokrpati, če ne kar resno
rekonstruirati »obvozno« cesto
beri kolovoz Podšentjur - Kresnice.
• Z ukrepi zmanjšati hitrosti
na Grbinski cesti in Brodarski na Rozmanovem trgu.
• Ob gradnji kanalizacijskega kanala končno dejansko urediti prehod za pešce pri KGZ.
• Omejiti sedanjo hitrost 90 km/h čez naselje Jeze (Grbinska ces
ta), ki je del mesta Litija in urediti manjkajoče bankine in zavarovanje nevarnih odprtih betonskih jaškov.
• Omogočiti gostinsko ponudbo s postrežbo zunaj pred lokalom
edinemu slaščičarju v mestu, na Levstikovi cesti v samem mestnem jedru.
• Zapreti nedelujočo »industrijsko cono« oz. »kontejnerski terminal« na Velikem vrhu ter odpreti gozdne poti za javno uporabo.
• Izkoreniniti nevarno, alergeno, agresivno in neavtohtono Ambrozijo na nabrežjih
reke Save od Zgornjega Loga
do Stavb, ki sicer ob cvetenju ne izgleda slabo, vendar
njene negativne lastnosti
pretehtajo nekaj dnevno
lepo živo rumeno barvo.
• Končno podreti že na
pol podrto »Venecijevo hišo« pod Pokopališko potjo in poskrbeti
za red in mir ta tej lokaciji. Občani so že popolnoma obupali nad
dogajanjem v in ob tej hiši
strahov!
• Napraviti »Modro cono«
pred občino in Športno
dvorano Litija in še kje.
• Urediti pročelje ali podreti propadajočo šport
no dvorano »Sokolskega
doma«, ki zelo kazi podobo mestnega jedra, poleg
tega tudi okolico nove OŠ
Litija.
• Čim hitreje urediti zavarovano ograjeno pasje igrišče na Ježi in
morda še kje v mestu.
To so moji majhni skromni predlogi, ki zahtevajo več dobre volje,
kot denarja za samo realizacijo. 
Boris Doblekar
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Marčevska dogajanja v KS Ribče
Leta 2012 je Kulturno-športno društvo Ribče izvedlo 1. Aljažev turnir v namiznem tenisu. Odziv je bil velik, zato smo se odločili, da ga
bomo pripravljali tudi v prihodnosti. Ponovno smo ga organizirali
letos. Turnir je potekal na pustno nedeljo, 2. 3. 2014, v Domu krajanov. Pri organizaciji tekmovanja nam
je tudi tokrat pomagal David Orešnik
iz NTS Mengeš.
Prijavljenih tekmovalcev je bilo 37,
žensk je bilo 5, moških pa 32. Kategoriji sta bili dve: moški in ženske
nad 15 let. Večina igralcev je bilo domačinov, prišli pa so tudi iz Jevnice,
Senožet, Moravč, Kisovca in tekmovalka iz Nove Gorice. Tekmovanje je potekalo v obeh dvoranah.
V ženski kategoriji je bila zmagovalka
Nika Bremec. Pri moških so se prvi
in drugi iz vsake od osmih skupin pomerili za prvo mesto, tretji in četrti pa
so nadaljevali tekmovanje v »tolažilni«
skupini (od 17. mesta naprej), v kateri
sta bila dva tekmovalca nadomeščena
s tekmovalkama. V prvi skupini je zmagal Dušan Lebeničnik, v drugi pa Nika Bremec. Nika Bremec je nato
v superfinalu premagala Dušana Lebeničnika in si prislužila prehodni
pokal, ki bo do naslednjega turnirja domoval v Novi Gorici. Medalje
so prejeli tekmovalci na prvih štirih mestih v obeh kategorijah.
REZULTATI 2. ALJAŽEVEGA TURNIRJA V NAMIZNEM TENISU
MESTO MOŠKI NAD 15. LET
ŽENSKE NAD 15. LET
1.
Dušan Lebeničnik
Nika Bremec
2.
Janez Damjan
Polonca Pokleka
3.
Aljaž Prosenc (3./4.)
Margita Selan Voglar
4.
Ciril Prosenc (3./4.)
Irena Vidmar Zorič
Istega dne je potekala tudi pustna povorka skozi Ribče, ki se je
zaključila z manjšo zabavo v Domu krajanov.
V marcu se je v naši vasi veliko dogajalo, za zaključek meseca je
v nedeljo, 30. 3. 2014, KŠD v sodelovanju z Rdečim križem Ribče
pripravilo prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu. Na prireditvi je odrasla gledališko-lutkovna skupina, ki je del KŠD Ribče, odigrala predstavo z naslovom 3ženske.com. Simpatična in razvedrila
igra o večnih zakonskih vprašanjih je bila njihova avtorska stvaritev.
Temu je sledila še pogostitev. 
ANJA KOVIČ-KOCJANČIČ

Regijski kviz »Mladi in
kmetijstvo«
V petek, 28.3.2014, je na Polževem pri Višnji
gori potekal regijski kviz Mladi in kmetijstvo, ki ga je letos organiziralo Društvo podeželske mladine
Kalček iz Ivančne Gorice v sodelovanju z Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije. Na letošnjem kvizu se je za 1. mesto, ki je
vodilo na državni kviz, potegovalo 11 ekip iz 8 društev iz regije
Ljubljana z Zasavjem in sicer DPM Bobri, DPM Hribci, DPM Kalček, DPM Kamnik, DPM Litija in Šmartno (DPM LIŠ), DPM Moravče,
DPM Velike Lašče in Društvo študentov zootehnike (DŠZ).
Prireditev se je začela z uvodnim delom, v kateri so bili pozdravni
govori slavnostnih gostov tekmovanja. Sledil je težko pričakovani
začetek kviza, v katerem so tekmovalci merili svoje znanje o čebelah in čebelarstvu, zgodovini cvička, socialnem podjetništvu in o
problemih in rešitvah neposredne prodaje in trženja na kmetijah.
Na prvem delu tekmovanja so morali tekmovalci, pod budnim očesom komisije, odgovarjati na pisna vprašanja. Po odpisanem prvem
delu pa so se tekmovalci in komisija zasluženo okrepčali z kosilom,
ki so ga pripravili gostitelji. Ko so bili želodčki polni in moči povrnjene, se je začel ustni del tekmovanja, ki je bil odprt za javnost. Ustni
del je potekal v treh krogih. V prvem krogu so vse ekipe sočasno
odgovarjale na zastavljena vprašanja z »DA« ali »NE«, z dvigom
kartončkov. V naslednji krog se
je uvrstilo 6 ekip, ki so lahko izbirale med vprašanji za 1, 2 ali
3 točke. V zadnjem krogu pa sta
se pomerili le še najboljši 2 ekipi.
Po končanem uradnem delu tekmovanja je sledilo prijetno druženje
ob zvokih ansambla »Na hiter«. Naši ekipi, DPM LIŠ 1 v postavi
Saša Biaggio, Marko Firm in Mitja Grobin ter DPM LIŠ 2 v postavi
Mija Tomšič, Jernej Knez in Matej Hauptman, sta v težki konkurenci
zasedli 9. in 8. mesto. Zmago je slavila ekipa DPM Kalček 1, drugo
mesto je osvojila ekipa DPM Bobri, tretje mesto pa ekipa DPM Velike Lašče 1. 
Mija Tomšič, Tajnica DPM LIŠ
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OŽIVLJENA
ARHEOLOŠKA
DEDIŠČINA VAČ
Poročilo s 4. arheološkega pohoda Po poti velikega kneza z Vač
Vače so s svojo bogato arheološko dediščino ponovno pritegnile
številne obiskovalce, ki so se v nedeljo, 30. marca udeležili že 4.
arheološkega pohoda iz ciklusa Po poti velikega kneza z Vač. Pohod
smo organizirali člani Strokovnega centra za arheologijo, etnologijo, geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko in turizem, ki deluje
pri Društvu za razvoj in varovanje GEOSS-a, v sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc.
Pohodniki smo se zbrali v Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika na
Vačah. Člani Strokovnega centra, arheologinja Vojka Cestnik, etnologinja Anka Kolenc in geolog Blaž Zarnik smo predstavili pred kratkim prenovljene društvene zbirke: arheološko in geološko zbirko,
zbirko o pomembnih Vačanih in zbirko o Projektu GEOSS.
Nato smo skupaj krenili na
pohod po arheološkem najdišču. Na vsakem pohodu
je predstavljena ena od unikatnih arheoloških najdb,
ki izvirajo s prostora arheološkega najdišča. Tokrat
smo se posvetili drugi situli
z Vač, »mecklenburški« situli, ki je precej manj znana od slavne »vaške« situle. Situla je dobila ime po vojvodinji Mecklenburški, ki jo je
na začetku 20. stol. izkopala v enem od grobov iz železne dobe na
lokaciji Ravne njive v bližini Vač. Situla je okrašena z enim samim
figuralnim pasom, na katerem je upodobljen pastir s čredo koz. Izdelana je bila v 5. stol. pr.n.š.
Strokovni del pohoda je nadgradila zabavna
gledališka igra na temo »mecklenburške«
situle, postavljena v čas železne dobe. Spoznali smo neodgovornega knežjega sina,
ki je cele dneve poležaval in se zabaval s
prijatelji. Njegov oče, stari knez, moder in
preudaren vladar, se je odločil temu napraviti konec. Sinu je naložil nalogo, da mora
leto dni skrbeti za čredo koz. Če se pri tem
delu izkaže in bodo konec leta koze lepo rejene in negovane, mu
bo prepustil prestol, sicer ne. Naloga, ki se je na prvi pogled zdela
lahka, pa se je seveda neskončno zapletla. V vlogi železnodobnih
Vačanov so nastopili člani Družinskega gledališča Kolenc.
V arheološki pohod so se tudi tokrat vključevale druge stroke. Blaž
Zarnik je predstavil geološki steber na Vačah in druge geološke posebnosti prostora, Zvone Kolenc pa je obiskovalce pobliže seznanil
s cerkvijo na Slemšku.
Pohod se je zaključil v gostilni Mrva na Vačah s knežjo enolončnico,
medenim pecivom in prosenimi dobrotami. Jedi so bile pripravljene
iz sestavin, ki so jih poznali že v železni dobi.
Za konec bralce prijazno vabim na naš naslednji pohod, ki bo predvidoma letos v septembru.
dr. Vojka Cestnik, arheologinja, strokovna sodelavka Društva Geoss za področje arheologije
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GLASBENI ŠOLI
ZA 60. ROJSTNI DAN
Glasbena šola Litija-Šmartno je 26.
marca 2014 v dvorani Kulturnega centra Litija že tradicionalno pozdravila novo pomlad z nastopom najmlajših učencev šole.
Letošnji nastop je bil še posebno svečan, saj naša glasbena šola
v šolskem letu 2013/2014 praznuje svoj 60. rojstni dan, tako je
prireditev izzvenela kot ena velika glasbena voščilnica ob jubileju.
V programu so se predstavili instrumentalni solisti vseh naših oddelkov, tako smo lahko poslušali učence prvih in drugih razredov
klavirja, kitare, harmonike, violine, violončela, kljunaste flavte, klarineta, flavte, saksofona, trobente, roga in tolkal. Program so dopolnili glasbeni sestavi različnih instrumentalnih kombinacij, otroški pevski zbor ter mlajše učenke baleta in sodobnega plesa. Svoje
znanje, pridobljeno v dobrih šestih mesecih pouka, so predstavili
tudi naši najmlajši učenci, to
so učenci predšolske glasbene
vzgoje, glasbene pripravnice in
plesne pripravnice.
Pomlad je z glasbo in plesom
ta večer zares prišla v naš
vsakdan, za praznično rojstnodnevno vzdušje pa so poskrbeli učenci nižjih razredov nauka o glasbi, ki so program popestrili s
čestitkami šoli za njen častitljivi rojstni dan, ob zaključku prireditve pa so vsi nastopajoči še zapeli »Vse najboljše, draga šola« in v
zrak spustili pisane balončke. Prireditev, ki je predstavila znanje
najmlajših učencev, je bila tudi lep uvod v praznovanje našega jubileja, katerega vrhunec bo prav gotovo svečani koncert 15. maja
2014. Visoko obletnico bomo združili tudi s selitvijo v nove prostore v okviru SVC Litija; nove učilnice, dvorana in drugi prostori za
vse naše učence in njihove učitelje prvič v zgodovini šole prinašajo
primerne ter z normativi in standardi za glasbene šole usklajene
pogoje za delo. 
Janja Galičič, ravnateljica

