Maj 2014 • številka 5 • leto 16

www.obcan-litija.si

PRVI UPORABNIKI ŽE V
PROSTORIH MEDGENERACIJSKEGA
SREDIŠČA LITIJA

Večletne sanje in težko pričakovana selitev v nove prostore
stavbe SVC se pričenja kajti v mesecu maju je bilo končno
pridobljeno uporabno dovoljenje. Objekt, ki bo pilotni primer
medgeneracijskega sožitja različnih starostnih kategorij uporabnikov, bo združeval in povezoval mlado generacijo in starejše varovance enote doma Tisje.

novi ce i z občin e lit ija

Spoštovane občanke,
dragi občani !

Ob prazniku občine Litija Vam iskreno čestitam in vam
želim prijetno praznovanje. Vabim vas na slavnostno
akademijo, ki bo v ponedeljek 16.6.2014 ob 20.00 uri
v dvorani kulturnega centra na Stavbah. V kulturnem
programu bodo sodelovali moški pevski zbor Polšnik,
ženska vokalna skupina LIPA ter pevka in pianistka Daša
Gradišek. Vljudno vabljeni tudi na vse ostale prireditve
in obisk novih pridobitev, ki še posebej zaznamujejo
letošnji občinski praznik. Razpored dogodkov si lahko
preberete na zadnji strani te številke Občana.
Župan Franci Rokavec

iz uredništva
Občanke in občani občine Litija si lahko v tej številki preberete na zadnji strani prireditve, ki bodo potekale ob
občinskem prazniku občine Litija. V mesecu juniju ste
vabljeni tudi na otvoritev novega objekta SVC. Datum
in ura bosta sporočena na spletni strani občine Litije
www.litija.si. 
Urednik Občana Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.06.2014 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.

R AZ P I S
ZA SODELOVANJE
NA LITIJSKEM TEKU 2014
Litijski tek 2014 bo potekal v naslednjih kategorijah:

Kot prvi bodo svoje prostore zasedli malčki enote vrtca RIBICA. V ponedeljek 26. maja 2014 se bo v izredno lepo urejene
prostore v pritličju vzhodnega stolpiča, v tri oddelke enote
RIBICA, vselilo 40 malčkov.
Glasbena šola Litija-Šmartno letos praznuje 60 let organiziranega glasbenega izobraževanja in zato bo vselitev v nove
prostore še bolj svečana. Pouk se bo izvajal v treh nadstropjih zahodnega stolpiča novega objekta na Ljubljanski ulici 3.
V teh dneh potekajo zaključni pogovori z Nepremičninskim
skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja o odkupu
varovanih stanovanj. V stavbi SVC v Litiji bo na voljo 17 oskrbovanih stanovanj, ki bodo na voljo vsem zainteresiranim najemnikom.

(več na 2. strani)

I.	09.00 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)	Moški – st. kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let,
od 46 in starejši.
b)	Ženske – 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

Spoštovani občani! Mestni muzej Litija domuje v prostorih Kulturnega centra na Stavbah v Litiji. V letošnji pomladi še posebno želimo odpreti vrata muzeja prebivalcem občine Litije.
Zavedamo se, da ljudje, ki živijo v neposredni bližini, premalo poznajo svoje okolje. Če
se odločite za obisk muzeja in kratek sprehod po mestu Litija, se boste s preteklostjo in
sedanjostjo tega mesta in okolice zbližali.
Vabimo vas, da nas obiščete v soboto, 24. maja in 28. junija 2014. Družili se
bomo od 9. do 11. ure. Kustosinja muzeja vas bo sprejela pred vhodom v Kulturni
center, ogledali si boste kratek film o zgodovini prometa po reki Savi, sledilo bo strokovno vodenje po muzeju. Za zaključek pa se boste sprehodili do kulturnih znamenitosti
našega mesta. Ob zaključku se boste ustavili v Turistični točki Srca Slovenije na
Valvazorjevi ulici. Cena programa: 2,00 EUR/osebo, 1,00 za osnovnošolce, predšolski
otroci brezplačno. Prijave zbira Turistična točka srca Slovenije: 051/312-739
Veselimo se vašega obiska!

Naša šola že nekaj
let uspešno sodeluje
na natečaju Evropa v
šoli z literarnimi, likovnimi, fotografski
mi in video prispevki,
ki ga organizira Zveza prijateljev mladi
ne Slovenije. Letošnja tema je bila: MLADI
SPOROČAMO ODRASLIM.
(nadaljevanje na 7. strani)

ŠD SALETRANS

vabi vse športne navdušence

ob 40. letnici občinske lige
malega nogometa na travi v Litiji
na zaključni turnir za sezono 2013/2014.
Turnir se bo odvijal v petek 13.06.2014
in soboto 14.06.2014
na igrišču nogometnega kluba Litija.
Za dodatne informacije o prireditvi nas lahko kontaktirate na tel.: 051-680-491
oz. e-mail: pantic_danijel5@gmail.com.
V primeru slabega vremena se organizacija prireditve
prestavi na petek 20.06.2014 in soboto 21.06.2014.

Turistični ogled mesta Litija

1. MESTO V DRŽAVI ZA LIKOVNO
DELO MATICA ŠUŠTARJA IN
LIKOVNE PEDAGOGINJE MARIJE
BREGAR HOSTNIK IZ OŠ LITIJA

3. TAČKOV FESTIVAL – 6. in 7. junij 2014

PETEK, 6 JUNIJ 2014, dopoldan: 8.30 – 11.00 - v
Kulturnem centru Litija in v parku na Stavbah
• Gledališka predstava: NAJBOLJŠI PAR – s Stenom Vilarjem in Damjano Golavšek (za šolarje
prve triade in otroke iz vrtca) - v Kulturnem centru Litija
• Prikaz zabavnih trikov s kužki - Kinološko društvo Zagorje, v parku na Stavbah
	popoldan: 17.00 –19.00 - v parku na Stavbah in
v Knjižnici Litija
• Tačkove ustvarjalnice z MC-jem (park, v primeru slabega vremena v KC)
• Beremo in poslušamo pravljice v parku pod kostanji; srečanje s prostovoljci in kužki iz Društva
Tačke Pomagačke (v primeru slabega vremena
dogajanje v Knjižnici Litija)
• 19.00 – Nace Simončič – človek za vse čase:
spominsko srečanje z gosti v Knjižnici Litija
SOBOTA, 7. JUNIJ 2014 – od 9.00 do 12.00, v par
ku na Stavbah (v primeru slabega vremena v KC)
• prikaz aktivnosti policijskih službenih psov - Policijska postaja vodnikov službenih psov Ljub
ljana
• animacijski program z razglasitvijo najboljših
likovnih in pesniških ustvarjalcev v natečaju
ZKMŠ Litija, Knjižnica Litija in CI Litija

Za hrano, pijačo in odlično zabavo bo
poskrbljeno. Vljudno vabljeni!

V soboto, 14.6.2014 od 8.00 dalje vabimo vse občanke in
občane ter druge obiskovalce na prireditev

PRAZNUJMO SKUPAJ – PREDSTAVITEV
in DRUŽENJE MESTNE in KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
na Valvazorjevi ulici v Litiji

Na pragu poletja in v okviru občinskega praznika želimo predstaviti turistično in drugo ponudbo ter znamenitosti naših
krajevnih in mestne skupnosti, skupaj s številnimi društvi, ki
delujejo na tem območju. Predstavitev posameznih KS in MSL
z zanimivim kulturnim programom!

V NEDELJO, 1. JUNIJA 2014
ste vabljeni na (polnoletni)

18. POHOD - Od cerkvice do cerkvice na Polšnik!
Več o letošnjem pestrem programu si preberite na 10. strani.
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Informacija o začetku
postopku priprave Državnega
prostorskega načrta za
izgradnjo HE na ljubljanskem
in litijskem odseku reke Save
Občina Litija je kot lokalni nosilec urejanja prostora bila
povabljena s strani pristojnega Ministrstva za infrastrukturo in prostor na predstavitev pobude za pripravo DPN
(državnega prostorskega načrta) za hidroelektrarne na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save, ki je bila organizirana konec aprila v Ljubljani.
Na območju občin Litija, Dol pri Ljubljani, Mestne občine Ljubljana in Medvode se na srednji Savi načrtuje gradnja verige več hidroelektrarn. Na območju občine Litija
je predvidena veriga hidroelektrarn od Jevnice do Ponovič
in sicer različno število le teh, v treh različnih variantnih
rešitvah.
Po varianti 1 bi se na litijskem odseku projektirale in zgradile HE v Jevnici, Kresnicah, Pogoniku, Podštentjurju (HE
Litija 1) ter Ponovičah (HE Litija 2).
Po variantah 2 in 3, ki sta za litijski odsek enaki, pa naj bi
se na litijskem načrtovale HE v Jevnici, Kresnicah, Pogoniku in 2,5 km derivacijski tlačni cevovod med Pogonikom
in Ponovičam ter HE v Ponovičah ter tri manjše HE od Pogonika do Ponovič, ki bi zagotavljale vodnatost struge pri
manjšem pretoku reke Save skozi urbanizirani del Litije.
Dne 7. 5. 2014 je bila
v prostorih občine
Litija že organizirana
predstavitev projekta izgradnje HE na
ljubljanskem in litijskem odseku reke
Save za vabljeno širšo javnost, kjer so projekt predstavili predstavniki pristojnega ministrstva in strokovni delavci HSE Invest d.o.o.
Podana in izražena so bila že nekatera mnenja glede predvidnega projekta umeščanja in izgradnje teh objektov na
območju litijske občine.
Občina Litija skrbi za enotno zastopanje vseh lokalnih javnih interesov v postopku priprave predmetnega DPN in
zato vabimo vso zainteresirano javnost, da aktivno sodeluje v tem postopku.
Prosimo vse zainteresirane, da se bolj podrobno seznanijo s pobudo o začetku postopka DPN, ki je od
18. aprila 2014 do 31. maja 2014 objavljena v digitalni
obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor in sicer:
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_
seznanitve/, kjer lahko preberejo opis predlaganih
variant načrtovanja HE
in najkasneje do 31.5.2014 podajo svoje usmeritve,
priporočila in informacije glede predmetnega načrtovanja in bodoče gradnje hidroelektrarn na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save in jih naslovijo na
Občino Litija, Jerebova 14, 1270 Litija ali na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma na
elektronski naslov: gp.mzip@gov.si.
Za dodatne informacije se obrnite na upravo Občine Litija,
kontaktni osebi sta Nirmala Krofl, višja svetovalka za prostorsko načrtovanje, tel. 01 8963 461, e-naslov: nirmala.
krofl@litija.si in Kati Zidar, višja svetovalka za okolje in prostor, tel. 01 8963 436, e-naslov: kati.zidar@litija.si.

UREDITEV KRIŽIŠČA ZA VEČJO VARNOST
VSEH UDELEŽENCEV V PROMETU
Občina Litija je pričela z ureditvijo križišča med državno cesto in Jerebovo ulico v Litiji. Uredila se bo dodatna osvetlitev
prehoda za pešce »bič«, odstranil se bo eden od obeh obstoječih prehodov za pešce, uredile se bodo oznake na cestišču,
da je v bližini šola ter poglobili robniki.

ENERGETSKA OBNOVA
ZDRAVSTVENEGA DOMA

V Litiji za večjo varnost motoristov
spet akcija »Varno na motor«

Občina Litija je v mesecu maju pričela tudi z Energetsko obnovo objekta Zdravstvenega doma Litija.
Projekt bo obsegal zamenjavo starih oken, izvedbo nove izolacije in fasade ter modernizacijo kotlovnice in energenta za
ogrevanje.

V soboto 10. maja smo
v Svetu za preventivo
in vzgojo v cestnem
prometu občine Litija v sodelovanju s PP
Litija, PGD Litija, ZD
Litija in MS Litija ter
AVP RS pripravili že
tradicionalno, preventivno akcijo VARNO
NA MOTOR. Odvijala se je na Ježi pred trgovskim centrom
Lidl. Veselili smo se lepega vremena. Zelo zadovoljni smo
z obiskom, pred vsem velikim zanimanjem naših občanov.
Motoristi, katerim je bila akcija v prvi vrsti namenjena so pod
budnim očesom policista motorista, inštruktorja šole vožnje
in našega litijskega policista Andreja Hrupa pili svoje znanje
in se preizkušali na postavljenem poligonu, gasilci in reševalci pa so uprizorili prometni nesreči voznice avta in motorista
ter zelo podrobno prikazali pravilno in strokovno reševanje
ponesrečencev.

Dela se bodo izvajala vse do konca septembra, zato vse občane in uporabnike ZD Litija naprošamo, da upoštevajo varnostna opozorila in da se po nepotrebnem ne zadržujejo v
območju gradbišča.

NOVOSTI OB PETNAJSTLETNICI
AVTOBUSNE POVEZAVE ŽELEZNIŠKE
POSTAJE IN ŠMARTNA pri LITIJI
V začetku januarja je minilo že 15 let, od kar so Slovenske
železnice vzpostavile redno avtobusno linijo med železniško
postajo v Litiji in Šmartnim pri Litiji. Povezava se je v tem
času uveljavila kot pozitiven primer povezovanja v javnem
potniškem prometu, ki je lahko vzor mnogim občinam po
vsej Sloveniji. Ob petnajstletnici povezave so Slovenske železnice predstavile novost in sicer nakup novega avtobusa in
uvedbo skupne mesečne čip vozovnice za vlak in avtobus. Pri
promociji javnega potniškega prometa Slovenske železnice
sodelujejo tudi z Razvojnim centrom Srca Slovenije. Slednji
je v navedenem projektu prepoznal elemente odgovornega
inoviranja, kar želijo poudariti tudi v okviru evropskega projekta FaRInn. Gre za vsebine, ki povezujejo elemente skrbi
za okolje, etike in odgovornosti do širše družbe. Z nalepko, ki
so jo za to priložnost namestili na novem vozilu, želijo lokalni
javnosti sporočiti, da je tudi na vsakdanjih poteh potrebno
veliko pozornost posvetiti skrbi za okolje v najširšem smislu - tako do narave kot tudi do nas samih.

Veliko delo so ponovno opravili člani edinega motorističnega
kluba v občini Litija, MK Vikingi iz Hotiča. Brez njih si ne
predstavljam tako brezhibno izvedene preventivne akcije.
Ob veliki zahvali policistu Andreju Hrupu, še posebna
zahvala tudi našim marljivim srčnim litijskim gasilcem
(PGD Litija), brez katerih si akcije v taki razsežnosti ne znam
predstavljati. Zahvala tudi lokalnim medijem Radiu 1 Geoss,

ATV Signalu in litijskem Občanu za objave in promocijo dogodka. Ne nazadnje pa brez tako številčnih obiskovalcev,
prireditev ne bi bila to kar je bil njen namen, zato zahvala
tudi prav vsem občankam in občanom, ki vedno pridete v
velikem številu, posebna zahvala staršem otrok, ki v vedno
večjem številu obiskujete naše preventivne akcije. Kajti z
vzgojo je potrebno pričeti v mladih letih življenja človeka.
Na koncu še enkrat prav vsem, ki ste bili obiskovalci ali pomagali pri izvedbi akcije, iskrena zahvala v mojem in imenu

(nadaljevanje s 1. strani)

PRVI UPORABNIKI ŽE V PROSTORIH
MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA LITIJA
Oskrbovana stanovanja (pred leti se je uporabljal izraz varovana
stanovanja) so namenjena starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere še dopuščajo samostojno bivanje. Oskrbovana stanovanja so lastniška in najemna. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. je z 211 stanovanji
največji ponudnik oskrbovanih najemnih stanovanj v Sloveniji.
Ta se nahajajo v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Logatcu, Ljutomeru, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Trebnjem in Trzinu.
Sklad med svojimi najemniki občasno izvaja ankete, ki kažejo
na veliko stopnjo zadovoljstva med stanovalci. Trenutno so vsa
oskrbovana stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ zasedena
zato je potrebno oddati vlogo.
Objekti in stanovanja so prilagojeni gibalno oviranim osebam
(dvigalo, držala, prilagojena kopalnica), tudi osebam z vozički.
Zagotovljena so parkirna mesta. Najemno razmerje so sklene
za nedoločen čas. Stanovanja imajo opremljeno kuhinjo in kopalnico. Opremljena so s klicno napravo za klic v sili 24 ur dnevno. Najemniki lahko proti plačilu koristijo storitve oskrbnika po
svojih željah in potrebah. Najpogostejše storitve so pomoč v
oskrbovanem stanovanju (dnevno prinašanje obrokov hrane,
vzdrževanje osebne higiene, gospodinjska pomoč, čiščenje,
pranje, likanje…), nudenje zdravstvene nege in storitev ter pomoč pri ohranjanju družabnih stikov. Oskrbnik je navadno bližnji
dom starejših občanov.

celotnega občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v katerem obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z različnimi preventivnimi akcijami za vse
skupine udeležencev v prometu, pred vsem najbolj ranljive,
kot so pešci, otroci, starejši, kolesarji in motoristi, katerim se z veseljem in velikim spoštovanjem posvetimo vsako
leto ob začetku motoristične sezone in s tem bomo vsekakor
nadaljevali.
SREČNO in VARNO vsem udeležencem v prometu!
Boris Doblekar,
podpredsednik SPVCP Občine Litija

POL ITI KA / AK T UA LNO
ZA VEČ SLOVENIJE
V EVROPI !
Se sprašujete zakaj na volitve 25. maja ?
Odgovor je preprost: zato
ker je Slovenija del Evropske zveze in je še kako pomembno, da se glas Slovenske ljudske stranke sliši tudi
v evropskem parlamentu. Slovenska ljudska stranka
se bo preko svojega predstavnika, ki ga bomo izvolili le tako, da pridemo na volišče in oddamo svoj glas
LISTI NSI in SLS pod številko 6 in še dodatno oddamo
perferenčni glas Francu Bogoviču tako, da obkrožimo
številko 8 .
Predstavnik Slovenske ljudske stranke si bo v evropskem parlamentu prizadeval:
Za učinkovito porabo sredstev iz skupne (bruseljske
blagajne),Sloveniji pripada pomembna vsota tega denarja in prav je, da ga pametno namenimo in čim bolj
gospodarno potrošimo,
Za spodbujanje in finančno podporo samooskrbi, ne le
pri hrani temveč tudi pri vodi in lesu, ki sta naša pomembna naravna vira, dobro ohranjena
Spodbujanje malega in srednjega gospodarstva, ki
mora zagotavljati nova razvojna delovna mesta predvsem za mlade
spodbujati razvoj kmetijstva ob veliki skrbi za ohranjanje okolja
potrebno je razmišljati tudi o prijaznejši prihodnosti naših potomcev zato se morajo vse države članice zavezati, da ne bodo trošile več, kot ustvarijo.
Z našim predstavnikom v Evropskem parlamentu –
FRANCEM BOGOVIČEM, bomo okrepili naša politična
prizadevanja v EU, predvsem pa pomagali in dajali nazaj naši domovini Sloveniji zato, da bomo končno bolje
in lepše živeli
Predsednica OO SLS Litija Lijana Lovše