»GLASBENI ŠOLI ZA 60. ROJSTNI DAN«
koncert najmlajših učencev glasbene šole Litija-Šmartno
60 zvončkov dvorano krasi, tebi glasbena šola srečno želi!
In zgodilo se je. 26. marca 2014 so oder dvorane KC Litija napolnili
najmlajši učenci glasbene šole Litija-Šmartno. V igranju na instrumente, plesu in petju so praznovali 60. rojstni dan Glasbene šole.
Iskrene besede, pesmi, ki so tkale glasbene utrinke in jih prepletale
v dobrih željah, so napisali učenci in učenke 1. razreda nauka o
glasbi. Lepemu doživetju je svojo noto dodala pomlad.
Sonce pomladi sije tudi na našo glasbeno šolo. Najmlajši učenci
ste njeni topli, veseli, razigrani žarki.
Vse naj, naj, najboljše glasbena šola!
Polonca Demšar, prof. glasbe

VERBE d.o.o.

Zavrstnik 4, 1275 Šmartno pri Litiji

www.verbe.si

ZAPOSLIMO

sodelavca na delovnih mestih

VOZNIK KAMIONA Z DVIGALOM
in VOZNIK – AVTOMEHANIK
Za vse informacije vam je na voljo Borut (041 651 239).
Pokličite tisti, ki imate opravljene izpite C in E kategorij,
ste pripravljeni na dinamično delo in ste iz okolice Litije.

NOVO! NOVO! NOVO!

VGRADNJA
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

Volilni zbor članov
Člani društva so se 27. marca 2014 sestali na
volilnem zboru članov.
Pregledali in ocenili so delo društva v preteklem letu in poročilo o finančnem poslovanju,
ter sprejeli program dela in finančni načrt za
letošnje leto.
V društvu delujejo izletniška, kulturna, planinsko pohodniška, športna
in socialna sekcija, ter
kadrovska komisija. Priljubljene so tudi ustvarjalne delavnice, medgeneracijsko sodelovanje,
organizirano letovanje
na morju in še druge aktivnosti, ki se vrstijo preko celega leta. V vse te aktivnosti društva je vloženo veliko prostovoljnega dela članov upravnega odbora in vodij posameznih sekcij.
Skupno delovanje krepi povezanost članov in pripadnost društvu,
ter zagotavlja redni priliv novih članov.
Na zboru so izvolili nove organe društva za prihodnji 4 letni mandat, pri čemer nadaljujejo
postopno pomlajevanje vod
stva, ki je tokrat bolj v ženskih rokah. Za predsednika
društva je bil ponovno
izvoljen Dušan Jovanovič,
za podpredsednico Milena
Muzga, za tajnico pa Irena Kramar, ter še 6 članov upravnega
odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče.
Na zboru članov so podelili 8 priznanj društva, ki so jih prejeli: Adi
Slabe, Darja Celestina, Iva Slabe, Dušan Jovanovič, Anica Majcen,
Stane Jerebič in Marija Lemut.
Podeljeno je bilo tudi 6 priznanj ZDUS, ki so jih prejeli: Nuša Rozman, Ani Ponebšek, Anka Višnikar, Mila Grošelj, Karlo Lemut in
Martina Kralj.
Na zboru članov smo počastili in čestitali tudi članoma društva,
biserno poročencema Mariji in Rudolfu Vozlu, z Zgornjega Loga.
Martina Kralj

Ženska praznika

20. marca je Literarna skupina, skupaj z MePZ našega društva,
pripravila prireditev za oba ženska praznika, 8. marec, Dan žena
in Materinski dan, 25. marec. Ti prazniki so priložnost, da se ženske družimo, si izmenjamo izkušnje, se pogovorimo o sebi, o naših
vprašanjih in se tudi poveselimo. Predvsem pa da se cenimo, saj je
podpora iz ženskih vrst neprecenljiva.
S prireditvijo in skromnim darilcem, ki so ga izdelale članice
ustvarjalnih delavnic, pa smo sebi in vsem prisotnim polepšale dan
z željo, da bi bile ponosne nase kot žensko in se v svoji koži odlično
počutile. 
Iva Slabe
NAPOVEDNIK
- Petek 25. april 2014 ob 7.15 izlet v TERME TOPOLŠICA
-	Sobota 3. maj 2014 ob 7.00 uri – avtobus – POHOD PRIMSKOVO
-	Četrtek, 15. maj 2014 – izlet NOVO MESTO, Krka – tovarna
zdravil, Šentjernej in Gospodična na Gorjancih
-	 Ponedeljek 17. maj ob 6.00 uri – avtobus – POHOD PRIMORSKA
Člane DU obveščamo, da bo enodnevni izlet na GOLI OTOK
izveden v drugi polovici meseca junija. Točen datum bo objavljen kasneje.
OBVESTILO: Članke v originalu lahko preberete na spletni strani:
www.dulitija.si

60. letnica poroke zakoncev Vozel
V februarju sta zakonca Vozelj dopolnila 60 let skupnega življenja.
Prvič sta se srečala na njenem domu, ko je Rudolfa pot nanesla
mimo njene hiše. Že na prvi pogled sta začutila ljubezen, ki se je
ohranila do danes. Od prvega srečanja je minilo eno leto, ko sta
se dne 13. februarja 1954
poročila.
Marija je celo življenje
posvetila delu na kmetiji,
Rudolf pa se je po naporni službi na Železnici lotil
vsakodnevnih del na kmetiji in tudi vsak dan dopusta porabil za delo na
kmetiji. Zaupal nam je, da
še nista bila na morju.
Rudolf je bil leta 1945 v vojni 6 mesecev v Ljubljani. Leta 1948 pa
je še dodatno služil 18 mesecev obveznega služenja v vojski. Zaposlil se je na Železnici. Pred zaposlitvijo je moral opraviti zdravniški
pregled, na katerem so mu ugotovili srčno napako. Zaradi srčne
napake mu ne bi bilo potrebno služiti vojsko. Leta 1997 je uspešno
pozdravil težko bolezen na črevesju. Upokojenec je že 30 let, vedno
je dobre volje in rad poje slovenske pesmi. Hvaležen je, da je zmogel vse napore in udarce usode uspešno preživeti.
Marija je bila med vojno izseljena v Nemčijo. Po povratku domov
se je z veliko ljubeznijo posvetila domu in družini. Rodila je 5 otrok.
Mnogo prezgodaj ju je zaradi bolezni zapustil en od otrok. Danes
ju razveseljujejo 4 otroci, še posebej pa se veselita obiskov treh
vnukov.
Na zboru članov smo jim zaželeli še mnogo srečnih, zdravih in lepih
let ob družbi otrok in vnučkov in da bi jima uspelo preživeti nekaj
dni na morju.
Po pripovedovanju vnuka je zapis pripravil Dušan Jovanovič.
Foto: Andreja Mlakar