AKTIVNI DNEVI S ŠPORTNIM DRUŠTVOM
MAISTER
Športno društvo Maister je še povsem mlado in sveže. Ustanovljeno je bilo 30.12.2013 in danes že šteje 22 članov. Navdih in
motivacija sta prišla iz druženja, želje po aktivnem in ustvarjalno preživetem prostem času, predvsem
pa društvo povezujejo
prijateljske in sosedske vezi.
Za nami je že kar nekaj organiziranih aktivnosti, od igre badmintona na tedenski
ravni v telovadnici OŠ
Gradec, do različnih
pohodniških in kolesarskih izletov. Odpravili smo se na tradicionalni pohod na Kum, na pohod po poteh Pohorskega bataljona,
na pohod na Lisco, pod našim okriljem se je maratona 100 milj
Istre udeležil Aleksander
Skender, obiskali smo
tudi Kopitnik ob prazniku
dneva žena, se odpravili s kolesi po obronkih
naše in sosednjih občin
(Litija-Šmartno-Trebeljevo-Janče-Besnica-LazeJevnica-Kresnice-Litija)
in se skupaj z družinami
odpravili na voden turistični ogled Litije, kar je sprožilo val navdušenja tako na strani udeležencev kot tudi na strani Zavoda za
kulturo, mladino in
šport Litija ter Turistične točke Srca
Slovenije.
Okvirni letni plan
ŠD Maister za leto
2014 ter tudi vse
ostale aktualne novice si lahko ogledate na facebook
strani društva (FB
info: ŠD Maister),
pri čemer smo odprti za nove in atraktivne predloge ter ideje.
Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite. Torej, če pogrešate v svojem in vašem družinskem življenju več druženja,
spoznavanja novih ljudi vseh generacij, rekreativno-športnih
aktivnosti, pa tudi takih s kulturno oziroma izobraževalno noto,
potem je ŠD Maister pravi naslov.
Letna članarina znaša 10 EUR, člani pa so upravičeni tudi do
nakupa različnih majic in druge opreme.
V upanju skupnih druženj Vas lepo pozdravljamo.
Športno društvo Maister
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Pravičnost,
normalnost in razvoj.
Za Slovenijo v srcu.
Slovenski demokrati imamo radi Slovenijo. Borili smo se za lastno državo
in jo znamo ceniti. Ne moremo pa biti zadovoljni s smerjo, v katero nas vlečejo lovke propadlega komunističnega
režima. Ker opozarjamo na nenormalnosti in ponujamo
pravične rešitve, smo za tiste, ki želijo ohraniti svoje privilegije, moteči. Na vse kriplje si prizadevajo, da bi nas
zlomili. To dokazuje predvsem politično montirani proces
zoper predsednika SDS Janeza Janšo. Če bi sodbo v zadevi Patria narekovala pravo in pravičnost, ne bi smelo
biti dvomov, bila bi oprostilna. Toda nista je narekovala ne
pravo niti pravičnost. Sodba ne temelji na dokazih, temveč na indicih, kar sodišče tudi samo priznava. Scenarij za
to odločitev je bil skrbno načrtovan in že dolgo časa znan.
Glede na razvoj dogodkov za večino državljank in državljanov, ki vedno bolj spoznavajo slovensko krivosodje (ki ga
podpira samo 24 odstotkov ljudi), tudi pričakovan. Zato
smo prepričani, da bo sodba slej ko prej padla. Toda v tem
trenutku je sodba pravnomočna in jo je treba upoštevati.
Vendar pa takšne sodbe ni mogoče spoštovati. Človek,
institucija ali delo si morajo spoštovanje zaslužiti, ni ga
mogoče zaukazati.
Edino orožje, ki ga imamo državljani, so volitve. Ogorčenje
in razočaranje, ki sta upravičeni, je treba usmeriti na glasovanje na voliščih, kamor bomo šli letos štirikrat. V tem
trenutku je SDS edina stabilna stranka, ki je programsko
in kadrovsko pripravljena na vodenje države.
Tudi v OO SDS Litija smo pripravljeni prevzeti še večjo
odgovornost, kot jo nosimo v mandatnem obdobju 20102014. Stranka vseskozi raste, članstvo se krepi, prisluhnemo vsakemu občanu in skušamo po najboljših močeh
pomagati ljudem v stiski. Stranko sestavljamo preprosti
ljudje, delovni, zato nam je prioriteta zavzemanje za malega človeka. V vseh letim smo pokazali, da stojimo za izrečenimi besedami in da smo kos nalogam, ki si jih zadamo.
Podpiramo projekte, ki občini prinašajo dodano vrednost
in infrastrukturne projekte za izboljšanje življenjskih pogojev za bivanje. Vemo, da bo potrebno narediti še marsikaj,
posebno na področju gospodarstva, kjer vedno zmanjka
denarja za spodbude podjetnikom, druge aktivnosti in
ureditve območij za razvijanje gospodarskega sektorja.
Potrebne so tudi določene malenkosti in majhni projekti
tako v mestu, kot podeželju za lepšo podobo in bolj prijazno občino.
Kmalu bo OO SDS Litija pripravil program za občino Litija v mandatnem obdobju 2014-2018 in predstavil druge
aktivnosti v zvezi z lokalnimi volitvami 2014. Verjamemo,
da nam boste pri tem ponovno pomagali, zato ste vljudno
vabljeni k ogledu spletne strani www.litija.sds.si in k vašim predlogom in pobudam, ki jih vedno lahko pošljete na
info@litija.sds.si ali jih posredujete našim predstavnikom.
OO SDS Litija
Gregor Zavrl, predsednik

FC LITIJA – POVZETEK SEZONE
2013/14
Za Futsal klubom Litija je še ena uspešna sezona. Sezono 2013/14 smo začeli s prvo osvojeno lovoriko, in
sicer Superpokalom, ki jo obenem pomenil tudi dobro popotnico za
Ciper, kamor smo se oktobra odpravili v sklopu Main round turnirja
UEFA lige prvakov. Prav na Cipru je klub dosegel izjemen uspeh z
zmago nad razvpitim angleškim klubom z Azerbajdžanskimi koreninami Baku United ter posledično ponovno napredovanje v elitni
krog lige prvakov. UEFA nam je ponovno zaupala organizacijo elitnega kroga UEFA Futsal cup-a oziroma lige prvakov, v sklopu katere smo si novembra v Laškem poleg domače ekipe lahko ogledali
še tri vrhunske futsal klube ter bili priča odličnem vzdušju s strani
navijačev in ljubiteljev futsala iz cele Slovenije in borbenosti domače ekipe, ki pa ji žal ni uspel
preboj v Final Four.
Marca smo osvojili novo lovoriko in devetič postali pokalni
prvaki Slovenije, naš kapetan
Igor Osredkar pa je prejel
Zlato žogo za leto 2013. Po
koncu zimskega dela sezone
nas je po dolgih letih zapustil
kapetan članske ekipe Igor Osredkar, ki se je odločil kariero nadaljevati v tujini, novi kapetan pa je postal prav tako domačin Dejan
Simić.
Sezono smo sklenili pred nekaj tedni, kjer se nam je po kazenskih
strelih za las izmaknil enajsti naslov državnega prvaka, ki je letos
pripadel ekipi Oplast iz Kobarida. Ob osvojenem drugem mestu v
državnem prvenstvu smo bili veseli tudi nagrade za Fair play, ki
pooseblja način igre in vrednote, za katere se v klubu FC Litija zavzemamo in v duhu katerih se trudimo delovati. Lahko torej povzamemo, da je za nami zopet odlična sezona, na kateri je zmanjkala
le »češnja na torti« v obliki enajste zvezdice, vendar če zaključim z
znano mislijo »Zmagovati ne pomeni biti vedno prvi, temveč ostajati vodilni v igri na dolgi rok.«
Samantha Tina Lovše, predsednica FC Litija
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ZAKLJUČEK PROJEKTA RADI DELAMO
V petek 9.5.2014, se je pred trgovino Market pri občini odvijal zaključek projekta Radi delamo dobro, v katerega so bila vključena tri
društva: prostovoljno gasilsko društvo, društvo Sožitje in vrtec Najdihojca. S pomočjo zvestih strank je zmagalo prostovoljno gasilsko
društvo in prejelo donacijo najboljšega soseda Mercator ček v višini 1000 evrov. Društva so se nam predstavila, možen pa je bil tudi
ogled gasilskega avtomobila. Medijski sponzor ATV signal Litija.
Lp Kolektiv Market pri občini

MEDNARODNO UDEJSTVOVANJE NAŠIH
LOVCEV IN OBČANOV ali
»Dober glas seže v deveto vas«
Prvi teden letošnjega maja smo lovci LD Litija ob sodelovanju
inž. Janeza Nograška iz LD Šmartno pri Litiji ter naših občanov
gostili mednarodno priznanega švicarskega strokovnjaka za velike zveri in divjad, gozdarja, naravoslovnega fotografa ter snemalca švicarske nacionalne televizije, specializiranega za snemanje in fotografiranje divjih živali,
inž. Maria Theusa.
Mario Theus je Slovenijo obiskal
že večkrat. Kot vodja oddelka za
proučevanje velikih zveri v Zurichu
je sodeloval s slovenskimi lovci že
pred leti, ko se je od nas učil metod
odlavljanja in označevanja medvedov z GPS oddajniki, gospodarjenja
z velikimi zvermi in proučevanja njihove biologije. Zelo odmevna je bila
njegova enourna poljudnoznanstvena oddaja, predvajanja na švicarski
nacionalni televiziji in na nemškem
Srnjak na paši ujet v objektiv kanalu PRO7 na temo sobivanja z
snemalca švicarske nacional- rjavim medvedom, ki je ponesla done televizije (Foto: J. Marolt)
ber glas o slovenskem lovstvu, naravovarstvu in prijaznosti naših ljudi širom po Evropi, saj si jo je
samo ob prvem predvajanju ogledalo preko petnajst milijonov
ljudi v nemško govorečih deželah. Tokrat nas je obiskal v družbi
svojega očeta dr. Tonija Theusa, upokojenega švicarskega veterinarja, ki je zaslužen za razvoj preventivnega cepljenja lisic z
namenom zatiranja stekline, kot veterinarski strokovnjak pa je
pred leti sodeloval tudi pri naselitvi naših medvedov v Franciji
in Italiji.
Na obisku pri družinskih prijateljih v Selšku sta strokovnjaka izrazila željo združiti prijetno s koristnim in obisk izkoristiti tudi za
snemanje divjadi v naravnem okolju ter strokovno posvetovanje
z našimi lovci v zvezi z načini lova, ureditvijo lova in lovstva na
splošno, lovskim udejstvovanjem in gospodarjenjem z divjadjo
pri nas. Lovci LD Litija smo jima predstavili naše lovišče, lovski
dom, ureditev krmišč za veliko divjad, krmne njive, lovsko tehnične objekte, voljero za vzgojo fazanov, načrtovanje in nadzor
lova etc. Razveselilo ju je dejstvo, da je možnost lovskega udejstvovanja pri nas dostopna vsem državljanom, saj v Švici in po
vsem svetu čedalje bolj postaja privilegij bogatih posameznikov.
Nad urejenostjo lovstva, lovskega načrtovanja in vpetostjo lovcev v raziskave narave ter divjadi s prostovoljnim delom pa sta
bila naravnost navdušena. Presenetil ju je tudi podatek o zagroženih kaznih za posameznike in za lovske družine v primeru kršenja določil zakona o divjadi in lovstvu, saj v njihovem sistemu
društva za kršitve niti niso odgovorna, posameznikom pa so za
prekrške zagrožene globe, ki ne dosegajo niti tretjine naših.
Že prvi dan sta naša člana
Luka Ivančič in Jan Kralj
obvestila snemalca, da srnjad zaradi popoldanske
plohe v Gradišču izstopa
na pasišča prej, kot je
običajno. Iznajdljivost ter
hitro posredovanje Luke
in Jana je tako omogočila
snemalcu s profesionalno
opremo posneti kader, ki Snemalec in njegov oče v družbi naših
ga je želel posneti že več lovcev pri koči na Maljeku (Foto: revir
let, izvajanje lova srnjadi Jablanica)
»na zalaz«, ki šteje za vrhunec lovske spretnosti. Lov je izvedel
Luka z uplenitvijo podpovprečno razvite mladice, snemalec pa
je imel možnost posneti tudi naše lovske šege in navade (dajanje zadnjega grižljaja, izrek lovskega blagra, vejica plena …),
iztrebljanje ter tradicionalen transport divjadi.
Vse dni sta strokovnjaka v spremstvu naših lovcev snemala divjad v njenem naravnem okolju, v soboto pa je Mario izrazil še
željo po možnosti izdelave študijskih posnetkov jelenjadi, ki je
mogoča le z divjadjo v oborah. Kot »as iz rokava« nam je pri tem
na pomoč prijazno priskočila družina Poglajen iz Jablaniških Laz.
Druženje smo zaključili s panoramskimi posnetki z razglednega
stolpa na Felič vrhu v kristalno čistem torkovem jutru.
Theus je z našo pomočjo posnel več ur materiala, ki ga bo uporabil v svojih poljudnoznanstvenih oddajah na švicarski nacionalni televiziji in v predstavitvenih posnetkih na svoji spletni
strani. Posnetki bodo »v deveto vas« ponesli dober glas o naših
lepih krajih, naravi, divjadi in prijaznih ljudeh.
Nejc Marolt, Komisija za odlikovanja in dopisništvo, LD Litija
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
RAJ MLADOSTI – rojstni dan
Mladinskega centra Litija
Raj mladosti je tradicionalno praznovanje rojstnega dne Mladinskega centra Litija, ki se bo letos odvijal v soboto 24.5. Dogodek bomo
otvorili ob 16.00 z zanimivim in pestrim dnevnim dogajanjem:
Unikatija - tržnica unikatnih izdelkov lokalnih rokodelcev.
Menjalni krog, kjer si bo možno izmenjati semena, sadike in pridelke domače pridelave.
Lov za zakladom – igra za najmlajše. Naš Alan Hajrić jim bo dodobra razmigal možgančke in telesa med iskanjem zaklada.
Ustvarjalne delavnice s prostovoljci iz evropskih držav, ki trenutno bivajo v Sloveniji. Z njimi bo mogoče slikati, fotografirati, žonglirati, izdelovati nakit in še in še.
I Wish I Make a Wish – premiera kratkega filma prostovoljke Eveline, ki svoje delo opravlja v Mladinskem centru Litija.
Razstava fotografij ekipe, ki se je v mesecu aprilu udeležila kratkotrajne mednarodne izmenjave v Italiji na temo migracij. Razstava
bo na ogled v dnevni sobi Mladinskega centra.
Med 19.30 in 20.30 se bodo na odru predstavili:
Izredni teater društva Tombas s tremi kratkimi skeči, sledil jim bo
Dušan Dule Tomič ultra smešni komik, bo nasmejal zbrano občinstvo, in kot zadnji še
MC-jeva gledališka skupina pod vodstvom Vesne in Eveline.
Ob 21.00 pa bo končno napočil čas za rock koncert lokalnih
skupin. Razpored nastopov je sledeč: 21.00 Artenigma; 21.45
Pulz; 22.30 Trkaj – poseben gost večera; 23.15 KXX in 24.00 Tomaž
Fojkar. Razpored nastopajočih se lahko še spremeni, zato redno
spremljaj našo spletno in FB stran.

BE ACTIVE – CREATE THE FUTURE - mednarodna
izmenjava v Litiji
Bodi aktiven, ustvarjaj prihodnost je mednarodna mladinska izmenjava, ki se bo odvijala v Litiji, od 14.6. do 22.6.2014. V projektu bo
sodelovalo 36 mladih, ki prihajajo iz Francije, Italije, Bolgarije, Romunije, Češke in Slovenije. Delali in razpravljali bodo o naslednjih
temah: pasivnosti mladih, podcenjevanju kompetenc pridobljenih
z mladinskim delom, aktivnem državljanstvu in o brezposelnosti.
Z uporabo različnih metod dela in z vključevanjem velikega števila
mladih Litijanov (tudi dijaki Gimnazije Litija) bomo poskušali dvigniti nivo zavedanja mladih o posledicah, ki jih ima preživljanja prostega časa v mladosti na kasnejše življenje.
Pri izvajanju programa na izmenjavi nam bodo pomagali tudi predstavniki Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki bodo predstavili, kako se mladi lahko aktivno vključujemo na lokalnem nivoju
in predstavnik evropske komisije v Ljubljani, ki bo osvetlil aktivno
vključevanje mladih na evropskem nivoju.

COMMON GROUNDS (SKUPNE TOČKE) – Colina Van
Bemmel in prijatelji, otvoritev razstave
30. maja bo pet tujih umetnikov, ki trenutno živijo v Sloveniji, v
Mladinskem centru Litija odprlo razstavo Common ground (Skup
ne točke). Prihajajo iz različnih kultur, trenutno pa si delijo eno
skupno Slovenijo. Skozi razstavo in spremljevalne aktivnosti bodo
z nami delili svoje izkušnje in izrazili svoje kulturno različne poglede na potovanja, identiteto in spomine. Razstava bo v galeriji
Mladinskega centra na ogled cel mesec junij, otvoritev pa bo nekaj posebnega, saj jo bomo obogatili z zanimivim spremljevalnim
programom. Vsi ste lepo vabljeni na otvoritev razstave Common
ground, v petek 30.5. ob 18.00 v Mladinski center Litija, kjer
bomo lahko poiskali naše skupne točke in vsi skupaj ustvarili nekaj
posebnega.

Dogodki in delavnice v tem mesecu
V maju in juniju za vas pripravljamo naslednje okrogle mize in delavnice:
• Homoseksualnost je vedno manjši tabu, tudi v slovenski družbi.
Na prvi okrogli mizi, ki se je lahko udeležite že v torek, 27.5. bomo
govorili o različnih spolnih usmeritvah, o tem s kakšnimi težavami
se srečujejo istospolno usmerjene osebe in o diskriminaciji družbe
do teh oseb.
• Avtomehanik je eden izmed poklicev, kateremu finančna kriza ni
prišla do živega. Kje vse se lahko avtomehanik zaposli, kako zgleda
njego delovni dan in vse o potrebnem izobraževanju, da dosežemo
ta poklic bomo govorili na tokratni predstavitvi poklicev. V sredo,
28.5. ob 18.00.

PRIHODNOST MLADIH V LITIJI JE
LAHKO OBETAVNA …

TUDI TI LAHKO
PRIPOMOREŠ K TEMU!
23. aprila smo se predstavniki MSOLI dobili s predstavniki občine
Litija – županom g. Francijem Rokavcem in vsemi tremi podžupani. Tema sestanka je bila strategija za mlade v Litiji (o kateri smo
več napisali v prejšnjih dveh člankih glasila) oz. bolj konkretno
ANKETI, ki bo uvod v strategijo za mlade. Prišli smo do skupnega
jezika, da skupaj stopimo v ta obširen projekt, za kar se seveda
iskreno zahvaljujemo županu in vsem podžupanom.
Anketa – sestavni del strategije za mlade v Litiji bo romala na naslove preko 2900 mladih (posameznikom od 15 do 30 let) v Litiji
v mesecu maju in bo med drugim obsegala področja mladinskih
organizacij oz. prostega časa, zaposlovanja mladih, stanovanjske
problematike med mladimi v Litiji, mobilnost in mednarodno mobilnost, izobraževanj in participacije mladih, dotaknili pa se bomo
tudi zdravja in informiranja mladih v Litiji.