PRESNA HRANA NA POLŠNIKU
V nedeljo, 23.3.2014 smo v KORK Polšnik poleg
občnega zbora, organizirali tudi zdravstveno predavanje. In ker se vsi nekako zavedamo, da v veliki meri pripomoremo k našemu zdravju s pravilno
prehrano, smo tokrat med nas povabili g. Milana Hervola, ki se že
preko 20 let prehranjuje s presno hrano in zna o tovrstnih izkušnjah
povedati mnogo zanimivega.
Svoje predavanje je pričel s primerjavo med vsebnostmi rudnin in
vitaminov v ekološko pridelani zelenjavi in zelenjavi iz supermarketov. Rezultati so presenetljivi. Od sploh nobene vsebnosti določenih
sestavin v kupljeni zelenjavi, do 20 in večkrat povečane vsebnosti
določene rudnine v eko pridelani hrani. In tu se začne naše zdravje,
oziroma vzroki za obolenje. Naše telo pridobiva energijo v veliki
meri iz hrane, če pa je ta že v osnovi osiromašena, se telo odzove
in pokaže manjko. Pričnemo se zatekati k nadomestkom, ki največkrat pripeljejo do čudnih rezultatov, mnogokrat pa tudi do bolezni.
Zato je izredno pomembno, da se ozavestimo in pričnemo vnašati
v naše telo tako hrano, od katere bomo lahko vzdrževali naše telo
in um v najboljši kondiciji.
In kako je to mogoče? Ena od preverjeno dobri rešitev je uživanje
presne hrane. V naravi je za vse poskrbljeno, kot pravi Slomšek:
glej Stvarnica, vse ti ponudi, jemati iz rok le ne zamudi. In prav tega
načela se poslužuje g. Hervol. Celo leto ima zelenjave in sadja na
svojem vrtu v izobilju, za zimo pa si pripravi ozimnico sveže zelenjave in sadja, kot tudi suhega sadja,orehov, lešnikov…
Najboljša zelenjava pa je seveda tista, ki je vzgojena z lastnimi
rokami, na svojem vrtu. Tudi s tega področja smo izvedeli veliko
zanimivega. Predvsem pa to, da je je potrebno razviti ljubezen do
najvišjega. In ko imaš to zaupanje, lahko kontroliraš um pri odločanju, kaj boš položil na krožnik, kot tudi to, kaj in kako boš prideloval
na svojem vrtu. Poleg tega pa ti je dana tudi moč, da vse uresničiš
v največji možni meri. Kot smo videli na posnetkih, našemu predavatelju to zelo dobro uspeva. Njegova zelenjava in sadje kar pokata
od energije. Prav tako pa je videti tudi g. Hervol, ki jo uživa.
Po predavanju je sledila degustacija presne hrane. Poleg sadja smo
poizkusili tudi pico, sladice in tudi torto. Vse je bilo zelo okusno.
Kdor je želel je dobil tudi recept za pripravo. Razvila pa se je tudi
bogata debata o tej široki temi in vsak je odšel domov bogatejši
za veliko novega. Odločitev o spremembi v svojem življenju pa je
seveda na strani vsakega posameznika.
V nedeljo, 6.4. smo se odpeljali tudi na njegovo parcelo, kjer nam
je tudi v živo razkazal, kako v praksi na najbolj enostaven način priti
do zadostne količine kvalitetne hrane. 
Olga Repovš

Iz dela Območnega združenja
Rdečega križa Litija
V sredo 26.03.2014 je v veliki sejni sobi potekal zbor
članov Območnega združenja Rdečega križa Litija.
Delegati so se seznanili z rezultati dela OZRK v letu
2013, ter programom dela in temeljnimi nalogami za leto 2014.
Iz poročil je razvidno, da je delo potekalo
nemoteno, da so izvedeni vsi programi na
posameznih področjih kot so krvodajalstvo, prva pomoč, socialna dejavnost, delo
z mladimi in letovanje ter da je bilo poslovanje ves čas pozitivno, sredstva pa so bila
racionalno porabljena.
V letošnjem letu smo organizirali že 15.
tekmovanje iz znanja prve pomoči za
učence višjih razredov. V torek, 1. aprila
2014 so učenci po OŠ izpolnjevali teste iz prve pomoči, zgodovine
RK in VCP, praktični del 15. Območnega tekmovanja o dejavnosti
Rdečega križa ter nudenju prve pomoči poškodovanemu ob nesreči
za učence višjih razredov osnovne šole na območju občine Litija in
Občine Šmartna pri Litiji pa je bilo 8.4.2014 v OŠ Gradec v Litiji.
Ta oblika usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za nudenje
prve pomoči ob nesreči je do sedaj v celoti dosegla svoj namen.
Izkazala se je potreba po sistematičnem usposabljanju šolske
mladine za nudenje prve pomoči
ponesrečenim in pravilno ravnanje ob nesrečah.
Najboljši trije tekmovalci so:
1. mesto KOTAR LAURA iz OŠ
Šmartno; 2. mesto JESENŠEK
JAKOB iz OŠ Dole pri Litiji; 3. mesto CIRAR NINA iz OŠ Gradec;
zmagala pa je OŠ Šmartno, ki je dosegla 253 točk.
Poleg glavne nagrade najboljši osnovni šoli in najboljšim trem tekmovalcem, vsako leto povabimo vse učence, ki so se udeležili tekmovanja, na nagradni izlet na morje.
Na sestanku z mentorji smo se dogovorili, da se udeležimo, tudi letos kot opazovalci, 8. Državnega tekmovanja iz znanja prve pomoči
na Debelem rtiču. 
Sekretarka: Danica Sveršina

dom tisje
ZAHVALA
Prenovljene prostore Doma Tisje bomo opremili s slikami in grafikami, ki so nam jih podarili
člani in članice društva LILA, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Napovednik dogodkov, prireditev v domu v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki poteka od 12. do 18. maja 2014
(razširjen termin pa od 1. maja do 30. junija 2014) že devetnajsto leto zapored ponuja priložnost za srečanje vseh, ki so
predani učenju. Letošnja vodilna tema je

UČENJE ZA ŽIVLJENJE
Napovednik dogodkov, prireditev si lahko ogledate na naši spletni
strani- www.dom-tisje.com

Dom Tisje – služba pomoči na domu

Ko ljudje pomislimo na Dom Tisje imamo v mislih dom, kot institucijo,
kot kraj bivanja, kjer živijo stari ljudje. Institucionalno varstvo je sicer
res prevladujoča dejavnost Doma Tisje, vendar sedaj že tretje leto
opravljamo tudi službo pomoči na domu. Dom Tisje izvaja socialno
oskrbo na domu za območje občin Litija in Šmartno pri Litiji. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti,
invalidnosti in kronične bolezni se ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in
opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti
potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v
drugi organizirani obliki. Upravičenci so osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, osebe s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in
vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege
za opravljanje večine življenjskih funkcij, kronično bolni in osebe z
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, hudo bolni
otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. Storitev pomoči na domu obsega tri sklope in sicer pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Do storitev socialne oskrbe so upravičenci
osebe, ki potrebujejo najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov.
Strokovna oskrba na domu je strokovno voden postopek, ki ga vodi
socialna delavka in se začne na pobudo zainteresiranega uporabnika
ali njegovega zakonitega zastopnika oziroma njegovih najožjih družinskih članov. Čas posameznega obiska ni krajši od 30 minut, kar
je tudi najkrajša obračunska enota za plačilo storitev. Neposredno
izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu, največ 4 ure dnevno in največ 20 ur tedensko. Cena storitve
je določena na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev. Cena storitve pomoči družini na domu
je del stroškov storitve, ki ga plačuje uporabnik ali drug plačnik, del
cene storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Litija
in Šmartno pri Litiji, prav tako stroške vodenja postopka. Upravičenci
lahko uveljavljajo dodatne olajšave pri plačilu storitve(oprostitev plačila) pri pristojnem Centru za socialno delo Litija. V storitev socialne
oskrbe na domu ne sodijo opravila, ki niso v neposredni zvezi z uporabnikom storitve in njegovim najožjim življenjskim okoljem. Socialna
oskrba na domu – pomoč na domu je alternativa domskemu varstvu
in ima številne prednosti, kot so upravičenec ostaja dalj časa v svojem domačem okolju, ki ga je navajen, kjer se dobro počuti,prispevek
upravičenca je neprimerno nižji kot plačevanje domske oskrbe. Za
samega izvajalca, se pravi Dom Tisje pa je socialna oskrba na domu
podvržena sprotnim spremembam in s tem večjim tveganjem, saj
se število upravičencev in obseg pomoči zelo spreminja,tudi dnevno,
primeri odhodov upravičencev v bolnišnico, odpovedi storitev, oziroma nenadnih povečanj oziroma zmanjšanj obsega pomoči v času
dopustov, državnih praznikov in podobno. V službi pomoči na domu
se trudimo za dobro počutje uporabnikov in njihovih svojcev s kvalitetno opravljenimi storitvami.
Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. delavka
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Naše društvo letos praznuje 25 let svojega delovanja. V počastitev tega jubileja smo izdali
posebno zloženko, ki je že v tisku in jo boste
lahko dobili v društveni pisarni. Skozi celo leto
pa bodo v ta namen potekale tudi različne dejavnosti. O njih vas bomo sproti obveščali v

naših obvestilih.
• Od 3. maja do 23. maja bo v Turistični točki Srca Slovenije v
starem mestnem jedru Litije razstava izdelkov z naših ustvarjalnih
delavnic.
• V okviru te razstave načrtujemo tudi 2 delavnici slikanja na steklo in sicer 14.5. od 17.00 do 19.00 in 21.5. od 17.00 do 19.00.
Vabimo vas, da si ogledate razstavo v čim večjem številu in povabite na ogled tudi prijatelje in znance.
Prav tako vabimo naše člane in druge, ki jih zanima slikanje na
steklo, da se udeležite delavnic. Na ustvarjalne delavnice se prijavite na številko 059 940 503, 051 312 739 ali na e-naslov turizem.
litija@razvoj.si.
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Vljudno vas vabimo na zelo zanimivo predavanje z naslovom Ali
sem že vzel svoj odmerek inzulina? Predavala bo ga. Alenka Kaufman mag. far. iz firme Bauerfeind d. o. o. iz Ljubljane.
Predavanje bo 13.5.2014 ob 16.00 uri v knjižnici Litija.
SREČANJE ZASAVSKIH DIABETIKOV
Srečanje zasavskih diabetikov bo tokrat v Litiji v soboto 17.5.2014,
od 10.30 ure dalje.
Dobimo se ob 10.30 uri na parkirišču novega medgeneracijskega
centra. Organizirali bomo voden ogled po Litiji, kot smo omenili
na začetku razstavo v Turistični točki Srca Slovenije v starem mestnem jedru.
Po ogledu se bomo odpravili na turistično kmetijo Paternoster, kjer
nam bodo predstavili kmetijo in degustacijo njihovih izdelkov.
Srečanje bomo zaključili z dobro domačo hrano in druženjem ob
prijetni glasbi.
Prijave sprejemamo v društveni pisarni najkasneje do srede
7.5.2014. Prispevek za člane znaša 15 € po osebi.
19. ŠPORTNO REKREATIVNO SREČANJE DIABETIKOV V VELENJU
Srečanje bo potekalo 31. maja 2014 v Zdraviliškem parku Topolšica.
Odvijale se bodo razne športne aktivnosti kot so balinanje, odbojka, pikado in rusko kegljanje.
Ce prav nimamo športne ekipe vas vljudno vabimo, da se skupaj v
čim večjem številu udeležimo tega srečanja saj za nas pripravljajo
dva pohoda in sicer daljšega dve uri in krajšega eno uro.
V slučaju slabega bremena pa bi si ogledali za nas pripravljeno razstavo Senzorium bolečine in pa predavanje in ogled PV Zimzelen.
Prijave sprejemamo v društveni pisarni do 7.5.2014
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 7.5. od 8.00 do 10.00 ure.
KOPANJE V DOLENSKIH TOPLICAH
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih.
Cena karte je 9 €, vsak član pa jih lahko kupi 10 do 30.10.2014.
V kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) za tri urno kopanje lahko
prevoz organiziramo v društveni pisarni.
POHODI
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.

Polšnik- Spodnji Mamolj
Laze- Janče
Šmartno- Grilovec
Konjšica- Rodež

vlak

Ivan Lamovšek
Božo Čertalič
Božo Čertalič
Božo Čertalič

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

IZLET NA BRIONE IN GOLI OTOK
Dvodnevni izlet na Brione in Goli otok bomo izvedli 22. in 23. maja. Na pot bomo krenili ob 7.00
uri, izpred Društva invalidov. Peljali se bomo mimo Kopra, Poreča,
Rovinja do Fažane, kjer se bomo vkrcali na ladjico. Kmalu prispemo
v Nacionalni park Brione. Z vlakom, ki je prilagojen za panoramsko vožnjo se popeljemo po Brionih. Na otoku si bomo ogledali
tudi muzej v katerem med drugim hranijo darila mnogih državnikov
J.B.Titu. V popoldanskih urah se z ladjico vrnemo v Fažano. Sledi
vožnja preko Učke na otok Krk in v Punat, kjer nas čaka nočitev z
polpenzionom. Naslednji dan sledi ogled mesta Krka, nato pa se
vkrcamo na barko, ter odpotujemo proti Golemu otoku, ki se ga
spominjamo predvsem, kot koncentracijsko taborišče za vse, ki se
niso strinjali s tedanjo politiko. Na ladjici bo malica in kosilo ter prosti čas, morda celo za kopanje. Domov se vrnemo v večernih urah.
Cena izleta za člane je 120 EUR, za nečlane 130 EUR. Plačilo je
možno v dveh obrokih, 1. obrok se plača ob prijavi, drugi pa do 16.
maja 2014. NE POZABITE NA VELJAVNE OSEBNE IZKAZNICE ALI
POTNEGA LISTA.

LETOVANJE
Sporočamo, da imamo za letovanje v Starigrad / Paklenica še prosta mesta, dodatne informacije dobite v Društveni pisarni.

REKREATIVNA VADBA
Redna vadba je nujno potrebna za zdravje in vitalnost v vseh življenjskih obdobjih, zato vas vabimo na vodeno vadbo, ki poteka ob
ponedeljkih od 10. do 11. ure v telovadnici na Tenis parku As. Cena
je 2 EUR na udeleženca. V prijetnem vzdušju in pod strokovnim
vodstvom skrbimo za ohranjanje in pridobivanje moči ter kondicije
celega telesa. Vabimo vse, ki si želite narediti nekaj zase, da
se pridružite naši skupini in tako poskrbite za svoje zdravje in
boljše počutje.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Društvom Diabetikom organiziramo plavanje in vadbo v
bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. Cena je 2 EUR na
udeležbo. Vljudno vabljeni!

GRADNJA DOMA NAPREDUJE POČASI, A ZANESLJIVO
Nadaljevanje doma poteka skladno z razpoložljivimi finačnimi
sredstvi. Trenutno so dograjene vodovodne inštalacije v pripravi
pa je gradnja notrajnih ometov. V skladu z dogovorom z vodstvom
Občine Litije predvidevamo, da bo pritlična etaža objekta dograjena do jeseni. Dograjena bo do te mere, da bo društvo v njej lahko
izvajalo svoje dejavnosti. Za uresničitev tega načrta si zelo prizadeva gradbeni odbor Društva.
Zaradi dopusta in praznikov bo pisarna zaprta od 28.4. –
4.5.2014.

Pomladni pozdrav materam
Naše že tradicionalno srečanje je bilo tudi letos konec marca. V marcu je veliko dni, ki so lahko vzrok,
da se srečamo; - od mednarodnega dneva žena, 40
mučenikov, Gregorjevo, Jožefovo in ne nazadnje
praznik naših mater.
Zelo veliko je napisanega o naših materah, vendar v resnici še danes ne uživajo tega spoštovanja vse matere in žene.

Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici.
Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede
na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje
in vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo med 16.00 in 17.00 uro.
Cena je 2 € na udeleženca. Vljudno vabljeni!
NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE: Po društveni ceni. Pri prvem
naročilu prinesite aparat s seboj! - maj naročilo do 9.05.2014, prevzem v sredo 14.05.2014 !!!
URADNE URE: Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do
11.00 ure
Pripravila:
Sonja Čerčinovič

Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar:

Zbrali smo se v soboto,28.3.2014 ob 15.uri v prostorih gasilskega
doma, kjer smo imeli najprej kulturni program.
Program so pripravile mentorice
vrtca Taček in učiteljice podružnične šole Hotič. S harmoniko sta nas
razveselila Tilen in Gašper na flavto
pa Anja. Ubrane glasove smo poslušali iz ust moškega zbora Hotič.
Po programu smo se poveselili na
zakuski, katero pripravimo predvsem za starejše in krvodajalce.
Tudi letos smo bili z obiskom zelo
zadovoljni.
Zahvalila bi se gospe Mariji Grabnar – predsednici OZRK Litija in
predstavnici KS gospe Mariji. Hvala gasilcem za dvorano, hvala Dejanu za ozvočenje. Posebna zahvala pa prostovoljkam KORK-a Hotič.
Da smo vse to lahko pripravile se
zahvaljujemo članom RK vsakemu
krajanu posebej za prispevek oziroma članarino, krajevni skupnosti
in zahvala gospodu Gregorju Mavriču – direktorju PGM Hotič, ki je
tako dobrovoljno prispeval za srečanje. Vsem še enkrat hvala.
KORK Hotič

KAKO STA KULTURA IN ŠPORT V
MARCU POVEZALA POLŠNIČANE
TURNIR V BADMINTONU IN NAMIZNEM TENISU
se je odvijal v dvorani na Polšniku, v soboto, 15.3..
Tekme v badmintonu so potekale v štirih kategorijah.
Vsi so dokazali, da so odlični igralci badmintona, ki poznajo dobre
finte in jim nagajive poteze niso neznanka. Zelo smo bili veseli, da
so se tekem v namiznem tenisu udeležili trije krajani KS Dole, ki so
z odlično igro konkurirali domačim igralcem. Turnir je potekal v
prijetnem, športnem vzdušju, saj
so igralci in navijači poskrbeli za
veliko akcije in napetih trenutkov.
Novi predsednik ŠD, Aleš Vozelj
je tako s prvo uspešno športno
prireditvijo začel »novo« leto. Dogovorili smo se, da bo turnir prihodnje leto v februarju, zato vsi,
ki ste bili letos zasedeni računajte, da se nam pridružite, da bo
konkurenca še večja. Hvala vsem igralcem in navijačem za lepo
športno popoldne, Alešu pa za organizacijo dogodka!
5 LET PREPEVANJA LJUDSKIH PEVK smo letos obeležili na prireditvi ob materinskem dnevu (22.3.). In ker so s prepevanjem pričele na otvoritvi nove šole, so hkrati praznovali tudi naši šolarji in
vrtečki. Skupaj so pripravili kulturni program z veliko prepevanja,
plesi, deklamacijami in igro, ki je nasmejala polno dvorano obiskovalcev. Kot vedno na koncertih Ljudskih pevk in godcev za smeh
poskrbita zabavna »zakonca« Rozi (Vida Sladič) in Štef (Slavko Kos).
Z domačimi instrumenti in harmoniko
so prepevanje pevk
popestrili
ljudski
godci, ki so tokrat
prvič nastopili v
novi opravi. Pevke
in godci so že v sredo (19.3.) obiskali
vrtec in šolo, kjer
so imeli najprej poučno srečanje o ljudskih instrumentih, potem pa še skupno vajo za
nastop, saj so tako vrtečki kot šolarji zaplesali in zapeli ob spremljavi
ljudskih godcev. Otroci so skupaj z vzgojiteljicami in učiteljicami za
mamice pripravili tudi deklamacije in kot vedno navdušili z iskrenostjo in prisrčnostjo. Ljudske pevke opravljajo pomembno delo in s
tem dajejo mladim generacijam odličen zgled, da se z dobro voljo,
z vztrajnostjo in marljivostjo v življenje lahko prinese veliko lepega.
Poleg tega pa njihovo delo našemu kraju prinaša dodano vrednost,
ne le na kulturnem področju Danes še ne znamo dovolj ceniti ohranjanja slovenske besede in ljudskih napevov, vendar se bodo prihodnje generacije gotovo spomnile na podobne urice, saj vedno bolj
pozabljamo na našo dediščino. Scenarij za prireditev sta spisala in
odlično vodila Vida Sladič in Slavko Kos. Mira Novak je godcem
posebej za to priložnost sešila čudovite, rdeče telovnike, za kar so ji
zelo hvaležni. Hvala tudi učiteljicam in vzgojiteljicam za sodelovanje
ter trud, ki ga vlagajo v naše otroke, da na oder stopajo samozavestno in brez treme. Navdušili so nas s svojo prisrčnostjo in številčnostjo, tako da se nam za prihodnost kulturnikov ni treba bati.
Skupni dogodki bogatijo naš kraj, saj tako vsi pridobivamo pomembne izkušnje na področju sodelovanja, poslušanja, spoštovanja, prostovoljstva, pridobivanja samozavesti, prilagajanja in ohranjanja zavesti o naši (snovni in nesnovni) dediščini. Hvala vsem.
Podrobnosti in še več o drugih dogodkih v našem kraju izveste na:
http://polsnik.si/obvestila/aktualni-utrinki.aspx
Mateja Sladič-Vozelj

TOREK, 6.5.2014, ob 16.uri
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VA BILO
na trinajsti
tradicionalni pohod
PO OGLARSKI POTI,

Izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lovskega
doma na Dolah pri Litiji, v soboto 17. maja 2014,
med 7.00 in 9. 00 uro.
Pot je dolga 12,5 km. Za hojo boste potrebovali približno
4 ure. Oprema pohodnikov naj bo primerna za sredogorje.
Pohodniki hodijo na lastno odgovornost.
Vsi, ki se boste prijavili in poravnali startnino,
prejmete dnevnik pohodov, zloženko o poti, ki vam služi
kot vodnik trinajstega tradicionalnega pohoda.
Ob Oglarski poti se boste seznanili z oglarjenjem,
tesanjem »švelarjev«, spravilom lesa s konjem, pripravo
lesa za kopo, kovačem… ter se pogovorili z oglarji, duhali
dim s kope, si ogledali Valvasorjev lovski dvorec.
Pritegnila vas bo še ostala bogata kulturna in
naravna dediščina.
Domačini bodo poskrbeli za domače dobrote, ki jih
ob poti ne bo manjkalo.
Ob prihodu na cilj bo vsak prijavljeni pohodnik sodeloval v žrebanju praktičnih nagrad.
VABLJENI V OGLARSKO
DEŽELO!