ZAKAJ SODELOVATI OZ. IZPOLNITI ANKETO???
Takšne priložnosti, da mladi izrazimo svoje mnenje o stanju mladih v Litiji še nismo imeli, ker raziskave v takšnem obsegu preprosto še ni bilo. Mladi bomo lahko navedli kaj pogrešamo v Litiji,
po čem hrepenimo. Zato pozivamo vse mlade, da sodelujete v
anketi, da bomo dobili jasno sliko stanja mladih v Litiji in jo skupaj
z občino in ostalimi sodelujočimi tudi do leta 2020 izboljšamo.
Po anketi bo sledila 2. faza, kjer se bomo vsi mladi, srečali s predstavniki občine Litija. Na teh posvetih, ki bodo izvedli v mesecu
septembru in oktobru in bodo zajela več krajevnih skupnosti v
Litiji bomo mladi predstavnikom občine Litija predstavili želje in
ukrepe za izboljšanje stanja mlade v Litiji in iskali realni skupni
imenovalec za izvedbo le-teh.
Od junija naprej pa bodite vsi, tako mladi kot ostali prebivalci
občine tudi pozorni na knjige želja, ki bodo izpostavljene na večih
javnih mestih in bodo namenjene za izražanje mnenj oz. izpostavljanju potreb in želja mladih in ostalih za mladino v občini Litija.
Ne bodi pasiven in aktivno sodeluj pri strategiji za mlade in
si omogoči svetlo prihodnost.
Do danes pa nismo razmišljali
zgolj o strategiji,
saj smo 22. aprila sklicali in izvedli izredni občni
zbor MSOLI, kjer
smo potrdili naš
novi statut in
potrdili tri nove
članice sveta. Te so postale: PGD Litija – mladinska komisija,
Društvo Nova Kultura Litija – mladinska skupina in pa Društvo za
trajnostni razvoj SloMo. Predstavnik Blaž Kokovica (PGD Litija) in
Neža Pavli (Nova kultura Litija) pa sta postala polnopravna člana
kolegija MSOLi. Iskrene čestitke obema!
Tako zdaj Mladinski
svet občine Litija sestavlja kar 10 polnopravnih in pridruženih članic s skupnim
naborom okoli 1000
mladih članov v različnih organizacijah.
MSOLI med nas še vedno vabi vse organizacije, društva, ki imajo
90% delež mladih v vodstvu društva - t.j. članstva med 15. in 29.
letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež mlajših od 29 let. V kolikor
deleža mladih v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas
in z veseljem Vam bomo pomagali, če pa že veste, da ne ustrezate
merilom, a bi vseeno radi sodelovali oz. bili del naše organizacije,
lahko postanete naša pridružena članica. Vabljeni, predvsem iz
razloga, ker želimo, da so v Mladinskem svetu zastopani predstavniki vseh društev in organizacij, ki imajo pretežno članstvo
mladih. Vabimo pa tudi tiste, ki imate znotraj društva ali organizacije mladinski odsek oz. sekcijo, ki deluje popolnoma avtonomno
znotraj društva.
MSOLi vseskozi odpira vrata vsem mladim s pobudami za spremembo situacije mladih v Litiji ali konkretno pri projektu STRATEGIJA ZA MLADE - pišete nam lahko na mladinski.svet.litija@gmail.
com ali pa direktno kontaktirajte našo predsednico Mojco Mikac
na telefonsko številko 041 427 271. 
Vodstvo MSOLi

FESTIVAL ODPRTIH GLAV
Mesec maj je v Mladinskem društvu Jevnica
prav poseben mesec. Maj je MDJ-u tako kot
preteklo leto, tudi letošnjo pomlad, mesec Festivala odprtih glav. V mesecu maju smo člani
društva pripravili številne delavnice, kjer se bo izvajalo vse od
plesnih ritmov, športa, glasbe, filma do dobrodelnosti.
Seznam delavnic: Plesna delavnica 9. 5. 2014 ob 20.30. Vodja: Dino Turkić; Ura pravljic 13. 5. 2015 ob 17.00. Vodja: Špela
Kranjc; Pilates 15. 5. 2014 ob 19.00. Vodja: Ana Odlazek; Izmenjava oblačil 16. 5. 2014 ob 19.00 do 21.00. Vodja: Tina in Irena
Nagode; Muvi večer z diskusijo 23. 5. 2014 ob 21.00. Vodja:
Katja Resnik; Dobrodelno striženje v sodelovanju s Frizerskim
salonom Irena Šega s.p. 24. 5. 2014 ob 17.00 do 20.00. Vodja:
Saša Šega, Tea Rozina; Dan športa, kulture in zabave z skupino
Noreia: 31.5.2014 od 16.00 dalje. Vodji: Gašper Šinkovec, Tea
Rozina. Vljudno vabljeni!

Saša Šega, MDJ

Mešani pevski zbor Cum Anima srebrni
na 23. tekmovanju slovenskih pevskih
zborov Naša pesem 2014
12. aprila smo se člani pevskega zbora Cum Anima udeležili 23.
bienalnega državnega tekmovanja odraslih pevskih zasedb Naša
pesem 2014, ki se je tradicionalno odvijalo v Mariboru. Tekmovanje
je že od začetka letošnjega leta predstavljalo največji izziv in cilj
našega dela. 40 članska zasedba zbora je v zadnjih 4 mesecih
namenila vajam veliko časa in energije, kjer je bil glavni zagon
želja po dobri izvedbi repertoarja, po tehničnem napredku
zbora ter ne nazadnje tudi po izboljšanju dosežka iz pred dveh
let. V tem času smo člani zbora, skupaj z dirigentko Moniko
Fele, pilili solistične vložke posameznih glasov, premagovali
tehnične izzive skladb, usklajevali barve naših glasov, dopolnjevali dinamiko ter postajali bolj in bolj suvereni pri izvedbi
našega programa. Pevski vikend, ki smo ga februarja preživeli
na Primorskem, delovne sobote v šmarskem župnišču, redne
nedeljske vaje, kar nekaj izrednih vaj ter koncertov, ki smo
jih v pripravljalnem času izvedli, je obrodilo sadove. Končno
smo stali na mariborskem odru. Nocoj je ena lüšna noč (Katarina Pustinek Rakar), Crucifixus (Antonio Lotti), Vem da je zopet pomlad (Lojze Lebič) in Peace like a river (Ronald Staheli) so
skladbe, ki so izzvenele v polni Unionski dvorani. Opravljeno delo

na vseh vajah, adrenalin, trema, želja po uspehu, mirni roki naše
dirigentke ter dosledno sledenje navodilom so privedli do končnega rezultata. Osvojili smo 88 točk ter s tem srebrno plaketo. S
tem nismo samo izboljšali rezultata iz pred dveh let (79,3 točk ter
osvojena bronasta plaketa), temveč smo si dokazali, da se lahko
različne barve glasov, različne ravni glasbenega predznanje pevcev,
včasih celo različna pričakovanja in želje posameznikov, na koncu
vendarle povežejo v neverjetno celoto. Trdo delo se je izplačalo,
hkrati pa nam dalo željo, voljo in zagon za nadalne izzive. Teh pa ne
bo tako hitro zmanjkalo – torej novim zmagam naproti!
Anamarija Kamin

Info-Sec.si

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

• Strokovno svetovanje IT
storitev
• Video nadzor
• Pogodbeno vzdrževanje
• Izdelava spletnih strani

040-659-165, info@info-sec.si
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

SPET JE TU TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA S PESTRO PALETO BREZPLAČNIH
DOGODKOV, KI VAM BODO POLEPŠALI DAN!
KDAJ
20.5.2014
20.5.2014
20.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
22.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
23.5.2014
24.5.2014
24.5.2014
24.5.2014
24.5.2014
25.5.2014
27.5.2014
27.5.2014
27.5.2014
27.5.2014
28.5.2014

URA
16.00
19.00
18.00
17.00
14.00
18.00
08.00
21.00
17.00
16.00
16.00
18.00
17.00
10.00
9.30
18.00
18.00
19.00
18.00

KJE
Dom Tisje, Črni potok
Art and Caffe
JZKMŠ, Kulturni center
Turistična točka srca Slovenije
Dom Tisje, Črni potok
JZKMŠ, Mladinski center
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Mladinsko društvo Jevnica
Turistična točka Srca Slovenije
JZKMŠ, Mladinski center
JZKMŠ, Mladinski center
JZKMŠ, Mladinski center
Mladinsko društvo Jevnica
Grad Bogenšperk, Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji
JZKMŠ, Mladinski center
JZKMŠ, Mladinski center
JZKMŠ, Kulturni center
Občina Litija

29.5.2014 19.00 Občina Litija
29.5.2014 16.00 Dom Tisje,Črni potok
29.5.2014 18.00 JZKMŠ, Mladinski center
29.5.2014 18.30 JZKMŠ, Kulturni center
29.5.2014 08.00 Društvo diabetikov Litija in Šmartno
pri Litiji
30.5.2014 19.00 JZKMŠ, Kulturni center
31.5.2014 10.00 Kresnice
31.5.2014 09.00 Tenis klub AS Litija
31.5.2014 20.00 Športno društvo Jevnica
1.6.2014 15.00 Grad Bogenšperk, Šmartno pri Litiji
3.6.2014 14.00 Dom Tisje,Črni potok
3.6.2014 09.00 Izobraževalni center Geoss
4.6.2014 08.00 Društvo diabetikov Litija in Šmartno
5.6.2014 19.00 JZKMŠ, Kulturni center
6.6.2014 08.00 JZKMŠ, Kulturni center
6.6.2014 18:00 Tenis klub AS Litija
8.6.2014 09.00 Tenis klub AS Litija
9.6.2014 18.00 Občina Litija
9.6.2014

17.00 Izobraževalni center Geoss

11.6.2014 18.30 JZKMŠ, Kulturni center
12.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
16.6.2014

18:00
18.00
17.00
09.00
08.00
09.00
8:00
18.00

Kozmetični salon Gabi Stritar s.p.
Knjižnica Šmartno
Turistična točka Srca Slovenije
Ulice Litije
Tržnica Ivančna Gorica
Tenis klub AS Litija
Luka Koper
Megličev atelje Šmartno

18.6.2014 17.00 Turistična točka Srca Slovenije
19.6.2014 18.00 Grad Bogenšperk, Šmartno pri Litiji
19.6.2014 08.00 JZKMŠ, Kulturni center

DOGODEK/VSEBINA
Pevski zbor Večerna zarja, Veliki Gaber
Kako izdelamo naravna škropiva in gnojila za vrtnarjenje?
TURČIJA, potopisno predavanje
Slikanje na svilo, ustvarjalne delavnice
Vpliv bolečine na kakovost življenja
Hotel za čebele, izkustvena delavnica za vrtičkarje in ljubitelje narave
Redni tedenski pohod Šmartno - Grilovec
Muvi večer z diskusijo: ogled filma Disconnect
Poslikava na glino, ustvarjalne delavnice
Unikatija, Tržnica unikatnih izdelkov lokalnih ustvarjalcev
Menjalni krog, sejem lokalnih pridelovalcev
RAJ MLADOSTI, festival mladinske kulture in rock koncert
Dobrodelno striženje
Valvasorjev dan na gradu Bogenšperk
Z vozički h Krznarju, izlet za gibalno ovirane stanovalce doma
Homoseksualnost – okrogla miza, razbijanje stereotipov in predsodkov
Predstavitev poklica Avtomehanik
Koncert citrarskega orkestra društva upokojencev Litija Srebrne strune
Likovna razstava Cica Lila
Delovanje za zdravo življenje, predstavitev bioterapije in bioenergije pod
metodi Zdenka Domančiča
Japonska, potopisno predavanje o Japonski
Kuharska delavnica – čokoladne bombice
Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin glasbene šole Litija in
Šmartno pri Litiji

IZVAJALEC
Dom Tisje
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Razvojni center Srca Slovenije
Dom Tisje
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Mladinsko društvo Jevnica
Razvojni center Srca Slovenije
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Mladinsko društvo Jevnica
Javni zavod Bogenšperk
Dom Tisje
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Društvo upokojencev Litija
Društvo Lila (Litijski likovni atelje)

Redni tedenski pohod Konjšica - Rodež

Društvo diabetikov Litija in Šmartno

Fotografija -otvoritev razstave
EX TEMPORE 2014
Mednarodni teniški turnir Futures Litija open 2014
Večer irske glasbe, koncert glasbene skupine Noreia band
Pomladni koncert pevskega društva Zvon z gosti
Joga smeha
Dan odprtih vrat, predstavitev izobraževalnih programov
Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in holesterola
Zgodovina športa v Litiji do 2. svetovne vojne, predavanje
Tačkov festival
Lamfit, Krožna vadba
Državno prvenstvo v tenisu v kategoriji do 16 let - fantje in dekleta
Likovna razstava Prazniku v pozdrav
Projektno delo v Litiji, Spoznali bomo možnosti mednarodnih, predvsem
evropskih projektov, ki jih lahko uspešno vključimo v delovanje organizacije, društva, ustanove, podjetja...
Zaključni nastop plesnega oddelka Glasbene šole Litija in Šmartno pri
Litiji
Mala šola Ličenja
Likovna razstava Mala Lila
"One brush painting", ustvarjalne delavnice
Litijski tek 14
Naše kulturno bogastvo, kmečka tržnica, delavnica
Občinsko prvenstvo Litije in Šmartna v tenisu
Ekskurzija v Luko Koper
Delavnica Rimski imperij - zrcalo sodobnega globaliziranega sveta
Začetni tečaj šivanja (popravila oblačil, izdelava poletnega oblačila)
ustvarjalne delavnice
Podelitev lovskih spričeval in pregledna razstava v letu 2013 uplenjene
divjadi
Delavnice o aktivni participaciji mladih

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Društvo Lila (Litijski likovni atelje)
Tenis klub AS
Mladinsko društvo Jevnica
Javni zavod Bogenšperk
Dom Tisje
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Tenis klub AS
Društvo Lila (Litijski likovni atelje)

Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Dom Tisje
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Glasbena šola Litija-Šmartno

Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Glasbena šola Litija-Šmartno
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Društvo Lila (Litijski likovni atelje)
Razvojni center Srca Slovenije
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Jarina, Zadruga za razvoj podeželja z.o.o.
Tenis klub AS
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Društvo Lila (Litijski likovni atelje)
Razvojni center Srca Slovenije
Javni zavod Bogenšperk
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

VSI DOGODKI V OKVIRU TVU 2014 SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH - http://www.ic-geoss.si/projekti/teden-vsezivljenjskega-ucenja in http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/

NE ZAMUDITE BREZPLAČNIH
DOGODKOV, KI JIH V OKVIRU TEDNA
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ZA
VAS ORGANIZIRA IZOBRAŽEVALNI
CENTER GEOSS

Vas zanima: Kako izdelamo naravna škropiva in gnojila za vrtnarjenje?
Vabljeni na delavnico pod vodstvom Vika Višnikarja, v torek, 20.5.2014, ob
19. uri v Kavarni Art&Caffe v Litiji. Spoznali boste, kaj je naravno gnojilo
Enzym, kako ga pripravimo, kje in kako ga uporabimo kot gnojilo in škropivo
proti vsem rastlinskim boleznim. Delavnica je namenjena vrtičkarjem,
ljubiteljem cvetja, čebelarjem…
V okviru predavanj Delovanje za zdravo življenje nam bo Rok Mitić
predstavil Bioenergijo in bioterapijo po metodi Zdenka Domančiča.
Spoznali bomo unikatno, enostavno in zelo učinkovito metodo zdravljenja,
ki uporablja življenjsko osnovo v namene zdravljenja. Metoda je bogata
v svoji teoriji, še bolj pa v praksi. Njena praktična uporaba omogoča
uspešno zdravljenje vsega kar naše telo in um pojmujeta kot bolezen.
Srečanje z Rokom Mitićem bo na Občini Litija, v četrtek, 29.5.2014, ob
19. uri.
Ljubitelji športa in zdravega
načina življenja ste vabljeni
na dogodek Zavoda za šport,
sprostitev in rekreacijo Lamfit,
- Celostna vadba za vsakogar.
Blaž Lambergar bo v petek,
6.6.2014 v Tenis klubu AS,
Litija, ob 18. uri skozi strokovno
voden trening v sproščenem
vzdušju, predstavil vaje za vzdržljivo, zdravo in skladno telo.
Organizirali bomo tudi Okroglo mizo o projektnem delu. Dogodek bo v
ponedeljek, 9.6.2014, ob 16. uri, na Izobraževalnem centru Geoss,
Litija. Spoznali boste možnosti mednarodnih, predvsem evropskih projektov,
ki jih lahko uspešno vključimo v delovanje organizacije, društva, ustanove,
podjetja. Tovrstna usmeritev ponuja veliko možnosti na področju dodatnega
sofinanciranja dejavnosti in predstavlja pomembno obogatitev programa.
Srečanje bo vodil mag. Beno Stern, projektni manager z dolgoletnimi
izkušnjami projektnega vodenja.
V Kozmetičnem salonu »Gabi«, Litija
(pri črpalki OMW) pa bo Gabirjela
Stritar, vodja salona, v četrtek, 12.
6. 2014, ob 18.00 uri predstavila
nekaj trikov, ki nam bodo olajšali vsa
kodnevno urejanje pred ogledalom.
Gabi nam bo z veseljem na voljo tudi
za strokovne nasvete, spoznali pa se
bomo tudi s storitvami in tretmaji, ki jih
lahko koristite v njenem salonu.