www.dole.si

LETOVANJE
Območno združenje Rdečega križa Litija bo tudi v
letu 2014 v času poletnih počitnic s sodelovanjem
zdravnikov ZD Litija organiziralo letovanje za otroke iz Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji od 5.
do 14. leta starosti.
Za letovanje v času poletnih počitnic je Območno združenje objavilo razpis in z njim opredelilo
Letovanje v MPD Frankopan Punat na otoku Krku 3.7.-17.
7.2014. Letovanje v MZL Debeli Rtič pri Ankaranu 2.8.-9.
8.2014 in 9.8.16. 8.2014
Letovanje podpira
Občina Litija, Občina Šmartno pri
Litiji in ZZZS.
Posebna ugodnost
(nizek prispevek
staršev) je namenjena vsem otrokom. Da bi omogočili letovanje
čim večjemu številu otrok iz našega območja je prispevek staršev
za letovanje tudi v letošnjem letu 14,00 € na dan, z možnostjo
plačila na dva obroka. Prvi obrok ob prijavi je 70,00 €. Ostali prispevek se poravna najkasneje do pričetka letovanja.
V času letovanja so organizirane številne prostočasne aktivnosti, ki
se jih otroci radi udeležujejo in si tako pridobivajo nova znanja ter
spoznanja. Za strokovno vzgojo ter varstvo skrbijo vzgojitelji-vodiči,
ki imajo poleg ustreznih strokovnih znanj tudi večletne izkušnje pri
skrbi za otroke.
Prosimo vas, da zaradi omejenega števila prostih mest, svoje
otroke čim prej prijavite na zdravstveno letovanje pri izbranem osebnem zdravniku otroka.
Prijavo za letovanje, je potrebno oddati na obrazcu »PRIJAVNICA« z
vsemi dokumenti do 31.5.2014, oziroma do zapolnitve terminov, na
Območno združenje Rdečega križa Litija. 
OZRK Litija

Materinski
dan na
Konjšici!
Članice KORK Konjšica smo v soboto 22.03.2014, pripravile srečanje ob materinskem dnevu.
Osnovnošolci so pod vodstvom Anje
Groboljšek pripravili kulturni prog
ram.
Jan Špehar pa nam je zaigral na harmoniko. Tako je popoldan hitro minil
ob dobri družbi, hrani in pijači.
Dragica Dolinšek

DATUM

URA

DOGODEK

V soboto, 24. 05. 2014, bo Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno
organiziralo celodnevni izlet na širše območje
Cerknice. Posebnost tega območja je nesporno
Cerkniško jezero, ki je največje presihajoče jezero.
Ogledali si bomo živo maketo tega jezera »Jezero je, jezera nej«,
multivizijo »Štirje letni časi«, grad Snežnik, Polharski muzej in spoznali oziroma se seznanili še z raznimi drugimi naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi značilnostmi tega območja.
»Raziskovanje« bomo zaključili z družabnim srečanjem. Vsi člani
našega združenja in njihovi družinski člani so vljudno vabljeni. Cena
bo zelo ugodna, družba pa prijetna. Prijavili se boste lahko na sedežu združenja v Litiji: Jerebova ulica 14 – 14. 05. 2014 med 9. in 12.
uro ter 16. in 18. uro; 15. 5. 2014 med 9. in 12. uro.  Karlo Lemut
(Nadaljevanje s 1. strani)

7. POHOD PO POTEH
OKROG SLIVNE
Program: Start med 9. in 11. uro iz
vasi Slivna. Na poti bodo pohodniki obiskali kraje in posebnosti:
Pustolovski park GEOSS, Zgornja Gora (cerkev sv. Florjana), Štance
Laze (postojanka za okrepčilo), Pivkelj (najvišja točka poti – 880m),
Zgornja Slivna (cerkev
sv. Neže možen ogled),
GEOSS in vrnitev nazaj
v Slivno.
Pohod traja približno
3 ure. Na cilju bomo domačini pripravili manjšo
pogostitev, organizirali
vaške igre in se poveselili z vami.
Splošne informacije:
Pohod poteka po krožni poti okoli hriba Slivna z najvišjo točko Pivkelj (880m). Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije,
tudi družine z otroki. Priporočamo ustrezno obutev za hojo po kolovozih, gozdu, travnikih, ozkih stezicah,…
Celotna trasa je dobro označena, zato ni
bojazni, da bi zgrešili
pot.
Ob lepem vremenu
je iz poti možno videti Kamniške Alpe, za
njimi v daljavi Triglav,
Krim, porečje Save, v
ozadju celo Grintavce in Učko.
Štartnina
pohoda
znaša 6 EUR (odrasli). V ceni je vključena pogostitev na poti z domačimi dobrotami in čajem, ter toplo pogostitvijo na koncu.
Parkiranje: Za parkiranje bo poskrbljeno v kraju Slivna (GEOSS),
kjer je startna in ciljna točka.
Organizator pohoda je Društvo za razvoj Slivne. Za vse dodatne
informacije smo vam na voljo na gsm 031 304 693 Miloš Kimovec.
(nadaljevanje s 1. strani)

VABILO
na tradicionalno proslavo ob
Dnevu upora proti okupatorju in 73-letnici
ustanovitve OF slovenskega naroda
Slavnostni govornik: Dr. Anton B E B L E R
V kulturnem programu bodo sodelovali:
Pevski zbor DU Litija, učenci OŠ Gabrovka
in dramska umetnika Majda GRBAC in Jože MRAZ
Povezovalec programa: Zlato ZAVRL

30 LET MePZ ZVON
Marsikateri zvon je utihnil v letih prejšnjega
sistema, a tega Zvona ni nikoli nikomur uspelo
utišati! Zbor Zvon ima kar 124 letno tradicijo
in je po zaslugi njihovih članov danes drugi najstarejši zbor v
Slovenskem prostoru.
A so kot povsod, prišle tudi pri zboru Zvon spremembe. Vse do leta
1983 je zbor deloval v moški zasedbi. Tedaj, ko se je ob koncu
leta odpovedal vodenju takratni zborovodja Janko Slimšek, je odbor
Pevskega Društva Zvon pod vodstvom Toneta Tomažiča in Borisa
Žužka hitro ukrepal in dobil novo zborovodkinjo. Izpraznjeno mesto
zborovodje je januarja 1984 prevzela ga. Marjanca Vidic, pod pogojem, da zbor nadaljuje svoje delo v mešani zasedbi. Mesec kasneje
je na prve vaje MePZ Zvon prišlo 29 pevk in pevcev na druge pa
že kar 51. MePZ Zvon je tako s polnimi jadri nadaljeval svojo pot;
sodelovali so na številnih pevskih taborih, Zvonarijadah in revijah,
sodelovali v Šentvidu pri Stični, na pevskih taborih prav vsa leta.
Organizirali so izmenjevalne koncerte z drugimi zbori, ob 100 jubileju Zvona naštudirali zahtevnejše pesmi, izvedli opereto Planinska
roža. Vsako leto so pripravili letne koncerte na gradu Bogenšperk in
pomladni koncert v Šmartnem. Nastopal so v tujini in doma… Uspehi zbora so se nizali drug za drugim; za svoje požrtvovalno delo v
MePZ Zvon, pa je kar 16 članov ob 120 letnici delovanja prejelo
Gallusovo značko. Ga.
Marjanca Vidic je vodila zbor polnih 28
let; njeno delo danes
z veseljem in uspešno
nadaljuje Marija Celestina.
Pod njenim vodstvom
so nastopili v italijanski Gorici in Novi gorici skupaj s Senožeškimi tamburaši kjer so
doživeli zelo velik uspeh. Gostovali so tudi v Monoštru na Madžarskem, vmes pa so sodelovali na Zvonarijadah, na pevskih revijah,
pripravljali in organizirali redne koncerte, imeli koncert v Lenartu..
Letos se bodo ponovno udeležili pevskega tabora v Šentvidu, kamor prihajajo prav vsako leto že 30 let.
V soboto, 15. marca, je MePZ Zvon organiziral slavnostni koncert
ob 30 letnici delovanja. Obiskovalci, med katerimi sta bila tudi župan g. Milan Izlakar in župnik g. Janez Kvaternik, smo zapolnili dvorano do zadnjega kotička; in na ta slovesni večer smo imeli tudi kaj
slišati… Ob slavljencih večera so nastopili še Otroški pevski zbor
OŠ Šmartno pod vodstvom Selme Gradišek in na klavirju Rahela Sinigoj, nato solistki Manca Vidic in Monika Fele, s spremljavo Urške
Vidic na klavirju, sodelovali so še Fantje od fare,  Samo Vidic na
violini, Kristina Lavrih na čelu, ter Matjaž Hostnik na harmoniki.
Bil je večer poln spominov, ubranih pesmi, razigranih otroških ritmov, ter lepe domače, predvsem
pa prijazne besede voditeljskega
para Anuške Črne in Martina
Fele. Številne čestitke in dobre
želje posameznikov in delujočih
skupin so bile ta večer izrečene
slavljencem večera; MePZ Zvon
in njihovemu predsedniku g. Milanu Klančniku, kakor tudi zahvale
za aktivno in požrtvovalno delo; dolgoletni zborovodkinji Marjanci Vidic, Sedanji zborovodkinji Mariji Celestina, ter vsem članom
zbora, posebej še: Dolšek Fani, Klančnik Milanu, Kogovšek Ani,
Kragelj Katji, Lenart Francu, Lenart Slavi, Lovše Ani, Mohar Vidi,
Poglajen Janezu, Pušnik Mariji, Regali Boži, Sotlar Marti, Ulčar Ančki in Žužek Borisu za prepevanje v zboru vseh 30 let.
Kot v preteklosti, je tudi sedaj kar nekaj znanih Šmarčanov, ki so
kakorkoli povezani z glasbo, za njo živijo in z njo tudi vsak dan
ustvarjajo. Zares, ljubezen do glasbe in lepe pesmi je v teh krajih
močno zakoreninjena in naj tako tudi ostane, saj: »Kdor poje, slabo
ne misli!« In ne samo to: ni lepšega, ko s petjem lepih Slovenskih
pesmih razveseljuješ ljudi okoli sebe, pri tem pa še sam uživaš; in
takrat pozabiš na vse tegobe, ki nas tarejo. 
Uroš Pušnik

Ob tej priliki bodo učencem podeljena priznanja likovnega
natečaja na temo »Rišem te, življenje« in posameznikom
posebna priznanja našega združenja za njihov prispevek
k NOB v naših krajih. Predstavljena bo tudi nova pesniška
zbirka Jožeta Sevljaka z naslovom »Pesmi jeze in upora II.«
Dodatne informacije na 031 – 644 772 (Danilo Cvetežar)
Vljudno vabljeni!