SRCE SLOVENIJE INFO
MUZEJI 2

Kakšno ogorčenje veje iz vaših pisem! Prosim brez razburjanja! Vse bom
takoj pojasnil!
Pisali ste, da sem prejšnjič naštel in napisal samo nekaj nepomembnih
informacij o kar petih muzejih na Vačah - http://www.vace.si/muzeji.
htm in vas samo navdušil ter zelo razburil, ker vam nisem povedal tistega, kar zanima večino: Kdaj je katera od muzejskih zbirk odprta (kadarkoli - po dogovoru)? Koliko je vstopnina (po dogovoru – navadno ni
vstopnine in preberi v nadaljevanju)? Na koga se obrniti na Vačah, da
je možno vse to doživeti? Komu so namenjene vse te dragocene zbirke
(vsem, ki jih zanimajo Vače)?
1. V šoli na Vačah skrbi za zbirko ga. Dajana Maurič. Zato pokličite v šolo
- morda pred poukom, ob 7.30, ali v času glavnega odmora, ob 9.35 ali
ob koncu pouka - na št. 01 897 60 87. So zelo prijazni in radi vam bodo
pomagali. Kadar je v kraju večja krajevna prireditev, takrat je navadno
tudi ta zbirka odprta in za vodenje poskrbijo kar naši učenci, kar je še
posebej privlačno. Hvala učiteljem za takšno – reklo bi se domovinsko
vzgojo naših potomcev.
2. Če si želite ogledati zbirke v Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika
(http://www.vace.si/arheologija-muzej.htm in na http://www.vace.
si/geologija-zbirka.htm), potem pokličete Družinsko gledališče Kolenc
01 8976 680 ali 041 895 852. Skoraj vedno smo dosegljivi. Posebno
veseli pa smo, kadar nas obiščeta naš vrtec in šola. Zanje in za
vse domačine je vstop prost (skupaj z vodenjem), saj smo neskončno
veseli, če ozavestimo svojo preteklost in se zavemo svojih korenin.
Sicer pa je ogled možen tudi v sklopu »stand up« vodenja do naših številnih znamenitosti in ob prireditvah (Arheološki pohod, Andrejev sejem,
Vaški dan, itd). Za vse ostale obiskovalce pa je cena vstopnice za voden
ogled, ki traja do 60 min.: 3€
Se pa po dogovoru tudi prilagodimo.
3. Za Muzej starožitnosti in
samooskrbnosti na Slivni, ki
je etnološka vas na prostem,
stane vstopnica za voden
ogled, ki traja do 2 uri, 5€.
4. Za tesarsko, rezbarsko, mizarsko zbirko Staneta Ocepka pa kar njega pokličite po
tel. št. 01 898 10 00. Je zelo
prijeten možakar, ki rad pripoveduje o starih časih (o tem je napisal celo
knjigo) in tudi praktično pokaže, kako te pripomočke uporablja.
5. Gasilci bodo za svoj muzej še določili skrbnike. Do takrat pa lahko
pokličete kar zavednega gasilca in enega od pobudnikov tega muzeja,
Viktorja Garantinija - 01 8976 194.
Da se svojih koren zavemo! Kako rad nas imam! Zvonček Norček.
Vsem, ki ste naročili knjigo - zbirko vseh mojih člankov (Slava trga Vače)
se zahvaljujem za najboljši nakup. Brez skrbi, knjige ne bodo pošle, ker
jih sproti natisnem, kolikor je pač potrebno.

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

Ustanovljena Mreža rokodelcev
Srca Slovenije

Zastopanje interesov rokodelcev, pomoč pri prodoru na tuje
trge in pri njihovi promociji doma – to so ključne naloge Mreže
rokodelcev Srca Slovenije.
V Spodnji Slivni pri Vačah je bila konec aprila ustanovljena Mreža
Rokodelcev Srca Slovenije. Nastala je na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je njen nosilec. Rokodelcem osrednje Slovenije – in tudi vsem drugim, ki bodo k mreži pristopili – bodo pomagali
pri promociji na domačem in na mednarodnih trgih ter si prizadevali za njihov boljši status. Preko mesečnih e-novic, poimenovali so
jih Rokodelske novice, jih
bodo obveščali o vsem,
kar zadeva rokodelsko
problematiko.
Na dogodku je potekala
tudi okrogla miza z naslovom Je rokodelstvo lahko
priložnost?, ki se je je
udeležil tudi prof. dr. Janez Bogataj. Ta je pohvalil
Pod GEOSSOM zbrani rokodelci, ki so strokovnost prizadevanj
pristopili k Mreži rokodelcev Srca Slo- Srca Slovenije ter omevenije, so si z zanimanjem ogledali tudi njeni razvojni center izizdelke domače in umetnostne obrti. postavil kot svetlo izjemo
Foto: Matej Povše
na tem področju. Eden
izmed udeležencev okrogle mize, umetnostni kovač Janko Grašič
pa je izpostavil, da rokodelci potrebujejo kakovostni in hitro odzivni podporni servis,
kot je novoustanovljena Mreža. Direktorica
Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek je ob
ustanovitvi povedala,
da bo prva naloga
Mreže rokodelcev odziv na neustrezno zakonodajo. Vsi, ki bi
želeli prejemati Ro Živahna okrogla miza z naslovom Je rokokodelske novice oziro- delstvo lahko priložnost je dala glede na
ma pristopiti k Mreži tuje izkušnje pritrdile odgovor, a le, kot je
rokodelcev, naj se og- rekel prof. dr. Janez Bogataj, »če ne bo spet
lasijo Razvojnemu cen- ena dobra ideja ostala v kakšen predalu črvive politične omare«. Foto: Matej Povše
tru Srca Slovenije.

9.550,00 EUR
Opel Zafira Enjoy 111 1.7 CDTI

820,00 EUR
Opel Corsa 1.2i 16V

Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 06/2014, prev. Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 05/2014, prev.
102390 km, bela barva, diesel motor, 1686 107167 km, srebrna barva (kovinska), bencinski
ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
motor, 1195 ccm, 48 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

980,00 EUR

4.660,00 EUR

Opel Corsa 1.0 i 12V Letnik: 2000, ve- Ford Fiesta Comfort 1.4 16V Letnik:

ljavnost nalepke: 09/2014, prev. 125428 km, 2008, veljavnost nalepke: 10/2014, prev. 80696
srebrna barva (kovinska), bencinski motor, km, srebrna barva (kovinska), bencinski motor,
1388 ccm, 59 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
973 ccm, 40 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

9.600,00 EUR

4.150,00 EUR

Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik: 2010, Opel Meriva 1.4 16V Essentia

veljavnost nalepke: 10/2014, prev.107091 km, Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 06/2014, prev.
črna barva (kovinska), diesel motor, 1686 ccm, 109507 km, bordo rdeča barva (kovinska), bencinski
motor, 1364ccm, 66 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Fiat Panda 4x4 1.3 Multijet 16V, letnik 2010, cena 7.700,00 EUR;
Mitsubishi Colt 1.3 Invite, letnik 2007, cena 4.650,00 EUR; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik
2009, cena 7.440,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Essentia, letnik 2004, cena 3.740,00
EUR; Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Cosmo, letnik 2011, cena 13.8080,00 EUR; Peugeot 206 X-Line 1.4 HDi, letnik 2002, cena 1.790,00 EUR; Škoda Fabia Ambiente 1.9 SDI,
letnik 2006, cena 4.690,00 EUR in še nekaj testnih vozil.
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KULTURA
MLADI

Avgust
Maj
2014
2013

knjižnica litija

NAPOVEDUJEMO IN VABIMO

Teden vseživljenjskega
učenja
V tednu od 12. do 18. maja je v Sloveniji
potekal teden vseživljenjskega učenja. Knjižnica Litija je tako pripravila literarno pogovorni večer z dr. Teo Kolar Jurkovšek in dr.
Bogdanom Jurkovškom, ki sta predstavila
knjigo Geologija Krasa. Dr. Tea Kolar Jurkovšek je mladost preživela
v Litiji, na Litijo jo vežejo spomini in mnogi prijatelji.
Spoznali smo knjigo, na katero sta avtorja ponosna, saj sodi med
temeljna dela s področja geologije in ima, kljub temu, da je strokovna, izredno uporabno vrednost tudi za šolajočo mladino in vse,
ki nas zanima Kras.
V modri sobi KC Litija pa so pripravili srečanje s Ksenijo Benedetti,
vodjo protokolarne službe vlade. Skupna prireditev KC Litija in Knjižnice Litija, ki jo poznamo kot Približevanja, je v Litijo pripeljala številna znana imena iz sveta umetnosti, politike, športa, novinarstva,
gospodarstva, zdravstva in podobno. Goste si boste lahko ogledali
tudi na razstavi fotografij, ki jo pripravljajo v KC Litija.

Za bralno značko bralne majčke tudi
v sezoni 2013/14
V maju pa zaključujemo s preštevanjem vseh, ki bodo dobili bralne majčke.V sezoni 2012/13 smo s pomočjo sponzorjev razveselili
1314 mladih bralcev v obeh občinah, od tega jih je bilo iz vrtcev
kar 230.
V projektu, ki ga bomo izvedli že tretje leto, nam znova pomagajo
donatorji. Projekt so že finančno podprli:
Predilnica Litija d.o.o, Joško Rozina s.p., Slikopleskarstvo Jereb
s.p., Riana d.o.o., Hofer tisk Litija ter družina Iskra. Ilustrator Gabrijel Vrhovec že ustvarja domiselne ilustracije, ki bodo sporočale
o koristih in zabavi, ki jih prinaša branje. Majice bodo na voljo v
začetku junija, učenci v šolah in otroci v vrtcih jih bodo dobili pred
zaključkom šolskega leta.
Hvala vsem bralcem, šolskim knjižničarkam, staršem, učiteljem in
podjetnikom, ki nam pomagajo pri tem. Jeseni pa na svidenje, v
novi bralni sezoni.

RAZSTAVA MALE LILE
Ko so se ljubiteljski likovniki decembra predstavili s pregledno razstavo, so z veseljem ugotovili, da je število sodelujočih za tretjino
večje od prejšnje letne razstave. Velika aktivnost in ustvarjalnost
odraslih ljubiteljskih likovnikov obeh občin pa že ima naslednike,
ki bodo nadaljevali z ustvarjanjem. Člani Male Lile so zelo uspešni
in njihova dela večkrat popestrijo prostore kulturnih institucij. Tako
bo tudi z razstavo v šmarski knjižnici, v četrtek, 12. junija ob 18.
uri.

6. in 7. junij - 3. TAČKOV FESTIVAL
- gledališka predstava, prikaz zabavnih trikov s kužki in aktivnosti policijskih psov, ustvarjalne delavnice,
kulturni večer v spomin na Naceta
Simončiča, knjižnica v naravi - podrobnosti na prvi strani
PONEDELJEK, 16. junij - OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB
OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI - ob 20.00 v
Kulturnem centru Litija
Podelitev občinskih priznanj bodo s kulturnim programom obogatili: Daša Gradišek, Ženska vokalna skupina Lipa Litija in Moški
pevski zbor Polšnik. Program bo povezoval Gorazd Mavretič.
FILM O BRUNU GRÖNINGU, nedelja 25.5. in 1.6.2014 od 14.00
-19.30 - vstop prost - zaželjeni prostovoljni prispevki
Dokumentarni film Fenomen Bruno Groning, Po sledeh čudodelnega izceljitelja, ki se po svetu predvaja že 10 let. Kdor išče pomoč,
tega filma ne bi smel izpustiti. Bruno Gröning je dejal: »Ne bodite
lahkoverni, sami se prepričajte.« Film objektivno poroča o dramatičnih dogodkih takratnega časa. Ta film je veliko več kot samo
dokumentarni pogled nazaj. Mnogi gledalci poročajo, kako so med
gledanjem filma zaznali moč, mravljince, tok po telesu…. Več informacij na www.bruno-groening-film.org
Organizator: Krog za duhovno življenjsko pomoč, Podružnica tujega
društva, Ljubljana

LITERARNI VEČER Z MANCO KOŠIR
V torek, 22. aprila, smo na naši šoli priredili literarni večer ob svetovnem dnevu knjige in zaključku bralne značke. Gostili smo Manco Košir, tako imenovano “ambasadorko radostnega staranja”, novinarko, publicistko in javno intelektualko. Čeprav je že nekaj časa
upokojena, se še vedno ukvarja z mnogimi dejavnostmi. Povprašali
smo jo, kako ji to uspeva, in
jo prosili, naj nam zaupa nekaj zanimivosti iz njenega
izjemno pestrega življenja. S
svojim energičnim nastopom
in pozitivno energijo je hitro
pridobila pozornost vseh poslušalcev. Predstavila nam je
tudi veliko knjig, ki jih je prebrala v zadnjem času in zanje
meni, da bi bile všeč tudi dijakom. Njihov seznam lahko najdete v
šolski knjižnici.
Večer z Manco Košir je bil vsekakor zanimiv, navdihujoč dogodek,
ki je vse obiskovalce navdal z optimizmom in verjetno nekatere tudi
z večjo željo po branju. 
Lara Jerkovič, 3. c

Prva svetovna vojna 
V knjižnici nadaljujemo z zbiranjem spominov na 1. svetovno vojno.
Za pozitiven odziv se vam zahvaljujemo in Vas vabimo k nadaljnjemu sodelovanju: skupaj bomo poskrbeli, da ne pozabimo na naše
lokalne posebnosti in zgodbe, ki nas povezujejo in učijo.
Ponosno sporočamo: da naša digitalna zgodba na Kamri Sprehod
po Valvazorjevem trgu trenutno zaseda odlično 2. mesto po številu
obiskovalcev! Vabljeni na Kamro, www.kamra.si!
AŠ in AM

Uspešna
premiera in šest
ponovitev
Gledališka skupina Izredni teater, ki deluje v okviru društva Tombas, je 23. marca uspešno uprizorila novo avtorsko predstavo
Svetla prihodnost. Občinstvo je tako v Litiji kot tudi na gostovanjih
zelo dobro sprejelo resno tematiko in sodobno uprizoritev. Poleg
premiere in predpremiere dan prej, je
skupina v Litiji znova
nastopila v okviru
abonmaja Kulturnega centra Litija in še
v okviru prireditve, ki
jo je organizirala OŠ
Gradec, gostovali pa
smo v Trzinu, Stični
in Robu, kjer so gledališke skupine, s katerimi si izmenjujemo predstave. Dve od teh – Samomorilca iz Trzina in Burko o jezičnem dohtarju iz Stične smo si lahko v marcu
in aprilu ogledali tudi v Litiji.
S tem smo zaključili spomladanske
aktivnosti v okviru te predstave, nadaljujemo pa s kratkimi dramami,ki
jih bomo predstavili na prirediti Raj
mladosti, ki bo 24. 5. v Litiji.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam
pomagali pri ustvarjanju predstave.
Predstavo je finančno podprl Javni sklad za ljubiteljsko kulturo.
Marko Djukić

Poletna muzejska noč je tradicionalna skupna akcija odprtih vrat
slovenskih muzejev in galerij.
Do pozne noči si lahko obiskovalci ogledajo zaklade muzejev in
galerij, udeležijo delavnic, demonstracij, predavanj, literarnih večerov, koncertov in družabnih zaključkov.
V litijskem muzeju se ji pridružujmo tudi letos. Lansko leto smo za
rdečo nit izbrali arheologijo, letos pa smo izbrali »potovanje«. Obiskovalci bodo lahko z vlakom »popotovali« po Južni železnici, ogledali si
bodo kulturno-zgodovinsko pot po našem mestu, ki je v pripravi, se
vmes posladkali z različnimi vrstami potice, nato pa si pod zvezdami
in kostanji ogledali dokumentarni film o svetovni popotnici Almi Karlin. Razstave in muzejske zbirke bodo odprte od 18. do 24. ure. V
Kulturnem centru in Mestnem muzeju Litija bo v soboto, 21. junija,
pestro, zanimivo in zabavno. pridite, ne bo vam žal! VSTOPNINE NI!
Program:
18.00 - PO STOPINJAH ČOLNARJEV - javna predstavitev kulturnozgodovinske poti po Litiji
20.00 - » S POTICO NA POT« - degustacija različnih vrst potic
22.00 - SVETOVNA POPTNICA ALMA KARLIN - kino na prostem
(kostanjev drevored)
Avla KC razstava »Zgodovina Južne železnice«, razstava »Po stopinjah čolnarjev« - kulturno-zgodovinska pot po Litiji, stalne muzejske zbirke (železnica, rudarstvo, zgodovina plovbe po Savi)
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URA

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške
• Izdelava pergol in nadstreškov

Tudi letos bo ZKMŠ Litija - OE Šport
organiziral Litijski tek, ki skuša nadaljevati dolgoletno tradicijo teka v Litiji, ki sega že v predvojni čas.
V ponedeljek, 9. junija, pa bomo ob 19. uri v Kulturnem centru
otvorili razstavo o zgodovini športa v Litiji, ki jo je pripravila enota
Mestnega muzeja, popestrilo pa jo bo predavanje Helene Hauptman o športnem utripu v Litiji do 2. sv.vojne. Športni duh je bil v
Litiji prisoten že v 2. polovici 19. stol., ko se omenjajo prva organizirana javna tekmovanja v kegljanju, v začetku 20. stol. je športno
udejstvovanje zaživelo v sokolskih vrstah, vrhunec pa doživelo z
ustanovijo SK Litija leta 1929, ki je v desetletju pred 2. sv vojno
razvil številne športne sekcije od nogometa, veslanja, atletike, kegljanja, kolesarstva, smučanja itd.

DATUM

PROŠNJA!

V litijskem muzeju že intenzivno pripravljamo novo muzejsko postavitev, ki naj bi jo v naslednjem letu postavili v prostorih stare sodnije. V ta namen PONOVNO NAPROŠAMO vse občanke in občane, da
pobrskajo doma, »pospravijo« podstrešja, stare skrinje, pogledajo
v kleti in shrambe, ali se morda kje nahaja staro fotografsko in drugo gradivo, ki bi bilo dragocena pomoč pri ustvarjanju naše in vaše
»litijske zgodbe«. Zelo veseli in hvaležni bomo za vsak prispevek ali
informacijo.
Kontakt: Mestni muzej Litija, Trg na Stavbah 8a,
gsm 031/689-160, e-pošta: helena.hauptman@siol.net

Otvoritev razstave
o zgodovini športa
v Litiji - 9. junij

Ura dela tika taka
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, s
sedežem v Knjižnici Litija, pa vabi vse ljubitelje keramike na razstavo Ura dela tika taka. Članice keramičnega krožka so izdelale
keramične stenske ure, ki bodo na ogled v torek, 27. maja ob 17. uri
v Knjižnici Šmartno. Po razstavi bodo s pomočjo projekcije predstavili delovanje univerze v letošnjem šolskem letu in nato šolsko leto
sklenili družabno na Mačkovem vrtu.

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2014 - sobota, 21. junij
»Gremo na potovanje«

kulturNI CENTER litija

• Adaptacije
• Mizarska dela
041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

E-pošta: lesokras@siol.net

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

18.00
11.50

Izdelava hotela za čebele in gnezdilnic za ptice - delavnica
Ulična četvorka (maturanti Gimnazije Litija)

20.00

LETNI KONCERT, MePZ Cum anima

16.00
21.00
Od 10. ure dalje
14.00
18.00
18.00
19.00
18.00
18.00
18.30
18.00
9.30 – 15.00

LOKACIJA

Mladinski center Litija
Valvasorjev trg; Litija
Cerkev sv. Martina, Šmartno pri
Litiji
dvorišče Mladinski center Litija
dvorišče Mladinski center Litija
Breg pri Litiji
Kulturni center Litija
Mladinski center Litija
Mladinski center Litija
Kulturni center Litija
Mladinski center Litija
občina Litija
Kulturni center Litija
Mladinski center Litija
Kresnice in okolica

RAJ MLADOSTI – dnevno dogajanje (natančen program preveri v razdelku Mladinski center Litija)
RAJ MLADOSTI – koncert litijskih rock skupin: Artenigma, Pulz, KXX in Tomaž Fojkar + posebni gost Trkaj
Dan jagod in špargljev, Društvo za razvoj podeželja LAZ
Dokumentarni film o Brunu Groningu: PO SLEDEH ČUDODELNEGA CELITELJA
Trženje projektov – delavnica
Homoseksualnost – okrogla miza
Koncert citrarskega orkestra SREBRNE STRUNE
Avtomehanik – predstavitev poklica
Likovna razstava CICI LILA
Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin GŠ Litija-Šmartno
Common ground – Colina Van Bemmel in prijatelji, otvoritev razstave in delavnica
EX TEMPORE 2014 KRESNICE
18. POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE (z Nejcem Grmom, s skavti iz Dola pri Ljubljani, mešani zbor KD
9.00...
Polšnik
SVETI FRANČIŠEK iz Sv. Trojice, z ansamblom Zimzelen in MoPZ Polšnik)
14.00
Dokumentarni film o Brunu Groningu: PO SLEDEH ČUDODELNEGA CELITELJA
Kulturni center Litija
18.00
Vrednotenje in motivacija zaposlenih in prostovoljcev v organizaciji – izkustvena delavnica
Mladinski center Litija
17.00 in 18.30
Zaključni koncert učencev 1. razredov Glasbene šole Litija - Šmartno
Dvorana GŠ, Litija-Šmartno
3. TAČKOV FESTIVAL - predstava: NAJBOLJŠI PAR - Sten Vilar in Damjana Golavšek.
Kulturni center Litija, Park na
8.30 - 12.00
Prikaz zabavnih trikov s kužki Kinološkega društva Zagorje
Stavbah,
3. TAČKOV FESTIVAL - Delavnice z MC-jem, bralni kotiček pod kostanji - pravljice, Tačke pomagačke na
17.00 - 19.00
Park
na
Stavbah,
Knjižnica Litija
obisku, srečanje z gostom
3.
TAČKOV
FESTIVAL
Prikaz
aktivnosti
policijskih
službenih
psov
Animacijski
program
z
razglasitvijo
9.00 - 12.00
Park na Stavbah
nagrad sodelujočim v natečaju
18.00
Klubska scena – večer glasbe in poezije
Mladinski center Litija
19.00
Otvoritev fotografske razstave o zgodovini športa v Litiji s predavanjem
Kulturni center Litija
19.00
PRAZNIKU V POZDRAV - razstava LILA
občina Litija
18.00
Zlorabe – čustvene, psihične in fizične – filmski večer in okrogla miza
Mladinski center Litija
18.30
Zaključni nastop plesnega oddelka Glasbene šole Litija - Šmartno
Dvorana KC Litija
18.00
MALA LILA - likovna razstava
Knjižnica Šmartno
19.00
Zaključna prireditev dijakov Gimnazije Litija
Športna dvorana Gimnazije Litija
20.00
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI
Kulturni center Litija
18.00
Romunija z Mašo Soršak - potopis
Mladinski center Litija
18.30
Koncert absolventov večer Glasbene šole Litija - Šmartno
Dvorana GŠ, Litija - Šmartno
18.00
Romunija z Mašo Soršak - potopis
Mladinski center Litija
8.00 – 13.30
Gostovanje Gimnazije Litija v MC-ju
MC, KC in Knjižnica Litija
8.00 – 13.30
Gostovanje Gimnazije Litija v MC-ju
MC, KC in Knjižnica Litija
18.00 - 24.00
POLETNA MUZEJSKA NOČ - program v razdelku KC Litija
Kulturni center Litija
Zvečer
Celovečerni koncert ob dnevu državnosti, Tamburaški orkester Šmartno
Grad Bogenšperk
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
UDELEŽBA NA 24. NACIONALNEM
OTROŠKEM PARLAMENTU
V ponedeljek, 7. 4. 2014, sem se skupaj z ostalimi predstavniki osnovnih šol iz Zasavja in dvema
mentoricama udeležila 24. nacionalnega otroškega
parlamenta v Državnem zboru v Ljubljani.
V Državnem zboru smo se namestili v udobne stole,
kjer po navadi sedijo parlamentarci, tisti dan pa smo imeli to čast
mi - otroci. Po uvodnih pozdravih in izvolitvi organov 24. nacionalnega otroškega parlamenta je sledilo delo po skupinah. Izbirali smo
lahko med naslednjimi temami: Drugačen sem, saj si tudi ti, Doseganje ciljev, Revščina in brezposelnost mladih ter Vpliv medijev.
Sama sem sodelovala v skupini s temo Drugačen sem, saj si tudi
ti. Bilo je precej drugače kot na šolskem ali regijskem parlamentu.
Če smo želeli kaj povedati, smo morali dvigniti roko in počakati, da
smo bili poklicani, nato pa vklopiti mikrofon. Preden smo povedali,
kar smo želeli, smo se morali predstaviti z imenom in priimkom ter
povedati, iz katere regije prihajamo. Le redko sem prišla na vrsto,
saj je bilo v skupini še štirideset otrok, ki so prav tako hoteli podati
svoje mnenje o drugačnosti. Po dvourni debati smo določili dva člana skupine, ki sta predstavila vsa naša razmišljanja v parlamentu.
V drugem delu srečanja je sledila predstavitev skupin in dvajsetminutna razprava na to temo. Zanimivo je bilo poslušati različna mnenja. Kasneje se nam je pridružila tudi predsednica vlade Alenka
Bratušek, ki nas je pozdravila z govorom. Na koncu je sledila le še
razglasitev teme za 25. nacionalni otroški parlament, največ glasov
je dobila poklicna orientacija. Sledil je ogled parlamenta in okusno
kosilo. Vsi smo bili že izčrpani, saj je bil dan res naporen.
Moja izkušnja je neprecenljiva. Spoznala sem nekaj dobrih prijateljev iz cele Slovenije in ni mi žal, da sem se odločila za udeležbo na
24. nacionalnem otroškem parlamentu ter kljub strahu odšla med
ljudi, ki jih nisem poznala. A navsezadnje, priložnost zamujena, ne
vrne se nobena. 
Nika Lavrič, 9. r POŠ Dole

VABILO

Osnovna šola Gabrovka–Dole in Zdravstveni dom Litija
vabita na

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ki se bodo odvijale
v petek, 30. 5. 2014, od 15.00 – 18.00, v prostorih
OŠ Gabrovka ter na šolskem igrišču v Gabrovki.
Udeleženci bodo lahko opravili:
-b
 rezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter krvnega tlaka,
- obremenilni test hoje na 2 km,
- meritve telesne mase,
- pogovore z zdravstvenimi delavci in se seznanili s programom DORA, državnim presejalnim programom za
odkrivanje raka dojk ter osvojili veščine za samopregled dojk.
Vabljeni.
VRTEC ČEBELICA

BABICE IN DEDKI NA OBISKU
PRI »METULJČKIH«
Otroci skupine »Metuljčki« smo v vrtec povabili babice in dedke. Z njimi se zelo radi igramo. Prav tako
se radi igramo s prijatelji v vrtcu. Zato smo želeli,
da bi se babice in dedki z nami poigrali tudi v malo drugačnem
okolju, kjer otroci preživimo
večino našega časa. Za začetek smo babicam in dedkom povedali deklamacijo
neznanega avtorja »Babica
in dedek«, nato pa smo ob
spremljavi instrumentov, frnikol, ki smo jih udarjali eno
ob drugo, zapeli »Pesmico o
frnikoli« M. Voglar in s tem
nakazali osrednjo temo današnjega srečanja. Za tem je sledila
uganka o frnikoli.
Nato smo pričeli z igrami s frnikolami: zadevanje največje frnikole
in metanje frnikol v škatlo. Zmagovalci so za nagrado dobili poljubček in objem svojega vnučka oziroma dedka in babice. Po končanih
aktivnostih smo babice in dedke pogostili z buhteljni in jabolčno
pito, ki smo jo v dopoldanskem času spekli sami.
V družbi babic in dedkov smo zelo uživali. Tudi vzgojiteljici sta bili
navdušeni nad številčno udeležbo in dobro voljo.
Mag. Simona Hribar

MEDNARODNI LIKOVNI EX TEMPORE
V sredo, 7. 5. 2014, smo bili povabljeni na mednarodni likovni ex
tempore, ki ga je organizirala OŠ Jurije Vega iz Moravč. Udeležili so se ga po trije učenci iz vsake sodelujoče šole. Iz naše šole
so ustvarjali Manca, Selma in Anesa pod
mentorstvom likovne pedagoginje Marije
Bregar Hostnik.
Zbrali smo se pred poslovno zgradbo Termit in skupaj ustvarjali do 13. ure. V letošnjo temo je bilo vključeno vse, kar je
povezano z naravnimi materiali. Zbralo se
nas je preko 100 učencev. Dela iz tujine
pa bodo prispela po pošti. Nastali so prečudoviti izdelki in dokazali
smo, da otroška domišljija in ustvarjalnost nimata meja.
Otvoritev razstave bo 5. 6. 2014 na Gradu Tuštanj.
Marija Bregar Hostnik
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Osnovna šola Litija
POROČILO O TEKMOVANJIH IZ BIOLOGIJE
V letošnjem šolskem letu se je na tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni pripravljalo 55 učencev
od 6. do 9. razreda. Veliko so se naučili, saj je kar
21 učencev osvojilo bronasto priznanje. To so: Lavra
Okorn, Eva Mlinar, Lana Bercieri Povše, Anuša Strle,
Gabrijel Voje, Nina Zimič, Jure Cirar, David Valte, Urška Širok, Grega Anžur, Neja Dolar, Katjuša Ponebšek, Anja Žužič, Sara Lavrenčič, Lisa van den Bossche, Marko Bjelčević, David Vrančič, Mila
Štimec, Particija Fele, Liljana Stojčevska in Tadej Pirc.
Na državnem tekmovanju je Lavra OKORN osvojila ZLATO priznanje, Eva MLINAR pa jeosvojila SREBRNO priznanje v poznavanju
sladkorne bolezni. Učenci spoznavajo vzroke za pojav te bolezni, ki
je v strmem porastu. Dejstvo je ,da se tip II,ki je sicer bolj značilen
za starejšo populacijo, vse pogosteje pojavlja tudi med mladimi.
Pomembni dejavniki tveganja zanjo so premalo gibanja in neprimerna prehrana ter prevelika telesna teža.
V jesenskem času je bilo tudi tekmovanje za Proteusovo priznanje
iz biologije. Letošnja tema so bile Kače Slovenije. Sodelovalo je 18
učencev,10 jih je osvojilo bronasto Proteusovo priznanje. To so Eva
Mlinar, Mila Štimec, Neja Dolar, Neža Koprivnikar Stopar, Katjuša
Ponebšek, Špela Doblekar, Maja Kralj, Anja Žužič, Gabrijel Voje in
Drejc Planinc Juvan.
Šest učenk se je udeležilo tudi državnega tekmovanja, Eva MLINAR in Neža KOPRIVNIKAR STOPAR pa sta na državnem tekmovanju osvojili SREBRNO Proteusovo priznanje. Mentorica
učencev je Ljudmila Intihar.
Čestitke vsem tekmovalcem tako na šolski ravni, kot na državni,
saj priprave na tekmovanja vzamejo veliko časa, uspeh pa ni zagotovljen…..

Družabna druženja, nova oblika sodelovanja s starši so letošnje
šolsko leto že dodobra utečena. Vsakokrat se odvija zanimiva dejavnost, ki nas še bolj povezuje in omogoča boljše sodelovanje med
šolo in domom.

Kuharski večer

V sredo, 16. 4. 2014, smo v OŠ Gradec imeli učenci 4. in 5. razreda
kuharski večer skupaj s starši. Večer sta vodila študenta BIC-a g.
Peter Virant in g. Jure Starič. Jure nam je predstavil delo natakarja.
Le ta mora biti urejen, spreten in prijazen do gosta. Da pa nismo le
poslušali smo morali poprijeti za delo. Mize smo postavili tako, da
je nastala jedilnica. Pogrnili prte.
Jedilni pribor in kozarce smo
spolirali. Pokazal nam je, kako
se pripravi pogrinjek za trojni
meni. Za dekoracijo smo dali v
posodo suhi led in ga prelil s toplo vodo. Iz posode se je začela
valiti megla. Bilo je zelo lepo.
V kuhinji nam je g. Peter predstavil dve jedi, ki smo jih tudi naredili. Prva je bila poletna solata, nato pa
še sirovo tortico ali cheseecake. Zelo je bilo dobro. Na koncu je g. Peter pripravil še koktail za starše. Otroci smo ga samo poskusili. Nato
smo še pomili in pospravili. Siti in zadovoljni smo se odpravili domov.
Bilo je zelo zabavno in predvsem poučno. Spoznala sem, kako natančna je priprava mize in nato postrežba gostov. Meni je bila sicer
najbolj zanimiva dekoracija s suhim ledom. Zelo dobri sta bili tudi
tortica in solata. 
Patricija Bokal, učenka 5.A

DVE ZLATI VEGOVI PRIZNANJI
Na državnem tekmovanju iz matematike, ki je bilo v soboto,
12.4.2014, v Ljubljani sta zlati Vegovi priznanji prejela Sara Lavrenčič iz 7.b in Blaž Zupančič iz 9.a. Na področnem tekmovanju sta poleg teh dveh učencev prejela srebrni Vegovi priznanji še
osmošolca Tadej Vozel in Nik Vozelj. Vsem prejemnikom priznanj
čestitamo mentorji, učitelji matematike na šoli. Mentorica učencev
je Angela Marolt.

PLESNI VEČER
V torek, 15.4.2014, smo v baletni dvorani Športne dvorane Litija
imeli Plesni večer. Predstavili so se plesalci in plesalke, ki obiskujejo interesno dejavnost ples. Vključenih je 28 učencev in učenk iz
1., 2., 3. in 5. razreda ter 11 učencev iz Podružnice s prilagojenim
programom.Večer so popestrili plesni gostje. Z baletno točko so
nastopile plesalke iz GŠ Litija-Šmartno. Iz Plesnega športnega
društva NLP so se predstavili s tremi točkami hip-hopa in streeta.
Še enkrat hvala vsem plesalcem in njihovima trenerjema Žužani
Bartha in Tadeju Premku. Po težkih treningih in uspešnih nastopih
na Plesnem večeru so se posladkali s sladoledom. Mentorica učencev je Tjaša Dražumerič. 
Zbrala in uredila Petra Pavlica

Podružnica s prilagojenim programom
16. DRŽAVNO TEKMOVANJE
V NAMIZNEM TENISU
V petek, 4.4.2014, je v športni dvorani v Litiji potekalo 16. državno tekmovanje v namiznem tenisu za
učence in učenke šol z nižjim izobrazbenim standardom. V športni dvorani je sodelujoče pozdravila vodja Podružnice s prilagojenim programom Marjeta Mlakar - Agrež, nato pa so
nadaljevali s kulturno prireditvijo. Iz Osnovne šole Litija je odlično
drugo mesto osvojil Avdo Nuhanovič iz 8. razreda. Tim OŠ Litija je pri
organizaciji deloval usklajeno, zato
je tekmovanje potekalo brez problemov in na visokem nivoju. Posebna
zahvala gre ravnatelju Petru Strletu
za vso podporo. Zahvaljujejo se tudi
donatorjem, ker brez njih ne bi bilo
dodane vrednosti: HSE – Holding
Slovenske elektrarne d.o.o., Wrigley d.o.o, Atlantictrade d.o.o,
Telekom, Uskok d.d, Pipistrel d.o.o., Tradex, transport, špedicija,
trgovina, d.o.o., TIPRO keyboards d.o.o., Omahen transport d.o.o.

Renata Dimnik

10. IGRE MATP LJUBLJANSKO – DOLENJSKE REGIJE
CUDV DRAGA, IG 2014
V četrtek, 17.4.2014 so se Marcel Gorišek, Sonja Cvetko, Luka Lindič in Ema Zeba iz Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim
programom, udeležili 10. regijskih iger specialne olimpiade MATP
na Igu. Učenci so svoje spretnosti preizkusili na desetih različnih
postajah. Vse vaje so uspešno opravili, saj program MATP omogoča vsakemu udeležencu, da s prilagoditvijo vaj, opreme in po
potrebi s pomočjo trenerja doživi uspeh. Vsi učenci so uspešno zaključili tekmovanje in si prislužili priznanja. Le ta pa so podelili znani slovenski športniki in sicer Mitja Petkovšek, Rajmond Debevec
in Mojca Rode. Sledil je še zabavni program ob glasbi. Polni novih
vtisov so se nato vrnili nazaj v Litijo. 
Saša ŠEŠKO

NASTOP NA OBČINSKI PEVSKI REVIJI V LITIJI
V mesecu aprilu je potekala Občinska pevska revija. Udeležili so
se je tudi učenci Podružnice s prilagojenim programom. Letos so
združili moči: pevci in instrumentalisti. Pridružili so se tudi učitelji
in nastala je pestra pevsko-instrumentalna skupina. Predstavili so
se s tremi skladbami: Da prijazna bodo jutra, Kje so tiste stezice
in Moje dekle je še mlada. Učenci so bili po nastopu zadovoljni in
polni prijetnih občutkov. V mesecu maju jih čaka še en pomemben
dogodek - nastop na republiški pevski reviji Zapojmo, zaigrajmo,
zaplešimo v Murski Soboti. Mentorici nastopajoče skupine sta bili
Sandra Rihter in Alenka Vidgaj. Alenka Vidgaj

POŠ HOTIČ

STARŠEVSKI VEČER V POŠ HOTIČ
V mesecu aprilu je v Podružnični šoli Hotič potekal starševski večer, ki je bil tokrat zgodovinsko obarvan. Večera so se udeležili
tako starši kot njihovi otroci. Skupaj smo spoznavali stare pisave.
Potrebno je bilo vložiti veliko umetniškega truda, saj
je bil lepopis nekoč izjemno
pomemben. Učiteljice smo
pomagale pri nastajanju knjižnega kazala iz časa starih
Egipčanov in kartic z imeni, ki
so bile napisane v stari gotici
ter v starih kitajskih pismenkah. Skupaj smo ugotovili, da
je bilo za pisanje nekoč potrebna mirna roka, potrpežljivost in seveda kanček umetniške žilice.
Starševski večer v zgodovinski preobleki je bil samo nadaljevanje
zgodovinskih uric, ki jih v tem šolskem letu izvajamo v oddelkih podaljšanega bivanja na šoli Hotič. V mesecu maju bomo te vsebine
sklenili s počastitvijo Dneva Evrope in s spoznavanjem evropskih
držav. Anita Mirjanić, učiteljica v podaljšanem bivanju
V OŠ Gradec in njenih podružničnih šolah v Hotiču, Kresnicah, Jevnici in Vačah poleg obveznega programa izvajamo dodatne vsebine,
manjše in večje projekte, s katerimi se vsako leto predstavimo na
šolski prireditvi v mesecu juniju. Tudi letos vas vabimo na zaključno
šolsko prireditev, ki bo v četrtek, 5. junija letos od 17. ure dalje
pred OŠ Gradec, kjer se bodo predstavili učenci matične in podružničnih šol. Letošnja rdeča nit je ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG.
Veseli bomo vašega obiska, poskrbeli bomo, da bo zanimivo in zabavno.
Učenci in zaposleni OŠ Gradec in POŠ Hotič, POŠ Kresnice, POŠ
Jevnica in POŠ Vače
(nadaljevanje s 1. strani)