ZB NOB Litija-Šmartno

KOLEDAR ŠPORTNIH DOGODKOV

LOKACIJA
Zbor
pred MC Litija
ČET. 24.04.
16.00
Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. http://www.mc-litija.si/
Žel. postaja Litija
SOB. 26.04.
6.00
Društvo upokojencev Litija vabi na: pohod - Jačemica
Oglasna deska DU Litija
ŠD Litija
SOB. 26.04.
19.00
2. SKL KK litija : UKK koper
http://www.kosarkarskiklub-litija.net/
Planinski dom II. grupe odredov na Jančah
Planinsko
društvo
Litija
in
Pivovarna
Laško
vabita
na:
Zlatorogovo
SOB. 26.04. 10.00–15.00 transverzalo ponosa
http://www.pdrustvo-litija.si/
SOB. 03.05.
7.00
DU Litija vabi na: pohod - Primskovo
Žel. postaja Litija
SRE. 07.05.
16.00
Tekaška sreda, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
SRE. 14.05.
16.00
Tekaška sreda, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
SOB. 17.05.
6.00
DU Litija vabi na: pohod - primorska
Žel. postaja Litija
SRE. 21.05.
16.00
Tekaška sreda, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
07.00 PD Litija vabi na: pohod in turno kolesarski vzpon na Geoss. Start za Start: Upravna zgradba Predilnice Litija
SOB. 31.05. Start:
– 10.00
kolesarje je ob 9.30.
Podatke zbira do 5. v mesecu: ZKMŠ Litija, Enota za šport, tel.: 01-89-80-119, e-mail: info@mc-litija.si, spletna stran: http://www.zkms-litija.si/

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške
• Izdelava pergol in nadstreškov
• Adaptacije
• Mizarska dela
041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

E-pošta: lesokras@siol.net
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NK Litija - prve tekme
že za nami
V času pisanja tega prispevka so člani NK Litija odigrali 3 tekme. Okusili prvo zmago in dva poraza. Lahko bi bilo točkovno bolje, saj nas je ponovno spremljala izjemna smola in izgubili dobljeno tekmo proti Grosupljem.
Pri mladinskem pogonu beležimo 3 poraze kadetov in mladincev ter
zmago mladincev proti Dolomitom. Tudi proti Arne Tabor niso bili
daleč od točk. Najbolj rutinirano igra selekcija U-15, ki je prvi tekmi
zmagala in želi nadaljevati niz zmag čim dlje in posledično osvojitev
v 1. ligo MNZ Lj. Selekcija U-13 v prvih 2. krogih zbrala 10 točk, v
sistemu, kjer se v vsakem krogu igrajo 4. tekme. Najbolje nista začeli tudi selekciji U-11 in U-10, a vendar smo prepričani v preobrat
po začetnem otipavanju nasprotnikov glede na prakso jesenskega
dela. U-9 na tekme še čaka.
Na spletni strani www.nklitija.si in fb strani Nogometni klub Litija
–NK Litija najdete delegiranje tekem in na ta način izveste, kdaj
igrajo selekcije NK Litija domače in gostujoče tekme. Vreme bo vse
lepše, zato tudi vas vabimo, da se udeležite tekem NK Litija v čim
večjem številu in s tem izkažete pripadnost klubu.
V prvi akciji zbiranja starega papirja je bilo le tega zbranega 540
kg. Odziv je bil fenomenalen, saj je bil zabojnik v hipu poln, a ker
je obstajala bojazen napolnitve zabojnika, le tega nismo takoj odpeljali in so nam nepridipravi prekrižali načrte o veliko večji količini
zbranega papirja. Akcijo bomo ponovili in sicer bo naslednji odvoz
in zadnji v letu 2014 v torek, 6. maja. Vabimo tudi vse občane občine Litija, da pomagate pri zbiranju in pomagate vadečim, igralcem
NK Litija pri nakupu žog.
V aprilu in maju imamo namen izvesti še kar nekaj del za izboljšanje infrastrukture NK Litija, a bomo o tem poročali v prispevku
naslednji mesec.
Odločili smo se tudi za malo bolj podrobno predstavitev sponzorjev: V letu 2014 se nam je pridružil Projektiranje, svetovanje Ivan
Matijević, studio Im s.p., kontakt e-mail: ivan@studiom.si ali
041/350-605. V svojem naboru storitev nudi projektno in tehnično
svetovanje in sicer projektno dokumentacijo za vse vrste objektov,
legalizacijo objektov in drugo svetovanje. Lep športno nogometni
pozdrav. 
UO NK Litija

Gregor Zavrl, predsednik

tenis klub AS
NASTJA KOLAR V POLFINALU
V ZDA, BOR ARTNAK ZMAGAL
V OPATIJI IN NOVI GORICI
Nastja Kolar se je odpravila na turnejo ITF
turnirjev v ZDA. V načrtu ima nastop na dveh
turnirjih z nagradnim skladom 25.000 $ in
na dveh z nagradnim skladom 50.000$. Na
prvem turnirju je bila Nastja zelo uspešna,
saj se je uvrstila v polfinale in tako ubranila
izpad WTA točk iz lanskoletnega četrtfinala v
Tunisu. Tako Nastja na WTA lestvici ostaja na
230.mestu. Za uvrstitev v kvalifikacije letošnjega Roland Garrosa
pa potrebuje še vsaj dva dobra rezultata, ki bi jo ponesla med TOP
200 na WTA lestvici. Kljub polfinalu na prvem turnirju bo to zelo
težko, saj bodo naslednjih turnirju še močnejši, Nastja pa se vrača
po poškodbi in še lovi pravo top formo.
Je pa očitno v top formi Bor Artnak. Devetletni tekmovalec TK AS Litija je skoraj
nepremagljiv v kategoriji do 10 in do 11
let v Sloveniji. Zato se je odločil preveriti, kakšna je konkurenca pri sosedih , na
Hrvaškem in se je udeležil turnirja do 10
let v Opatiji. A na pravo konkurenco Bor
tudi tam ni naletel in je zmagal tudi turnir
v Opatiji, pred tem je v polfinalu premagal tekmovalca iz Ukrajine.
Po Opatiji se je Bor udeležil še turnirja v Novi Gorici, kjer je na
turnirju do 10 let izgubil le eno igro ! V finalu je zmagal 6:1, pred
tem pa je vse nasprotnike poslal z igrišča z lep zavezano kravato in
rezultatom 6:0. Bravo Bor ! Nato se je Bor pomeril še v konkurenci
do 11 let, kjer je bila tokrat tudi mednarodna zasedba, saj so se
turnirja udeležili tudi igralci iz Italije, in tudi na tem turnirju je imel
Bor glavno besedo in je na koncu dvignil pokal za prvo mesto. V finalu je ugnal prav tekmovalca iz Italije z rezultatom 6:3. Na turnirju
do 10 let je prvič nastopil tudi Tomažin Jaka, ki je sicer izgubil, a
pokazal lepo igro, ki kaže na to, da bo tudi Jaka, ko bo pridobil nekaj
tekmovalnih izkušenj več, kar precej nevaren nasprotnik.
Štirinajstletniki so se pomerili na Round Robbin tekmovanju, ki je
bilo tokrat v domačem klubu v Litiji in so se borili za uvrstitev v A ali
B finale, ki bo čez 14 dni. Pri fantih sta se po pričakovanju v A finale
uvrstila Ašič Tom, ki je zmagal vse tri tekme v skupini in Macerl
Rožle, ki je sicer zabeležil en poraz, a je bil to dovolj za A finale.
Luka Vodnik,ki je leto dni mlajši, bo izkušnje nabiral v B finalu. Pri
dekletih se je odlično odrezala Cerovšek Laura , ki se je uvrstila
v A finale, medtem ko bosta Poglajen Pia, ki sicer nastopa še v
kategoriji do 12 let, in Pirc Zala Pia nastopili v B finalu.

KOŠARKARSKA TEKMA MED
KOŠARKARICAMI KK LITIJA IN ŠD
FELIX ZASAVJE
Zadnja sobota v marcu je privabila v Športno dvorano Litija kar precej obiskovalcev, saj sta v dvorani vzporedno potekali dve tekmi. Na prvem igrišču so se pomerili košarkarji iz OŠ
Litija ter OŠ Gradec, na drugem igrišču pa so se prvič po daljših
letih odsotnosti ženske košarke, spopadle košarkarice KK Litija s
sovrstnicami iz ŠD Felix Zasavje. Za domača dekleta je bila to sploh
prva tekma, v kateri so nastopila proti
dekletom, ki že tekmujejo v ligaškem
tekmovanju. Domačinke so z veliko
mero negotovosti vstopile v tekmo,
kar se je pokazalo že takoj na začetku
tekme, saj so izkušenejše nasprotnice z lahkoto dosegale koše. Po uvodni
tremi so se Litijanke zbrale ter bolje zaigrale v obrambi in napadu
ter prikazale srčno in borbeno igro. Rezultat na koncu tekme je bil
v prid gostijam, kljub temu pa velja domača dekleta pohvaliti za
vztrajnost in nepopustljivost v igri. Obema ekipama pa želimo čim
daljše košarkarske korake tudi v prihodnje ter predvsem veselje in
zabavo na košarkarskem parketu.

Spomladanski del sezone se je začel že v zadnjem delu marca in tako so sedaj v tekmovalnem ritmu že vse ekipe.
Članska ekipa je glede na kadrovske spremembe uspešno začela in prikazala všečno igro.
Dodelati je potrebno še nekaj nians in se tako
vključiti v igranje za zgornji del lestvice, ki bo verjetno letošnje leto
pogoj za napredovanje v razširjeno tretjo ligo. Če bo do tega prišlo
bo potrebno veliko dela z organizacijo in predvsem financiranjem
lige. Novi igralci so se že vklopili v jevniško okolje in že dodajajo
svoj doprinos.
V ženski ekipi je prišlo do večjih sprememb, saj so se štiri igralke
prve enajsterice poiskale klube v tujini. Res se je ekipi priključilo,
kar nekaj mladih igralk, ki pa bodo morale nabrati svojo kilometrino, da bodo zapolnile vrzel, ki je nastala v ekipi. Vseeno pa cilj
ostaja uvrstitev med prve štiri.
Mlajše selekcije so pod vodstvom naših trenerjev v tekmovalnem
ritmu, kjer nabirajo dragocene nogometne izkušnje. Pohvalni obisk
je pri najmlajših, saj je iz dneva v dan večje število igralcev, ki hočejo igrati nogomet.
Vabimo vas na ogled tekem v športnem parku Jevnica. Obvestila o
tekmah so na oglasnih tablah v Jevnici in okolici.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

Pestro dogajanje v Ženskem
rokometnem društvu Litija

37. tradicionalni mednarodni S.K.I.F. karate turnir pokal Ruše 2014
V februarju je izbrana vrsta tekmovalcev Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZTK) že
drugo leto sodelovala na tradicionalnem mednarodnem S.K.I.F.
karate turnirju - pokal Ruše 2014, ki je potekal v Športni dvorani
Ruše-Športni park. Tudi tokrat je bila tekma je posvečena spominu na 71-obletnico padlega legendarnega Pohorskega bataljona in
krajevnemu prazniku občine Ruše. Tekmovalo je
preko 400 tekmovalcev in
tekmovalk iz SLO, Belgije,
Italije, Madžarske, Romunije in Srbije.
Tekmovalci SZTK, med njimi tudi člani kluba Kensei,
so si priborili preko 20 medalj in s tem zasedli skupno drugo mesto za ekipo
iz Romunije, ki si je zmago prislužila predvsem na osnovi izjemnih
dosežkov v borbah. Barve kluba Kensei so zastopali tekmovalci: Tristan Zorjan, Matic Šifrer, Gian Povše, Zarja Mandelj in Toni Povše.
Skoraj vsi so kljub hudi konkurenci prejeli visoka odličja. Tudi tokat
je kot gost na tej tekmi sodil naš član Gorazd Praprotnik.
Rezultati članov Kensei: Tristan Zorjan, 1. mesto kata malčki; Toni
Povše, 1. mesto kata veterani; Gian Povše, 2. mesto kata starejši
dečki in 2. mesto kata mladinci; Zarja Mandelj, 4. mesto kata mladinke 
KK Kensei

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
DO KONCA MESECA MAJA
15 % POPUST NA IZDELAVO
POROČNIH PRSTANOV
•V
 ELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•O
 DKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

V preteklem mesecu smo bile igralke ŽRD Litija
precej dejavne na različnih področjih. Že 1. marca smo se igralke skupaj s starši in trenerji udeležile pustnega karnevala v Litiji, kjer smo izmed
32 ekip zasedle odlično 4. mesto.
Skozi celoten mesec se je sicer odvilo kar nekaj tekem. 8. marca
so mlajše deklice A odigrale težko tekmo v gosteh proti klubu RK
Krim in jo dobile z rezultatom 19 : 23. Istega dne so kadetinje odigrale prvo tekmo v polfinalni skupini A in sicer proti ŽRK Branik,
ki pa so jo izgubile z rezultatom 40 : 19. Nekaj dni kasneje, 11. 3.
, so starejše deklice v domači športni dvorani odigrale prvo tekmo
polfinalne skupine A proti DRŠ Vrhnika in zmagale z izidom 24 :16,
naslednji dan pa so zmagale še kadetinje in sicer z rezultatom 29 :
25 proti RK Šempeter Vrtojba. Še isti vikend, 15. 3., so imele starejše deklice B izredno naporno gostovanje pri RK Jeruzalem Ormož,
ki so ga po izreden boju v drugem polčasu dobile z rezultatom 23
:28 - to je bila za starejše deklice B že druga zmaga v polfinalu ligaškega tekmovanja. Naslednji dan je mladinska ekipa našega kluba
izgubila v domači dvorani proti RK Harpelje Kozina z rezultatom 24
: 27. V naslednjem tednu sta mlajši dve selekciji počivali, ponovno
pa sta bili aktivni tako kadetska kot tudi mladinska ekipa, obakrat v
gosteh. Prvo tekmo so mladinke odigrale 20. 3. pri RK Rače in izgubile z rezultatom 26 : 24, kadetinje pa tri dni kasneje proti RK Naklo
Peko Tržič - prav tako poraz, z rezultatom 34 : 22. Tudi prvi teden
aprila se je za rokometašice ŽRD Litija začel »delavno«. Kadetinje
so v soboto, 5. 4., v domači dvorani izgubile tekmo proti ŽRK Branik
- bilo je 28 : 32. Nedelja, 6. 4. je bila izredno uspešna za dve naši
ekipi - mlajše deklice A so remizirale z ekipo DRŠ Vrhnika – 18 : 18
in starejše deklice B, ki so premagale ekipo DRŠ Vrhnika z dvema
goloma razlike. Z zmago so si zagotovile igranje v finalu državnega
prvenstva, za razvrstitev od 1. do 3. mesta. Malo manj uspešne so
bile mladinke na gostovanju pri RK Piran - poraz z rezultatom 34
: 20. V nadaljevanju bodo vse ekipe odigrale še preostale tekme
ligaškega tekmovanja in zaključne turnirje, starejši dve ekipi pa
(mladinke in kadetinje) se bosta udeležili še dveh turnirjev (eden v
izvedbi našega rokometnega kluba, drugi pa v izvedbi rokometnega
kluba iz Kopra - oba v maju). Tudi naši najmlajši (mini rokomet) pridno urijo svoje sposobnosti in se dokazujejo na prijateljskih turnirjih. Eden izmed njih je potekal v začetku marca v Zagorju, v soboto,
5. 4., pa smo ga gostili tudi mi in sicer na OŠ Gradec.

Rokometašice ŽRD Litija smo vedno vesele spodbude s tribun, zaradi katere igramo še bolj borbeno in zagreto, zato si tudi v prihodnosti želimo, da bi bile le - te čim bolj polne. 
Petra Komat

Odšel si tja, kjer ni solz
in ne gorja.
Tvoj boj je bil zaman,
bolezen je bila močnejša.
Zelo te pogrešamo in
vedno boš z nami.

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

Tiho, tiho čas beži,
usoda svoje naredi,
v naših srcih še naprej si z nami,
kot vedno bila si.

Z A H VA L A
V 72 letu se je tiho poslovil od nas, naš dragi mož, oče,
tast in dedek

ANTON BRESKVAR

Z A H VA L A
ob izgubi drage sestre, tete in svakinje

V SPOMIN

MARIJE KUKOVICA

Dvajset let je minilo odkar nas je zapustila preljuba hčerka,
žena in mamica

1926 – 2014
iz Kresniških Poljan

iz Litije

Prisrčna hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, Obrtno območni zbornici Litija, ki ste z nami sočustvovali, za darovano cvetje
in sveče, za ustne in pisne izraze sožalja. Posebna zahvala dr. Eriku
Brecelj, osebnemu zdravniku dr. Stanetu Ptičar, zdravnikom in sestram
OI, ki so se trudili ob njegovi bolezni, voznikom reševalnih vozil in
patronažnim sestram ZD Litija, posebno Karmen Šifrer, pogrebcem,
pevcem in trobentaču za lepo slovo.
Vsem še enkrat hvala

TANJA VEHOVEC
rojena JEREBIČ

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena
sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Zahvaljujemo se osebju Doma Tisje, govorniku g. Jožetu Godcu za poslovilne besede, pogrebcem in pevcem. Hvala g. župniku Štefanu Pavliju za pogrebni obred, g. Setničarju za zaigrano žalostinko in vsem, ki
ste nam kakorkoli pomagali ob njenem slovesu.
Zahvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njegovi.

Hvala vsem, ki svoje misli namenjate njenemu spominu,
postojite ob njenem grobu, ji prižigate svečke
in prinašate cvetje.

Vsi njeni

Vsi njeni
Hvala ti, mama!
S teboj smo živeli,
s teboj smo trpeli,
in v svojih srcih
te bomo večno radi imeli.

Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

Jaz sem že osvojil vrh,
na katerega vi še plezate,
zato ne žalujte moji dragi,
jaz sem svoje delo dokončal.

Z A H VA L A

V SPOMIN
V mesecu aprilu mineva prvo leto, ki smo ga preživeli
brez tebe draga naša

MARIJA KLOPČIČ
rojena REBOLJ
1939 – 2013

Hvala vsem, ki ste jo ohranili v večnem spominu,
postojite ob njenem grobu
in prižigate svečke.

Z A H VA L A

Tiho se je v 82. letu poslovila od nas naša draga mama,
babica in prababica

ob izgubi dragega moža, očeta, dedka in strica

PAVLA CESTNIK

FRANCA JANEŽIČA - Frenka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in vsem, ki ste nam izrekli ustna in pisna sožalja, darovali
cvetje in sveče ter vsem, ki ste bili v času njenega slovesa z nami.
Posebna zahvala osebju Doma Tisje za skrb in nego. Hvala gospodu
župniku Pavlu Okolišu za pogrebni obred.

Zahvaljujemo se vsem, kateri ste nam v težkih trenutkih stali ob strani
in sočustvovali z nami. Zahvaljujemo se za pomoč osebju ZD Litija,
patronažni sestri ge. Vanji, gospodu župniku Pavlu Okolišu za lep
govor, MePZ DU in g. Matu Savšku za lepe poslovilne besede.

iz Litije

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Hčerka Stanka z družino

Vsi njeni
Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo…
(J. Medvešek)

V SPOMIN
Minilo je 10 let

Minilo je 20 let

Z A H VA L A

Žalujoči: žena Anica, hčerki Tatjana in Nataša
z družinama
Mirno zaprl si utrujene oči,
k naši mami odšel si ti.
Na pragu ata več te ni,
za tabo ostale so sledi
tvojih zgaranih dlani.
Spočij izmučeno srce,
spočij zdelane roke.
Počivaj zdaj v miru,
za vedno ostal boš
v našem spominu.

Mnogo prezgodaj je prišel trenutek, ko nas je zapustila in odšla v
večnost naša draga žena, mami, mama, sestra, teta in tašča

ANA ZUPANČIČ
25. 7. 1942 – 19. 3. 2014
iz Gabrske gore, Gabrovka

PAVEL
KRAFOGEL

LJUDMILA
KRAFOGEL

1913 – 1994

1919 – 2004

Zahvaljujemo se vsem, ki se ju spominjate, prižigate sveče
in postojite ob njunem grobu.