9. MAJ - DAN EVROPE
Po uspehu na regijskem izboru se najboljša dela pošljejo na državni izbor. Letos je v natečaju sodelovalo skoraj 7000 učencev in
dijakov iz vse Slovenije. Štirje učenci likovniki in štirje literati naše
šole so na regijskem tekmovanju bili
izbrani v ožji izbor. Na državni ravni pa
je uspel učenec 8. razreda MATIC ŠUŠTAR za likovno delo z naslovom »Brez
mobinga«, ki je nastalo pod vodstvom
likovne pedagoginje MARIJE BREGAR
HOSTNIK.
Prireditev je potekala 9. maja na dan
Evrope v Ljubljani v festivalni dvorani. Kulturni program se je začel
z slovensko in evropsko himno, zatem pa s podelitvijo nagrad najboljšim. Maticu ga je izročila varuhinja za človekove pravice Vlasta
Nusdorfer. Poleg osvojenega prvega likovnega dela v državni v tretji triadi je prejel še nagrado 6 dnevne aktivne počitnice v COŠD.
Čestitamo! 
Marija Bregar Hostnik, OŠ Litija
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LITIJSKI GIMNAZIJCI USPEŠNI
V MALEM NOGOMETU

Z uvrstitvijo v polfinale državnega tekmovanja v
nogometu so dijaki dosegli enega najvidnejših
uspehov na športnem področju doslej. Da športni
dogodki res povezujejo mlade, se je pokazalo z
uvrstitvijo med osem najboljših
ekip v Sloveniji. Polfinalni turnir
v malem nogometu se je v sredo, 23. 04. 2014, odvijal v litijski
športni dvorani.
Šolska liga v malem nogometu je
na gimnaziji organizirana že vrsto
let. Gotovo je eden od pomembnih dejavnikov, da je nogomet
med dijaki ena najbolj priljubljenih dejavnosti. V letošnjem šolskem
letu je ekipo skozi vse stopnje tekmovanja krasil izjemen timski
duh, zaradi katerega so se lahko kosali tudi z najboljšimi ekipami. S
svojimi trenerskimi izkušnjami je pomagal tudi Mito Kos. Pozitivna
energija, ki je krasila ekipo, se je prenesla tudi na velik del ostalih dijakov, ki so dihali
z njo. Pokazalo se je,
da je lahko šport lepa
priložnost za druženje.
Na zadnji tekmi turnirja, ki je odločala celo o
naši uvrstitvi v finale,
se je s športnim navijanjem pokazala tudi velika pripadnost šoli. V
finale sta se zasluženo uvrstili Gimnazija Šiška in SŠ Jesenice.
Cilj športne vzgoje na Gimnaziji Litija je navdušiti mlade za šport, ki
je še kako pomemben za kakovostno življenje, in ta dogodek nam
bo ostal v zares lepem spominu. Omeniti moramo tudi pokrovitelje
turnirja, ki so pokazali, da tudi v domačem okolju obstaja posluh
za šport mladih (PINO – gradbeni inženiring, AMBIENT d. o. o., podjetje ORGANIZEM kreativne in informacijske storitve, Gostilna pri
mačku ...). 
prof. Mitja Strmec

Novice iz Velike Štange.
Najprej se povrnimo še v leto 2013, kjer smo v organizaciji K.Š.D.
in pa seveda z sodelovanjem podružnične šole Štangarske poljane
in njenih učiteljic in učencev-učenk, meseca decembra pričakali
dedka mraza za najmljajše. Konec leta 2013 je K.Š.D. Velika Štanga
organiziralo tradicionalno novoletno srečanje članov in pa seveda
krajanov, kakor tudi podpornikov društva.
V letu 2014 je društvo 14.3. izvedlo redni letni občni zbor z volitvami
članov in predsednika društva, izvolili so se trije novi člani in sicer:
Grozdnik Barane, Šinkovec Peter in Rosanda Prosenc, katerim so se
pridružili člani iz prejšnjega štiriletnega mandata: Skubic Janko, Fortuna Tine, Jerant Andrej, Jug Lojze, Kastelic Damjan in Marjan Lukančič
kot predsednik društva, kateri mu je to že tretji štiriletni mandat.
Po načrtovanem letnem planu smo 22.3.2014 organizirali veselo igro STROGO ZAUPNO in sicer v sodelovanju
z gledališčem VIDOVO, iz
Šentvida pri Stični. Obisk
prireditve je bil zelo dobro
obiskan.
Za najmlajše smo na športnem parku KOMUN namenili prostor za otroška igrala,katera bodo
v uporabi, po koncu meseca Aprila.
Na področju kulture je bil 29.3.2014 organiziran koncert ženske
vokalne skupine LIPA iz Litije in je bil posvečen materam, kakor
tudi ženam. 10.4.2014 so otroci iz podružnične šole Štagarske poljane, pod vodstvom učiteljic in mentoric nastopili v Veliki Štangi
z naslovom Z ŠOPKOM V POMLAD, kjer so prkazali igro, petje in
igranje na harmoniko, kar je še posebaj navdušilo občinstvo. Za
ves trud in vložene ure v to izvedbo se v imenu društva, vsem prav
lepo zahvaljujem.
Na koncu naj še omenin, da se je pričelo spomladansko tekmovanje
malega nogometa na travi-OLMN LIGA, domače tekme so ob nedeljah ob11/30 uri, na športnem parku KOMUN prav tako se je pričela
med občinska rekreativna liga v balinanju, kjer domače tekme potekajo na športnem parku KOMUN ob petkih in sicer ob 17/30 uri.
Naj še omenim, da vse zainteresirane za najem brunarice za piknik,
da se lahko informirajo na številko mobitela 041/274-211.

Vrtec Litija
GLASBENI DIRENDAJ
V sredo, 23. aprila, smo zaposleni, skupaj z otroki, v telovadnici Gimnazije Litija pripravili prireditev z nastopom otrok iz vseh enot našega vrtca.
Letošnja tema je bila GLASBENI DIRENDAJ, skozi
katero so otroci igrivo prikazali raznolike glasbene
vsebine. Mnogi obiskovalci so videli godbo z mažuretkami, zvočno zgodbo, ljudski
ples z godci, pevski zbor, opero,
ples ob spremljavi
lastnih instrumentov ter igro na cajone (kahone). Na
cajone in na druge
male instrumente smo zaigrali tudi zaposleni in tako glasno ter ob
podpori gledalcev slavnostno začeli prireditev. Točke nastopajočih
sta povezovali lutki Bine in Neža. Letošnja prireditev je bila posebna tudi zato, ker smo prvič predstavili našo novo himno. Melodijo
je napisal Jani Slimšek, besedilo pa sta
prispevali sodelavki
Maja Cilenšek in Nataša Novak. »Dobra
energija je v vrtcu Litija« je del teksta, ki
je še dolgo odmeval v glavah naših malčkov in verjamemo, da so to
energijo začutili tudi obiskovalci. Glasbeni direndaj smo pripravili
tudi v avli Občine Litija, in sicer z razstavo otroških izdelkov. Fotografije razstave in
prireditve si lahko ogledate tudi
na naši spletni
strani.
Prireditev pripravljamo brez skupnih vaj ali generalke, zato nam
pohvale obiskovalcev veliko pomenijo. Vsem staršem in drugim
obiskovalcem se iskreno zahvaljujem za vse prijazne misli pohval
in podpore! 
Liljana Plaskan, ravnateljica

VRTEC V NARAVI
V Hotiču imamo razgiban okoliš, ki otrokom nudi izvajanje različnih
dejavnosti v naravi, hkrati pa nam krajani še dodatno popestrijo
vrtčevska doživetja, ko nas povabijo k sebi domov.
Naši otroci veliko časa preživijo v naravi. Veliko hodimo v gozd v
vseh letnih časih. V jeseni, opazujemo naravo, ki jo letni čas obarva v čudovite barve, poslušamo šumenje drevesnih listov, ugotavljamo katero lubje je gladko in katero hrapavo, katera drevesa so
iglavci, katera listavci, nabiramo kostanj, poleg kostanja iščemo še
žir in želod itd. Nabrani kostanj pečemo na kostanjevem pikniku, ki
ga organiziramo na igrišču v Hotiču. V zimskem času iščemo sledi
gozdnih živali, opazujemo zasneženi gozd in ugotavljamo, katera
drevesa ne odvržejo svojih listov. Spomladi, ko začnejo drevesa zeleneti, pa se odpravimo nabirat smrekove vršičke. Včasih nam v
gozdu škrat pusti sporočilo ali pa sladko presenečenje.
Ko na travniku začne rasti trava, se odpravimo nabirat šopke za
naše mamice. Včasih naredimo kakšen venček iz rož ali pa celo
spuščamo papirnata letala. Na travnik se odpravimo tudi s povečevalnimi stekli in preko njih opazujemo majhne živali ali rastline. Ko
je že dovolj toplo in so travniki pokošeni, vzamemo pregrinjalo in
nahrbtnik z malico ter si naredimo piknik na travniku. Pozimi, če je
dovolj snega, gremo na hrib ter se dričamo in sankamo.
V Hotiču imamo zelo blizu reko Savo, ki si jo gremo nekajkrat letno pogledat. Takrat najamemo gasilce, ki nam z veseljem zaprejo
cesto, da jo lahko varno prečkamo. Ob reki Savi je veliko možnosti
za opazovanje in igro. Sprehodimo se do lovske opazovalnice in do
brzic. Ob reki pa so tudi idealne možnosti za naravni poligon (hoja
po deblu, skakanje čez gume in krtine). Včasih nabiramo kamenje
in ga mečemo v reko. V zalivih pa opazujemo ribe.
V pomladanskem času se odpravimo tudi na daljše sprehode v sosedne kraje oz. hribe. Vsako leto gremo na Jesenje, Bitiče in na
Konja.
Preko vseh zgoraj naštetih aktivnosti otroci pridobivajo različna
znanja na področju narave, ki se povezuje še z ostalimi področji.
Spoznavajo naravo in spremembe v njej v vseh letnih časih; odkrivajo razlike med živo in neživo naravo; odkrivajo, spoznavajo in primerjajo živa bitja in njihova okolja; spoznavajo, da se živa bitja med
seboj sporazumevajo itd. Pri vsem tem pa narava omogoča otroku
fizično aktivnost, ki je v predšolskem obdobju še kako pomembna.

Tanja Rozina, mag. predš. vzgoje

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

DRUŠTVO TAČKE IN REPKI

OBISKALI SMO VRTEC
NA VAČAH
V sredini aprila, natančneje nekaj
dni pred veliko nočjo, je Društvo
tačke in repki obiskalo vrtec na Vačah.
Za otroke smo pripravili Origami
delavnico na temo »velikonočne
živali«. Otroci so z veseljem iz papirja izdelovali velikonočne živali
kot so piščančki, zajčki in račke.
Manjkale pa niso tudi mucke in
kužki, našla pa se je tudi kakšna
ribica in celo želva. Ker pa smo se
vsi strinjali, da imamo živali radi,
smo naredili tudi nekaj srčkov. Vse skupaj pa potem oblikovali v
voščilnice, da so jih otroci lahko odnesli domov. Ob izdelavi živalic
smo vsi neizmerno uživali in čas, ki smo ga preživeli skupaj je prehitro minil. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah, več pa
na Facebook-u. 
ZA Društvo tačke in repki: Sabina Palka

VPIS NOVIH UČENCEV
V ŠOLSKO LETO
2014/2015
Vpis novih učencev za šolsko leto 2014/2015 bo v Glasbeni šoli
Litija-Šmartno potekal na osnovi opravljenega sprejemnega preizkusa in v skladu s številom prostih vpisnih mest.
Sprejemni preizkusi (redni rok) za otroke, ki se bodo v šolskem letu 2014/2015 vpisali v 1. razred instrumenta, petja ali
plesa, bodo v prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno v poslovni
stavbi Predilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, in sicer:
- sreda, 28. maj 2014, od 17. do 19. ure in
- sobota, 31. maj 2014, od 10. do 12. ure.
Potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih primerov
Novinci se lahko vpišejo v naslednje izobraževalne programe:
glasba, ples, predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica.
Sprejemni preizkus za vpis (naknadni rok):
- ponedeljek, 25. avgust 2014 od 16. do 17. ure.
Podrobnosti o posameznih programih
najdete na našem spletnem naslovu:
gslitijasmartno.si
VABLJENI!

Ljubitelji likovne dejavnosti so še naprej aktivni.
V aprilu sta v Tržiču v okviru ZLATE PALETE
razstavljali svoji abstrakciji Darja Bernik in
Gabrijela Hauptman. Člani društva LILA so
se odzvali prošnji Doma Tisje in donirali - podarili dvajset svojih slik
za opremo prenovljenih prostorov v domu.
V maju so oddali slike za Zlato paleto - realizem, razstava bo v
Starem trgu pri Ložu.
Pripravili so tudi drugo letošnjo društveno razstavo odraslih likovnikov z naslovom GRAFIKA, ki je bila v avli občine Litija od
12. do 27. maja. Razstavljalo je 15 članov: Nubia ANŽEL, Marko
Begić, Darja BERNIK, Marija BREGAR HOSTNIK, Jelka JANTOL, Danijela KUNC, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža Ocepek,
Sonja PERME, Jelka POLAK, Sabina SLANA CVIKL, Marijana
ŠUŠTARŠIČ, Pavel SMOLEJ, Anita VOZELJ in Jelka ZAJC.
Delavnica umetniške grafike društva LILA je nadgradnja dosedanjega slikarskega znanja članov in je spoznavanje umetniških
grafičnih tehnik visokega in globokega tiska. Konec leta 2013 je
delavnico vodil mag. Zoran Poznič, ak. kipar, v letu 2014 pa umetnik, mojster grafike, Jože Potokar - Cvrčo.
Najprej so udeleženci spoznali linorez ter izdelavo male grafike
(ex librisa). Nato so se lotili tudi dela s suho iglo in jedkanice.
Vsak udeleženec je oblikoval kompozicijo, prenesel risbo na matrico, pripravil matrico za odtis in jo tudi odtisnil. Tiskanje je potekalo v prostorih društva RELIK Trbovlje.
Udeleženci so spoznali le delček možnosti, ki jih ponuja grafika.
Razstava pa ponuja le del ustvarjenih grafik.
Na šmarski osnovni šoli so 17. maja na mavrični soboti predstavili
društvo LILA. V dveh delavnicah so skupaj z učenci tudi ustvarjali.
Svojo prvo samostojno razstavo so pričakali tudi mladi risarji in
slikarji iz CICI LILE. Skupina je začela delovati v šolskem letu
2013/14 in jo vodi mentorica Danijela Kunc, somentorica je Anita
Vozelj. Razstava bo postavljena v avli litijske občine od 28. maja
do 7. junija.
V soboto, 31. maja bo v sodelovanju z JSKD OI Litija potekal EX
TEMPORE KRESNICE 2014. Sodelujejo ljubiteljski slikarji iz širšega območja. Prijavite se!
Razstava PRAZNIKU V POZDRAV bo v počastitev občinskega praznika v avli litijske občine od 9. do 28. junija.
12. junija bo v šmarski knjižnici odprta druga letošnja razstava
skupine MALA LILA, ki jo vodi mentorica Maja Šuštaršič in somentorica Brigita Škrabanja. 
Predsednica LILA: Joža Ocepek
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LITIJSKI LOVCI ODPRLI NOVO PREŽO

Kvalitetni, pa tudi koristni predavanji
Dole, marec in maj 2014 - Društvo podeželskih žena in deklet Dole
pri Litiji je v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Litija organiziralo uvodno delavnico z naslovom »Uporabnost permakulture
na domačem zelenjavnem in zeliščnem vrtu ter pri ureditvi okolice
hiše«.
V svet permakulturnega sveta
nas je popeljala ga. Štefanija
Kos Zidar, direktorica in ravnateljica Šole za hortikulturno
in vizualno umetnost Celje.
Sama beseda permakultura
pomeni trajno kmetijstvo, katerega cilj je ustvariti ekološko
okolje, ki bi lahko ekonomsko
preživelo. Upošteva prirojene lastnosti rastlin in živali, jih kombinira
z naravnimi značilnostmi pokrajine. Temelji na opazovanju naravnih
okolij, na modrosti, ki jo vsebujejo tradicionalni načini kmetovanja,
ki smo jih že od nekdaj pridno uporabljali. Hkrati pa ustvarja kultivirano okolje, ki je namenjeno bolj kakovostni hrani. Ta sistem
omogoča, da jemo lokalno pridelano hrano z domačega vrta ali njive, s tem pa zmanjšamo porabo energije. Samozadostnost hrane
je poleg vsega tudi koristna.To nam je predavateljica pokazala tudi
z lastnim zgledom oz. vrtom. Tako je permakultura postala njen
življenjski cilj.
Poučili smo se, kako
narediti načrt za vrt, ki
bo lahko dostopen in
bo zahteval malo dela,
kako si prihraniti nepotrebna opravila, kot so
prekopavanje in pletje,
kako si s kolobarjenjem
zagotoviti pridelke preko celega leta, kako izbrati najprimernejše rastline za različne kotičke, in kako izkoristiti
prednosti rastlinskih združb in manj obremeniti okolje, kako odganjati škodljivce in bolezni brez uporabe kemičnih sredstev. Veliko
novih vedenj in razmislek za delo. Zahvala velja kmetijski svetovalki
ga. Sonji Zidar Urbanija, ki nam je pripeljala predavateljico s takimi
izkušnjami. Ozavestila nam je, kako lahko najmanjšo zaplato zemlje
spremenimo v rodoviten vrt.
V ponedeljek, 5. maja pa je predaval o presni hrani, zdravju in boleznih g. Milan Hermol, strokovnjak, ki je svoje življenje posvetil
širjenju naravnih zakonov, ki nas pripeljejo do zdravja in miru. Poleg
našega društva je le to organiziralo še DU in KO RK Dole. Predavanje , ki nas ni pustilo ravnodušne, je vsebovalo temo o pomenu
presne hrane, ki je po njegovem mnenju pot k trdnemu zdravju in
sreči. Na podlagi njegovih besed Slovenija lahko postane izvoznik
hrane, prenehati pa moramo s pridelavo mesa, saj to zahteva preveč plodne zemlje. Na hektar zemlje lahko prehranimo 2 mesojeda, a 20 do 50 vegetarjancev oz. presnojedcev. Bolezni so te, ki
ljudi prisilijo, da začnejo razmišljati in iskati rešitve. Presna hrana
je v vseh pogledih najboljše, kar nam ponuja narava. G. Hermol in
njegova žena se že 21 let prehranjujeta presno. Sam pravi, da ko
borbončice spravimo v red in iz telesa stupe, kmalu ugotovimo, da
nam taka hrana daje polno zadovoljstvo. Posledica takega prehranjevanja pa je še en užitek, to je trdno zdravje s čudovitim občutkom vitalnosti. Na koncu smo sadje in zelenjavo, vključno z oreščki
poiskusili v degustaciji. S predavanja smo mnogi odšli z mislijo, da
imamo pri nas na podeželju dosti dobre, naravno pridelane hrane,
zato bi bilo res dobro, da bi ta potencial izkoristili.
Zase in za Vas se je izobraževala 
Jožica Vrtačnik

OSREDNJA PROSLAVA OB 27. APRILU –
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
NA JAVORSKEM PILU
Že po tradiciji se proslava ob 27. aprilu v litijski in šmarski občini
organizira pred spominskim obeležjem na Javorskem Pilu, kjer so
septembra 1944 potekali težki boji Cankarjeve brigade pri prečkanju takratne meje in kjer je padlo veliko borcev.
Tudi letos jo je organiziralo območno
združenje ZZB za
vrednote NOB Litija
- Šmartno ter SD.
Na proslavi je govoril dr. Anton Bebler,
kandidat za evropskega poslanca, ki
je v zanimivem in
zgodovinskem orisu nastanka OF govoril o avtentičnem času, ki
ga je doživljal in soustvarjal tudi njegov oče, znani revolucionar
dr. Aleš Bebler. Opozoril je na to, da smemo in moremo biti Slovenci upravičeno ponosni na ta čas, saj nam je prinesel osvoboditev, kasneje pa omogočil tudi osamosvojitev.
Na proslavi so predstavili novo pesniško zbirko pesnika Jožeta
Sevljaka z naslovom Pesmi jeze in upora II., ki jo je izdalo borčevsko združenje. Zbirka govori o borbi v teh krajih med NOB
in o težkih socialnih
časih, ko se mnoge
družine komaj prebijajo iz meseca v mesec, in so največkrat
otroci žrtve teh stisk
in pomanjkanja, ki bi
ga država morala sistemsko odpraviti.
Ob tej priliki so najboljšim učencem –
likovnikom, ki so sodelovali na občinskem likovnem natečaju z
naslovom Rišem te, življenje, podelili letošnja priznanja, ki jih je
podelila komisija pod vodstvom znane zasavske likovne mentorice Slavice Artnak.
Priznanja so prejeli: I. triada: 1. mesto – NEJC KRŠTOF-ZORC,
1.a razred OŠ Litija; II.triada: 1.mesto – TIMOTEJ VRTAČNIK, 5.
razred OŠ Gabrovka-Dole; 2. mesto: DOMEN MLAKAR, 5. razred
POŠ Dole pri Litiji – OŠ Gabrovka-Dole; 3. mesto: LEA REBOLJ, 6.
razred OŠ Gabrovka-Dole; 4.mesto: GREGOR TEKAVEC, 6. razred
OŠ Litija
III. triada: 1.mesto – ŽAN ANŽEL – 7.razred OŠ Litija,
2. mesto: KATJA KOLETIČ – 9. razred POŠ Dole – OŠ GabrovkaDole; 3. mesto: JURIJ ŠIROK – 7.a razred OŠ Litija; 4. mesto: MANCA VOČANEC, 7. razred OŠ Gabrovka-Dole.
Razstava je bila do 9. maja odprta v avli občine Litija.
Predsednik območnega združenja ZZB za vrednote NOB Litija –
Šmartno Miro Kaplja je po sklepu izvršnega odbora podelil tudi
posebna priznanja dr. Zdenku Roterju in posthumno Franciju Kokalju za njun medvojni prispevek pri delovanju TV 3 in organizaciji
prehodov preko Save in italijanske meje.
V kulturnem programu, ki ga je suvereno povezoval napovedovalec Zlato Zavrl, so sodelovali dramska igralca Majda Grbac in Jože
Mraz, pevski zbor litijskih upokojencev pod vodstvom Marjane
Kolar in učenci OŠ Gabrovka.
Po proslavi so se udeleženci zadržali še na tovariškem srečanju
pri LD Gabrovka, kjer so si znova obljubili, da se prihodnje leto
spet srečajo! 
J. S.

Lovci LD Litija, od leve proti desni: Ivan
Lovše, Lado Berdajs, Franc Verbe, Brane Hauptman (lastnik kmetije »Pri Grča
nu«), Marjan Koprivnikar (gospodar LD
Litija), Franc Drnovšek (vodja revirja
Grčanov hrib)

Lovska družina Litija, ki
se razteza na desnem in
levem bregu Save, spada v Zasavsko lovsko
upravljavsko območje s
5.945 ha lovnih površin.
Vsa lepa gričevna lovišča
so razdeljena na osem lovskih revirjev zaradi bolj
učinkovitega lova in gospodarjenja. Lansko leto
je uničujoč veter v revirju Grčanov hrib prežo
na kmetiji našega lovca
Braneta Hauptmana tako
poškodoval, da smo letos pozimi pristopili k izgradnji popolnoma nove
preže. Lovci na fotografiji
so prispevali vsa denarna
in materialna sredstva
ter opravili 315 delovnih
ur. Pri delu in postavitvi

so nam pomagali tudi domačini: Jože Tori, Vili Mandelj,
Brane Rus in Miloš Drnovšek.
Lovsko prežo smo s pomočjo
naših žena ob kresu odprli na
predvečer delavskega praznika. Še posebej se zahvaljujemo Nuši Hauptman, ki je tudi
ob gradnji skrbela, da nismo
bili žejni in lačni.
Marjan Koprivnikar, gospodar LD Litija
Lovci in njihove žene –
organizatorke odprtja in
piknika ob kresu pred
prvomajskimi prazniki

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV
NA BREGU PRI LITIJI NEDELJA, 25. MAJ 2014
Vsi ljubitelji odlične hrane in zabave v
naravi, vabljeni na Breg pri Litiji na celodnevno prireditev Dan jagod in špargljev. Rdeča nit prireditve so
kulinarični izdelki iz jagod in špargljev, dobrote domačih gospodinj
ter izdelki domače in umetne obrti.
V času prireditve boste lahko razvajali svoje brbončice z okušanjem
vseh mogočih jedi in napitkov iz jagod in šparglev. Ne pozabimo,
da sta obe sestavini naravni afrodiziak, torej razveselite še svojo
boljšo polovico s to izvrstno sadno-zelenjavno kombinacijo. Poskrbljeno bo za zabavni program z Ansamblom Litijski odmev ter za
ustvarjalni kotiček namenjen najmlajšim.
Prireditev se bo odvijala v nedeljo, 25. maja od 10. ure dalje.
Prizorišče dogajanja bo v vasi Breg pri Litiji in sicer na večjem travniku zraven gasilskega doma na Bregu.
Prireditev je prispevek k spodbujanju lokalne samooskrbe s hrano
in družabnega življenja na podeželju. Organizacije so se ob podpori krajevne skupnosti Breg-Tenetiše lotila društva iz vasi, ki so do
sedaj s prireditvijo uspela zbrati sredstva za obnovo fasade gasilskega doma, sedaj pa zbirajo manjkajoči denar za gasilski avto,
ki ga bodo po gasilskem protokolu prevzeli ta dan ob 10. Uri. Na
prireditvi sodelujejo kmetije in pridelovalci jagod ter špargljev pa
tudi številni slovenski izdelovalci domače in umetne obrti.
Za dodatne informacije si oglejte stran www.jablaniskadolina.si ali
pokličite na telefonsko številko 041 355 927.

NOVO! NOVO! NOVO!

Torek 27.5.2014, ob 17. uri
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

SPOMLADANSKO USTVARJANJE
Prvi del delavnic v spomladanskem času (šest)
se je zaključil z zadnjo, keramično delavnico,
ki je bila namenjena izdelavi keramičnih okvirjev za vezenine. Darilo bo spomin na druženje
z DU Tabor iz Maribora.
Vsebina in termini so bili dogovorjeni na skup
nem sestanku vseh mentorjev, ki ga je vodil predsednik društva,
20. februarja 2014, ob 9. uri v prostorih društva.
Dogovorili so se, da bo na dan le ena delavnica, od treh do šestih
popoldne. To je bil predlog obiskovalcev delavnic prejšnjih let, kajti
bili so mnenja, da se le tako lahko do konca izdela umetnina.
Prva delavnica je bila v znamenju mehkih, volnenih, rumenih piščančkov. Mentorica je bila Rezka Blažič.
Druga delavnica je bila papirnato obarvana, saj so udeleženci izdelovali pomladne, darilne vrečke - bonbončnice, ki so bile namenjene potrebam društva oz. prireditvi ob dnevu žena in materinskem
dnevu. Vodila jo je Milena Dimec. Trinajst članov je izdelalo 120
bonbončnic.
V tretji delavnici so izdelali voščilnice z velikonočnimi motivi v pick
point tehniki.Vodja delavnice je bil mojster te tehnike, Ivan Blažič.
Četrta ustvarjalna delavnica je bila v znamenju servietne tehnike
na stiroporna velikonočna jajca. Mentorica je bila Danijela Kunc.
Peta delavnica je bila vsebinsko zelo bogata, saj so udeleženci (8)
izdelali tri izdelke: namizno velikonočno dekoracijo, voščilnico v
obliki ptičje hišice in voščilnico v quilling tehniki. Prvi del delavnice
je vodila Jelka Zajc, nato se ji je pridružila še Milena Dimec.
Šesta delavnica je bila zanimiva že zato, ker se z glino, kot oblikovalskim materialom, redkeje srečajo. Izziv je bil tudi v tem, da
so potrebovali dvoje izdelovalcev; za glino in vezenine. Izdelali so
namreč keramične okvirje, v katere so vstavili ročno izvezene motive iz slovenske kulturne dediščine (nageljne, srca, deteljice,…).
Potrebno je bilo izdelati približno 60 okvirjev in prav toliko vezenin,
glino odžgati, dokončati izdelek. Mentorica je bila Milena Dimec.
Milena Dimec

(Nadaljevanje s 1. strani)

POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE
– PROGRAM 2014
Polšnik – pri župnišču: zbor pohodnikov 8.30 do 9.00 – jutranja
pogostitev pohodnikov, pevski pozdrav MoPZ Polšnik - START OB
9.00
Ostrež : - harmonikar NEJC GRM - svetovni prvak v kategoriji solistov na harmoniki (Sidney 2012)
Stranski vrh: gostimo SKAVTE IZ OBČINE DOL PRI LJUBLJANI, ki
bodo predstavili svoje delo in pripravili zanimive zabavne igre
Glinjek: maša v naravi ob 13.00, Mešani zbor KD SVETI FRANČIŠEK iz Sv. Trojice
Koprivnik: zaključna prireditev ob 14. 00 pri Lovski koči (pod šotorom), z Ansamblom Zimzelen, s kulturnim programom, nagradnim
žrebanjem, plesom in s stojnicami z domačimi dobrotami.
Dobro je vedeti: vsak prijavljen pohodnik prejme pohodniško izkaznico, jutranjo kavo ali čaj, bon za kosilo, spominski obesek
(presenečenje ob prejemu ciljnega žiga) ter je vključen v žrebanje
nagrad.
Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije, dolga je cca 12
km. Priporočamo dobro obutev. Več na www.polsnik.si

IZLET V VASI SLOVENSKE ISTRE
V torek 15. aprila 2014 smo litijski upokojenci odšli na izlet v zaledje Kopra, kjer se razteza Šavrinsko gričevje. Tu se nahajajo stare
istrske vasi, kjer so še ohranjeni stari običaji in kulturna dediščina.
Med vožnjo proti Postojni smo z avtobusa ogledovali katastrofalno
škodo, ki jo je povzročil žled na drevju . Najprej smo si ogledali
Koštabono, zanimivo istrsko vas nad reko Dragonjo, kjer so hiše
razvrščene v obliki drevesne krošnje. Naslednji postanek je bil v
Krkavčah. Vas je znana po oljarnah za pridobivanje oljčnega olja. V
vasi je cerkev, posvečena nadangelu Mihaelu. Prijazni ključar nam
je razkazal notranjost cerkve in predstavil njeno zgodovino. Krkavče so znane tudi po skrivnostnem kamnu, ki naj bi bil keltskega
izvora iz 1. stoletja pred našim štetjem. V vasi sv. Peter smo si
ogledali Tonino hišo, kjer je etnološka zbirka in stara stiskalnica za
olje. Na turistični kmetiji pod Šmarjami so nam pripravili tipično
istrsko kosilo. Med povratkom smo se ustavili še v Kopru , kjer smo
si ogledali najsodobnejši način pridobivanja oljčnega olja. Alojz
Kavčič
NAPOVEDNIK
- Sobota 31. maj ob 7.30 uri – POHOD GEOSS
- Nedelja, 8.junij ob 6. uri – avtobus – POHOD VELIKOLAŠKA + TV
- Torek, 10. junij - IZLET NA GOLI OTOK
- Sobota, 14. junij ob 6. uri – avtobus – POHOD NOTRANJSKA
- Sobota, 5. julij ob 6.00 uri – avtobus – POHOD NARAVSKE
LEDINE – URŠLJA GORA
OBVESTILO: Članke v originalu lahko preberete na spletni strani:

www.dulitija.si

TOREK, 10.6.2014, ob 16.uri

dom tisje
PREPREČEVANJE PADCEV
PRI STAROSTNIKIH
Fiziološki upad starostnika, neprilagojeno okolje,
najrazličnejša kronična degenerativna obolenja,
jemanje številnih zdravil z medsebojnimi učinki in
nekatere akutne bolezni lahko kaj hitro privedejo do padcev.
Med starejšimi so padci vodilni vzrok za pojavnost smrti zaradi
poškodb, ravno tako so padci najpogostejši vzrok za sprejem v
bolnišnico. Najpogostejša mesta zlomov pri padcu so stegnenica,
podlaket, gleženj, hrbtenica ter poškodbe glave.
Padec je definiran kot nenameren in nepričakovan pristanek na
tleh ali kakšni drugi nižji lokaciji. Večina padcev se začne v pokončnem položaju, vendar se padec prav tako lahko zgodi pri vstajanju
s stola ali postelje.
VZROKI ZA POJAVNOST PADCEV
Padec je najpogosteje posledica bolezni kot so: motnje drže in ravnotežja, obolenja gibal, motnje vida in sluha, motnje v razpoznavanju bližnje okolice, demenca, osteoporoza, bolezni srca in ožilja,
stranski učinki zdravil, prekomerno uživanje alkohola. Največkrat,
pa se ti znaki med seboj močno prepletajo.
DELITEV PADCEV
Delimo jih v:
-	padce, ki izvirajo iz posameznika in njegovega načina življenja(
okvare vida, kognitivne okvare, zmedenost, zaspane noge, izguba zavesti…)
-	padce, ki izhajajo iz zunanjega življenjskega okolja( zdrs, drseče
površine, spotikanje, zavihana preproga, nizka toaletna školjka,
slaba osvetlitev, neprimerna obutev, obrabljene gume na palicah
in berglah, previsoke stopnice…)
PREPREČEVANJE PADCEV IN SVETOVANJE
Pri preprečevanju padcev se moramo osredotočiti na natančno
ocenitev in odkrivanje dejavnikov za padce, ter jih zmanjšati. Vendar s tem ne bo mogoče zaščititi vsakega posameznika pred padci.
Lahko pa se zmanjša tveganje za padce in s tem ublaži poškodbe,
ki jih lahko povzročijo padci.
Pri oblikovanju bivalnega okolja je zelo pomembno, da je prostor
UDOBEN in UPORABEN, ter da mu je dostopen brez ovir, saj se bo
človek v takem prostoru počutil VARNEGA!
Tveganje za padce lahko zmanjšamo že s preprostimi rehabilitacijskimi ukrepi:
-	pravilno osvetljevanje prostorov (brez bleščanja in senc, luč v
kopalnici, hodniku in sobi, dosegljiva stikala);
- talne površine – nedrseča tla, pritrjene preproge;
- hodnik - ročaji, dobra osvetljitev brez senc;
- stopnice – dobro osvetljene, na obeh straneh držala;
- kuhinja – lahko dosegljivi predmeti;
-	kopalnica – oprijemala ob straniščni školjki, tušu ali banji, odpiranje vrat navzven, nedrseča talna obloga;
-	vhod, izhod, okolica- varne stopnice in poti – klančine, dobro
osvetljen vhod;
-	obleka, obutev – udobna obleka, ne predolge hlačne, nedrseča
obutev prave velikosti.
Na nekatere dejavnike okolja (npr. osvetljenost, talne površine,…)
lahko le delno vplivamo. Zagotovo pa lahko zmanjšamo število padcev s pravilno obutvijo, obleko, s primernimi ortopedskimi pripomočki (bergle, hodulje,…)
Klavdija BRIC dipl.delovna terapevtka
Renata OZIMEK dipl. delovna terapevtka
Branka PIHLER dipl. fizioterapevtka

APRILSKO DOGAJANJE V RIBČAH
V soboto, 12. aprila, je v Ribčah potekala čistilna in prenovitvena
akcija v organizaciji krajevne skupnosti.
Ob 9. uri se je pred Domom krajanov zbralo okoli 20 prostovoljcev,
večina odraslih in nekaj otrok. Razdelili smo se v tri skupine. Dve
skupini sta odšli čez vas in pobirali smeti, ločeno plastično embalažo in pločevinke, papir ter ostale
odpadke. Pobirali smo samo ob
vaški cesti in ob potoku, ob glavni cesti pa zaradi varnosti ne.
Ostali udeleženci so se lotili čiščenja in prenavljanja našega
Doma. Ometli smo fasado in
notranje stene, pomili tla v dvoranah in očistili okna. Okenske
okvirje in vrata zgornje dvorane smo tudi prebarvali. Pometli in pospravili smo igrišče ter pokosili travo okoli Doma.
Že teden pred čistilno akcijo so
bile na toboganu na igrišču zamenjane poškodovane deske.
Akcija se je končala po približno
treh urah del in sledila je malica
za udeležence. Vsi smo se potrudili za izboljšanje videza Doma in
celotne vasi. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo na tokratni čistilni akciji v enakem času pobranih precej manj smeti, kar kaže na
to, da postajamo bolj ozaveščeni pri ravnanju z odpadki. Krajevna
skupnost se najlepše zahvaljuje vsem, ki so se odzvali vabilu in
pripomogli, da sta Dom krajanov in okolica očiščena.
Zvečer istega dne je Kulturno športno društvo Ribče pripravilo zabavo v stilu 70. let. Spodnjo dvorano Doma krajanov smo okrasili
s plakati skupin in slogani tistega časa, poiskali smo takratno pohištvo in plesali na raznovrstno glasbo, ki je bila takrat popularna,
od diska do punka. Gostov ni bilo veliko, a smo se prisotni, vedno
veseli, da se v domačem kraju kaj dogaja, zabavali do jutra.
Anja Kovič Kocjančič

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
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19. ŠPORTNO REKREATIVNO
SREČANJE DIABETIKOV V VELENJU

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

SREČANJE INVALIDOV
Organizirali bomo tradicionalno srečanje invalidov Občin Litija in Šmartno pri Litiji v soboto,
21.6.2014 ob 13 uri pri Ribiškem domu v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem članom, njihovim partnerjem ter
spremljevalcem. Invalidi, ki ne morete sami priti na srečanje in
potrebujete prevoz, lahko pokličete na št. 031-533-925 (stroške
bo plačalo društvo).
Za prevoz z vozičkom sporočite ob prijavi. Za hrano in pijačo bo
poskrbljeno, sladke dobrote in dobro voljo pa prinesite s seboj.
Med srečanjem bo potekal bogat srečelov, izkupiček bo namenjen za izgradnjo novega doma.
Prispevek na udeleženca je 7 EUR za člane, za nečlane 9 EUR v
katerem je všteta hrana (ribe ali mešano na žaru) z pijačo. Zaradi
organizacije prosimo, da se prijavite in plačate prispevek v društveni pisarni do 16.6.2014.
Vse dodatne informacije lahko dobite v društveni pisarni ali po
telefonu: 01-8981-284, 031-676-768.
Prireditev bo v vsakem vremenu, zato lepo vabljeni, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.