Iskreno 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 izrečena sožalja.
Prav posebno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni
zadnji poti. Posebna zahvala pogrebni službi Vrhovec, hvala gospodu župniku Stanislavu Škufci za lep pogrebni obred, hvala pevskemu
zboru Slavček in cerkvenemu zboru, gasilcem PGD Gabrovka in g. Sotlarju. Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej omenili,
pa ste nam v težkih trenutkih pomagali in stali ob strani.
Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.
Žalujoči vsi njeni

Vsi njuni
Kdor živi v spominih drugih,
ni mrtev.
Je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

Ne bomo tožili, ker je odšla.
Hvaležni bomo, ker je bila.
Zaman je bil njen boj,
zaman vsi dnevi njenega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.
Življenje sploh ni tisto, kar se zdije le korak na poti k večnosti!
DRAGICA, ti pa počivaj v miru!

Z A H VA L A
Sporočamo, da nas je v 83. letu zapustila draga mama,
babica in prababica

LJUDMILA VIRANT
rojena Hauptman
iz Litije

Z A H VA L A
V 80. letu nas je zapustil naš dragi oče, dedek, brat in stric

FRANČIŠEK KOVAČ
19. 8. 1934 – 11. 3. 2014
iz Strmca 25, Dole pri Litiji

Ob boleči izgubi našega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala sestram za vso pomoč
in podporo, še posebno Anici in Cilki iz Kanade. Posebno zahvalo
izrekamo gospodu župniku Stanetu Kerinu za lepo opravljen obred,
pogrebcem PGD Dole pri Litiji, pevskemu zboru Lipa, g. Vladimirju
Oblaku za besede slovesa, zastavonošam in vsem, ki ste ga v tako
velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.
Žalujoči: hčerki Jožica in Metka ter sin Franci z družinami
in ostalo sorodstvo
Ni vaju več na pragu,
ni vaju več v hiši,
nihče več vajin glas ne sliši,
da zaman vaju čakamo ne moremo dojeti,
a spomini na vaju dajejo nam moč,
da brez vaju učimo se živeti.
Zdaj skupaj bivata vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče vama ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

Z A H VA L A

V SPOMIN

prezgodaj nas je zapustila

DRAGICA BORIŠEK
rojena Voje
26.4.1942 – 8.3.2014

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali cvetje
in sveče. Posebna zahvala PGD Litija, pevcem in gospodu župniku
Okolišu za lepo opravljen obred. Zahvala tudi osebju oddelka Vrtnice
Doma Tisje za skrbno nego oskrbovanke.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti na Polšnik. Hvala za vsa
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Vsa zahvala
g. župniku Andreju Rovšku za opravljen pogrebni obred. Hvala osebju
pogrebne službe KSP Litija, pevcem MPZ Polšnik za zapete poslovilne
pesmi, ga. Lauri Horvat za poslovilne besede in g. Žigi Toriju za zaigrano žalostinko.

Žalujoče hčerke z družinami

Žalujoči: mož Ivan in sin Jani, bratje Mirko, Rudi in Marjan
z družinami in ostalo sorodstvo

JOŽE AVBELJ
1955 – 2013

MITJA AVBELJ
1981 – 2003

Hvala vsem, ki jima prižigate svečke in ju imate
v lepih spominih.
Vsi domači, ki vaju imamo neizmerno radi
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mali oglasi

Občanke in občane Litije in okolice obveščamo, da vsak mesec 10. in 22. v mesecu pred
ŠPORTNO DVORANO V LITIJI poteka SEJEMSKA PRODAJA različnih izdelkov od 8.00 ure
do 17.00 ure. V mesecu maju se sejemska
prodaja prestavi na petek, 9.5.2014.

Podarite odvečne knjige, priročnike. Pokličite,
pridem z veseljem, jih odpeljem in ohranim. 030/
996-225

UGODNE CENE!

Prodam samohodno kos ilnico MTD, z mulčenjem
in stranskim izmetom.
Cena po dogovoru. Inf.:
041/901-972.

Vljudno vabljeni!

PRODAM PVC cisterne,
1000 L, oprane, cena
80,00 EUR 1 kos. Dostava po dogovoru. GSM:
068/179-895
KUPIM Tomos APN. Telefon: 040/836-823
UGODNO PRODAM kamp
prikolico ADRIA. Stoji v
kampu Jadranka v Izoli.
Je lepo ohranjena. Cena
po dogovoru. GSM: 041/
959-699, Irena Vizlar.

ODDAM 2 sobno stanovanje, na Bregu pri Litiji, v pritličju
stanovanjske hiše (58 m2), opremljeno. Mirna-sončna lokacija,
ločen vhod, CK, internet, možna uporaba dvorišča in zelenjavnega 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.
Vredno ogleda. Informacije na GSM: 041/719-444.

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 preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

23. ČRKA
ABECEDE

Star mizarski ponk,
skrinje, gredence vozičke
in ostale stare predmete
kupim. 031/878-351

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, meda
lje, značke, bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige
in druge starejše drobnarije, ki jih morda ne potrebujete več. Tel.: 051/
740-430

NE PR E M IČNINE

nagradna križanka

NUDIM
POMOČ

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

sestavil:

PRAVO
SLAVNA
ŠKOFIJA

Jože Vizlar številka: 161

VITKA
ROPARSKA
PTICA

IME
PISATELJ.
PEROCI

LOJZE
GORJANC

ANGLEŠKA
PEVKA
(SHEENA)

NADALJE
VANJE
GESLA

MADŽARSKA
ŠAHISTKA
(JUDITH)
LUKA NA
SEVERU
IZRAELA

AVTO
OZNAKA
SARAJEVA

GRŠKA
ČRKA

PREBIVALCI
ANAMA

TONE ZUPAN
POLJSKI
PLEMIČ

ŽARGONSKI
IZRAZ ZA
PARNO
LOKOMOIVO
PORTUGALSKI
NOGOMETAŠ

10. ČRKA
ABECEDE

23. ČRKA
ABECEDE

MANJŠA
BALADA

AMERIŠKI
PREDSEDNIK
(BARACK)

TOVARNA V
ČRNUČAH

MARAIS

KALIJ

SLOVENSKA
IGRALKA
(EMA)

LISTINA
ZA NAKAZ.
DENARJA
NIKALNICA

VERSKA
PESEM

NARODNI
MAGAZIN

NIKO
OBLAK
EKSPLO
ZIVNO
TELO

TRD
KAVČUK Z
ŽVEPLOM

NASKOK,
NAPAD

VELIKA
LATVICA

ŠPANSKA
REKA
VITEK
LOVSKI PES

JEZIK
ČRNCEV
BANTU

VERSKI
POGLAVAR
ŠIITOV

ZNAČAJ,
ETOS

IME
POMORŠČAKA
TASMANA

NASELJE
PRI
MARIBORU
REKA
NA
KAVKAZU

JUDOVSKI
MESEC

KEMIJSKI
ZNAK
ZA NIKELJ

STARO
MAKEDON
SKI KRAJ

PISATELJ
FORTE

PLESTENJAK
OZNAKA ZA
NEZNANCA

GRŠKA MATI
BOGOV

IVAN
TAVČAR

ORGANIZEM
KI POTREBUJE
KISIK

IT (ALIJAN
SKI)

ERBIJ

VEČ
CEVI

DRAŽ,
MIK

NORDIJSKI
BOGOVI

ENKA,
ENOJKA
TURŠKI
MARŠAL
OMER
PAŠA

ANTON
AŠKERC

Težje besede: AMINTAS, EBONITI, LATAS, POLGAR,
EJA

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:

Izžrebanci križanke iz meseca MARCA 2014 prejmejo
knjigo Litijski obrazi. Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO.

1. Andreja Grčar, Moravče 73, 1274 Gabrovka
2. Marija Kos, Tepe 1, 1272 Polšnik
3. Marija Smuk, Grbinska c. 25, 1270 Litija

POLICIJA SVETUJE
Število vlomov v stanovanja ali stanovanjske hiše, pa
tudi vikende, iz leta v leto narašča, pri tem tudi območje občine Litija ni imuno na tovrstna kazniva dejanja,
saj smo v zadnjem mesecu v strnjenem naselju občine
Litija v dopoldanskem času obravnavali 4 vlome v stanovanja in poskus vloma v stanovanje. Storilci pa so
čedalje bolj predrzni ali nasilni. »Prilika dela tatu« in
vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo
za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje
najmanjše.
Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na
dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča
vloma kot obratno. Posebno »vabljiva« za vlomilce so odprta

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.5.2014 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo
BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Nagrajenci bodo nagrade
prejeli v Tiskarni ACO, Litija.

vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji,
lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.),
vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje ...
Zato pred daljšo odsotnostjo z doma:
• zaklenite vrata in zaprite okna,
•	predtem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih (da vam zaradi puščanja vode ali
požara ne bo treba predčasno prekiniti dopusta),
• vklopite alarmno napravo,
•	ključev ne puščajte na "skritih mestih", kot so nabiralniki,
predpražniki, lončki za rože ipd.,
•	ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med dopustom
raje najemite sef),
•	o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem odzivniku, na listikih?),
•	poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam
prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči,
odpovejte dostavo časopisov?),
•	doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne,
•	ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici
hiše,
• z vidnih mest umaknite vrednejše predmete,
• povejte sosedom, kako ste dosegljivi,
•	preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri vlomu,
•	zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo
fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike,
nakit, tehnične predmete idr.).
Vse občane pa pozivamo, da v kolikor opazijo sumljive osebe ali
morebitne vlomilce, da o tem takoj obvestijo PP Litija na tel.št.
01 8900280, ali na brezplačno tel.št. 113, v primeru pa da želite
ostati anonimni pa na tel.št. 080-1200.
Komandir policijske postaje, mag. Marjan Turnšek

Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!
Zopet vas vabimo
v VRTNARIJO
KLINC,
Breg pri Litiji in
VRTNARIJO
MORAVČE PRI
GABROVKI,
kjer boste lahko
izbrali med
kvalitetnimi
sadikami zelenjave
in okrasnih rastlin.
V letošnjem letu
imamo poudarek
na dišavnicah in
zeliščih.

041-648-459

VRTNARIJA MORAVČE pri Gabrovki
VRTNARIJA KLINC Breg pri Litiji
DELOVNI ČAS:

od 8.00 do 19.00

od 15. aprila do 15. maja
odprto tudi ob NEDELJAH.
Odprto tudi v petek,

2. maja 2014

Največja izbira hibridnih zelenjavnih sadik v Sloveniji.