OBISK OSKRBOVANCEV V DOMU TISJE
Kot vsako leto, smo tudi letos pred velikonočnimi prazniki obiskali naše člane in znance v Domu Tisje. Predsednik Miro Vidic
in podpredsednica Vera Bric sta vse lepo pozdravila in na kratko
predstavila delovanje društva in aktivnosti, ki se najbolj množično
izvajajo v društvu. Vzdušje je bilo zelo sproščeno. Oskrbovance
smo obdarili z ročnimi izdelki naših prostovoljcev, ki so imeli pridih bližajočih se praznikov.
Mojca Bajc

ŠPORTNA DOGAJANJA V MDI LITIJA IN ŠMARTNO
Invalidi so z rekreativnim športom nadaljevali tudi v zimskih mesecih, to so športne dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih,
kot so: pikado, namizni tenis, streljanje in celo balinanje. Na tekmovanja pa so se pripravljali kegljači, strelci in balinarji.
V spomladanskem delu sezone pa se je v šahu - posamezno na
državnem prvenstvu invalidov v Slovenj Gradcu izkazal Nebojša
Milinković, zasedel je 7 mesto.
Strelci so se udeležili območnega prvenstva v Velenju. Strelca
Ana Mohar in Uroš Kneževič sta nastreljala dovolj krogov za dosego norme za uvrstitev na državno prvenstvo.
Tudi kegljači in kegljačice so se udeležili območnega tekmovanja
v Zagorju, vendar ni nihče dosegel norme za uvrstitev na državno
prvenstvo. Odlično se je izkazal Janez Belec s 4. mestom.
Balinarke in balinarji pa se pripravljajo na območno tekmovanje,
ki ga organizira naše društvo v soboto 17. maja.Ana MOHAR

NADALJEVANJE VSEBIN EVROPSKIH PROJEKTOV
Kljub zaključku projekta »Vseživljenjsko učenje za življenje« v društvu nadaljujemo s pripravo novih aktivnosti. Trenutno je naš poglavitni cilj uspeti na evropskih razpisih (Norveškega mehanizma
ipd.), kjer so na voljo finančna sredstva za krepitev in spodbujanje
projektov oz. programov, ki naslavljajo trenutno najbolj aktualne
(socialne) probleme v družbi (brezposelnost, revščina, diskriminacija ipd.), med katerimi je tudi invalidska problematika.
Predvsem pa želimo z dodatnim izobraževanjem zaposlenih in
prostovoljcev doseči dodatno usposobljenost in nadgraditi že
pridobljeno znanje na področju invalidskega varstva. V ta namen smo se v mesecu aprilu udeležili 2-dnevnega usposabljanja za aktivno življenje in delo v Moravskih Toplicah, katerega
je organizirala Zveza Delovnih invalidov Slovenije. Osrednji temi
usposabljanja sta bili: »Varstvo pri delu in ocena tveganja« ter
»Pravice invalidov v slovenski zakonodaji«. Poleg predavanj smo
udeleženci sodelovali tudi v izbranih delavnicah in sicer: »Pomen
telesne aktivnosti in zdravja invalidov« ter »Invalidnost kot izziv v
prilagajanju v življenju posameznika«. Na zaključnem predavanju
o pravicah invalidov v slovenski zakonodaji smo se vsi prisotni
seznanili z novostmi pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje - kajti zaradi nenehnih sprememb zakonodaje ter
(ne) uveljavljanja pravic, je bila seznanitev s temi zakonodajnimi
novostmi nujna in več kot dobrodošla. 
Tina Cirar

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.

Glasba je nekaj, kar nas povezuje. Povezovanje
je del naših življenj. Življenje je blagoslov in dar.
Dar je tudi to, da imamo prijatelje. Prijatelji so
prišli iz Bazovice pri Trstu, iz Slovenskega kulturnega društva Lipa. Lipa je simbolno slovensko drevo, ki je veljalo za središče družbenega življenja in iz središča Slovenije
so nas na Polšniku obiskale tudi odlične mlade pevke iz Vač.
Lipa ima liste v obliki srca. Srcu pa sledimo in zato se čudoviti
dogodki vrstijo...

MERČUNOV DAN

Vsako tretjo soboto v juniju (letos je to 21l junija),Društvo diabetikov Tržič organizira MERČUNOV DAN, ki je sestavljen iz dveh pohodov. Zahtevnejši Merčunov pogod vodi z Doma pod Storžičem do
spominske plošče, ki je malo pod vrhom Strožiča, rekreativni pohod pa je primeren za vsako »kondicijo« in bo letos potekal po vasi
Lom pod Storžičem. Obiskali pa bomo dve ekološki kmetiji in spoznali pridelavo špargljev in si ogledali prave lipicance. Ob zaključku
bo prireditev ob 60-letnici Merčunove smrti. Tržiški diabetiki nas
vljudno vabijo v njihovo neokrnjeno gorsko pokrajino.
Za ta pohod se lahko prijavite v naši društveni pisarni najkasneje
do četrtka 12.6.2014.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 4.6. od 8.00 do 10.00 ure.
POHODI
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.

avtobus
ZAMENJAVA
avtobus
ob
Dobrač- Avstrija
6.00
osebne dokumente imejte s seboj
2h hoje – malica iz nahrbtnika
Po obronkih Jablaniške doline
avtobus ob
Turjak- Kurešček
7.00
zaključni spomladanski pohod
Jezersko- Preddvor

Ivan Lamovšek
Lojze Hauptman
Lojze Hauptman
Božo Čertalič

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!!!
Za pohode kjer je organiziran avtobusni prevoz sprejemamo prijave
teden dni pred pohodom v društveni pisarni.

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!
Ker je pred nami poletje, še vedno lahko kupite celodnevne kopalne karte, tudi ob vikendih in praznikih.
Cena karte je 9 €, vsak član pa jih lahko kupi 10 do 30.10.2014.
V času poletja julij in avgust bodo uradne ure v društveni pisarni ob
sredah med 8.00 in 11.00 uro.
Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar

Pred nekaj leti so polšniški pevci gostovali v Bazovici pri Trstu
in končno so se letos termini uskladili, in 10. maja smo na Polšniku gostili odlični Mešani pevski zbor Kulturnega društva Lipa
iz Bazovice. Pevce sta na Veliki Preski najprej pogostila Breda
in Jože K., ki jim je predstavil delo društev našega kraja, lahko
pa so uživali ob čudovitem sončnem dnevu, ob naravnih lepotah Polšnika. Stane K. in Jože K. sta jih potem pospremila v
Polšnik na najboljši »ajmohot« daleč naokoli, v Gostilno Majcen. V večernih urah so se kar trije zbori srečali na koncertu
v dvorani na Polšniku. Pevski večer so pričeli gostitelji, Moški
pevski zbor Polšnik, ki jih vodi Žiga Tori. Koncert je tudi del priprav na praznovanje štiridesetletnice, ki bo v mesecu novembru. Poslušalce so nato navdušile pevke Mladinskega pevskega
zbora PŠ iz Vač, ki jih vodi Ana Tori, na klavirju jih je tokrat
spremljala Anita Medvešek. Dekleta so z ubranimi glasovi odlično odpele tri pesmi in na oder prinesle mladost. Številčni zbor
gostov iz zamejstva je pod vodstvom priznane zborovodkinje
Tamare Ražem Locatelli dvorano napolnil z mogočnim prepevanjem ter s skrbno izbranimi pesmimi, skozi katere so predstavili del življenja v zamejstvu. Veliko smo izvedeli o njihovem
kulturnem delovanju, o njihovem povezovanju in veliki skrbi
ter delu za ohranjanje slovenske besede in glasbe izven naših
meja. Njihove aktivnosti na številnih področjih dokazujejo, kako
zelo spoštujejo narodno pripadnost in nas vse skozi to učijo,
da imamo Slovenci veliko vrednot, ki jih je potrebno ohraniti in
nadgrajevati. Koncert je povezovala Laura Horvat, ki je glasbene točke z izbrano prozo in poezijo povezala v celoto ter s tem
obogatila koncert. Sledilo je družabno srečanje in seveda obljuba, da se podobno srečanje še kdaj ponovi, na Polšniku ali v
Bazovici.

Mateja Sladič-Vozelj

Dolšek&Dolšek d.o.o.
Zasavska Cesta 3
1270 Litija

Trgovina Skat
m: +386 40 411 080
pdolsek@gmail.com

SI.MOBIL LITIJA

POČITNICE NA DEBELEM RTIČU
V Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa
Slovenije je na preživljanje prvomajskih šolskih
prispelo 100 otrok. Brezplačno počitnikovanje jim
je Rdeči križ Slovenije omogočil iz sredstev vseslovenske dobrodelne akcije Peljimo jih na morje in sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.
Strokovne službe MZL RKS
Debeli rtič so za otroke na tedenskem preživljanju počitnic
pripravile pester animacijski
program, številne delavnice in
različne športne igre. Otroci
so spoznali tudi bližnjo okolico, večeri so bili popestreni s
plesom, kino predstavami ter
različnimi družabnimi dogodki. Iz našega območnega združenja
Rdečega križa je brezplačno letovalo 16 otrok iz našega območja.
Predloge so prispevali: Center za socialno delo Litija, Osnovna
šola Litija, Osnovna šola Šmartno, Krajevna organizacija RK Litija,
Šmartno, Primskovo in Sava. 
OZRK Litija

KONCERT NA POLŠNIKU

• Kličite neomejeno
že od 8,99€/mesec!

Zamenjajte operaterja in izkoristite najboljšo ponudbo na trgu!
Pri Si.mobilu bosta dva nova naročnika eno leto plačevala le eno naročnino:
torej vsak le polovico naročnine na paketu po lastni izbiri!

V MAJU in JUNIJU izkoristite enkratno
priložnost: skupaj s prijateljem ali
družinskim članom sklenite naročniško
razmerje pri Si.mobilu in oba bosta
plačevala le polovico mesečne naročnine
kar eno leto. Ugodnost je namenjena
dvema novima naročnikoma oz. enemu
obstoječemu in enemu novemu naročniku.

Dolšek&Dolšek d.o.o., Zasavska Cesta 3, Litija
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tenis klub AS
GREGA KOKALJ ZMAGOVALEC
V ROGAŠKI, BOR ARTNAK V CELJU,
BLAŽ BIZJAK DRŽAVNI PODPRVAK
Igralci Tenis klub AS Litija še naprej zmagujejo na turnirjih po Sloveniji. Na Odprtem prvenstvu do 16 let v Rogaški je bil brez konkurence Grega Kokalj, ki je opravičil mesto
1. nosilca turnirja in zmagal svoj prvi turnir v poletni sezoni. Zmaga
je dober obet pred prihajajočim državnim prvenstvom do 16 let, ki
bo v dneh od 09.06. do 15.06.2014 prav v domačem teniškem klubu AS Litija. V finalu turnirja v Rogaški je Grega premagal Kovačič
Tina iz Maribora z rezultatom 76 63. Prav finalist Kovačič Tino je bil
v drugem kolu uspešnejši od še enega našega predstavnika in sicer
Marka Mesarič. Rezultat je bil 64 63 v korist leto dni starejšega
mariborčana. V prvem kolu pa je Mark premagal Meh Maksa iz
Velenja z rezultatom 76 75.
V mlajših kategorijah še naprej melje svoje nasprotnike Bor Artnak. Tudi v Celju je Bor zmagal v obeh kategorijah in sicer v tenisu
do 10 let in v tenisu do 11 let. Bor Artnak tako že od novembra 2013
ni izgubil nobenega turnirja do 10 let in do 11 let, vmes pa je zmagal še enega v Opatiji, kar dokazuje, da gre za izredno talentiranega
mladega tekmovalca.
Svojo prvo zmago je v Celju zabeležil še en tekmovalec Tenis klub
AS Litija. Osemletni Jaka Tomažin je po porazu v A finalu nadaljeval tekmovanje v B finalu, tam pa je bil, tako kot njegov klubski
sotekmovalec Bor, nepremagljiv in je osvojil B turnir. Tako so naši
tekmovalci v kategoriji dečkov do 10 in do 11 let iz Celja od štirih
možnih prvih mest odnesli kar tri.
Blaž Bizjak, ki se trenutno v glavnem posveča profesionalnim turnirjem serij ITF in poskuša nabrati kar največ točk za svetovno ATP
lestvico, se je udeležil članskega Državnega prvenstva
in se s tem potegoval za eno
od treh razpoložljivih vabil, ki
jih TZS podeljuje za slovenske ITF Futures turnirje. Blaž
Bizjak je svoj cilj dosegel,
v četrtfinalu premagal tudi
1.nosilca, Radinksi Aljaža iz
Maribora, o napetosti te tekme pa vse pove rezultat 67 76 76. V
polfinalu je Blaž ugnal še enega mariborčana Zajšek Mitjo 64 64,
žal pa se mu v finalu ni izšlo vse po načrtih in je moral priznati
premoč tretjemu mariborčanu Špec Maticu, ki je slavil z 16 62 63.
Blaž je tako osvojil naslov državnega podprvaka in si pridobil še
vabilo za glavni turnir enega od treh Futures turnirjev
v Sloveniji. Tretji iz te serije bo tudi letos organiziran v
Tenis klubu AS Litija in na njem ima Blaž že povabilo organizatorja, nastopil pa bo po vsej verjetnosti še v Mariboru. Že zdaj pa vabimo vse ljubitelje tenisa na ogled
Futures turnirja Litija Open 2014, ki bo v dneh od
31.05.2014 do 08.06.2014. Tudi letos se pričakuje številčna udeležba tekmovalcev iz celega sveta, v klubu pa si želijo seveda čim
boljšega nastopa domačih tekmovalcev. Glavna sponzorja turnirja
sta podjetje ME-JAN iz Litije in Občina Litija.
Mesec junij bo nasploh zelo teniško obarvan. Že v soboto 31.05.2014
se začnejo kvalifikacije za FUTURES LITIJA OPEN 2014. Tekme
se bodo nato odvijale ves teden, vse do nedeljskega finala. Med
vikendi se bodo začenjale ob 10,00 uri, med tednom pa ob 11,00
uri, s tem da bodo tekme domačih igralcev v poznih popoldanskih
terminih, da si jih bo lahko ogledalo čim več ljubiteljev tenisa. Takoj
po končanem Futures turnirja pa se bo pričelo Državno prvenstvo
za dekleta in fante do 16 let, kjer bo nastopila tudi cela vrsta domačih tekmovalcev in sicer Grega Kokalj, Mark Mesarič, Ašič Tom,
Rožle Macerl, Tina Godec, Lara Jamšek in Laura Cerovšek. Vse ljubitelje tenisa torej še enkrat vabimo na ogled tekem, tako Futures
turnirja kot državnega prvenstva!
REKREATIVNI TENIS
Konec maja se bo zaključila in zimska liga AS in pričela poletna liga
AS, prijave pa letos kažejo na rekordno udeležbo. Več o končnem
razpletu zimske lige boste izvedeli v naslednji številki Občana. Vse
rekreativne igralce tenisa vabimo, da se nam pridružijo in da koristijo številne ugodnosti, ki jih je Tenis klub AS Litija letos pripravil.
Letos se ponuja možnost nakupa Poletne teniške kartice ( PTK ),
omogoča neomejeno igranje tenisa za samo 60,00 eur/osebo. Za
več informacij se obrnite na Tenis klub AS Litija . Naj bo to poletje
športno obarvano!

Maraton Trst 2014
Mesec maj je vsako leto poseben mesec za šmarske tekače. Vsako
leto se oblikuje ekipa novih tekačev in tekačic, ki želijo prvič v življenju preteči magičnih 42.198 km s pomočjo izkušenih maratonk
Mije, Suzane in Mojce. In tudi letos je bilo tako.Na podvig so se
pripravljali 4 mesece. 4. maja so ga v Trstu tudi uresničili.
Najprej bomo izposta
vili našo najmlajšo ma
ratonko Saro Jerant, ki
je pri rosnih 22 letih
suvereno pretekla maraton. Vsa čast tudi
Petru Kračanu. Oba sta
dokazala, da se s trdim
delom, disciplino in neomajno voljo da doseči
marsikaj in pri tem leta niso nobena ovira. Petru in Sari so se na
maratonu pridružili tudi Silva, Jana, Branka in Luka, ki prihajajo iz
drugih občin (Kranj, Vransko, Unec). Vse več je namreč tekačev, ki
poiščejo Mijo, Suzano in Mojco, ki vedno mojstrsko odigrajo vlogo
mentoric.
Na polmaratonu sta letos blestela Branko Radosavljevič in
Klara Horvat. Oba sta bila zadovoljna s svojim tekom.
Mi ne tečemo zato, da se mučimo, ampak zato, da uživamo. Toni Pipan, Aleksandra,
Dejan, Kristina in Mihael so
uživaško pretekli 7 km progo.
Maratonci smo jim neizmerno hvaležni za topel sprejem na cilju.
Vsi udeleženci maratona se zahvaljujemo šoferju Zajcu in Tonetu
Justinu za prijetno druženje.
V Šmartnem in Litiji je vedno več ljudi, ki želijo teči, pa ne zmorejo začeti sami. Zato bo v Šmartnem začela delovati prostovoljna
tekaška skupina za začetnike in za izkušene. Skupina bo začela s
skupnimi treningi v mesecu juliju, vsak ponedeljek. Prvič se bomo
dobili 7.7.2014 ob 19 uri pred športno dvorano Pungart na parkirišču. Vsi, ki želite razmigati telo in doživeti sproščeno druženje,
prisrčno vabljeni..... Kontaktna oseba: Mia Loc (040 834 713)
šmarski tekači

Finale državnega prvenstva
v rokometu za dekleta
V soboto 10.5. in nedeljo 11.5.2014 sta v Litiji
potekala dva zaključna turnirja državnega rokometnega prvenstva in sicer v soboto za ekipo
kadetinj in v nedeljo za ekipo mlajših deklic A.
Kadetinje so se na turnirju skupaj z ekipo Ž.U.R.D Koper in ŽRK
Mlinotest Ajdovščina borile za
razvrstitev od 7. do 9. mesta v
državnem prvenstvu. Naše kadetinje so z remijem proti ekipi
iz Kopra in porazom proti ekipi
iz Ajdovščine zasedle končno 9.
mesto.
Mlajše deklice A pa so se skupaj
z ekipo RK Nazarje in ŽRK Mlinotest Ajdovščina borile za razvrstitev od 4. do 6. mesta v državi.
Naša dekleta so prvo tekmo
proti ekipi iz Nazarij zmagale
s precejšnjo prednostjo, drugo proti ekipi iz Ajdovščine
pa izgubile z minimalno razliko. Ker je vsaka ekipa eno
tekmo zmagala in eno izgubula, je bila zmaga in poraz
za naša deklet dovolj, da zasedle odlično 4. mesto v državnem rokometnem prvenstvu.
Vse gledalce vljudno vabimo k ogledu še zadnjega turnirja državnega rokometnega prvesntva za starejše deklice B za razvrstitev
od 1. do 3. mesta, ki bo 24. 5. 2014 ob 15.00 v domači športni
dvorani v Litiji.
Športni pozdrav, 

Petra Komat, ŽRD LItija

ZAKLJUČEK SEZONE

Pizzerija AS

v Tenis centru AS Litija

odslej vsako sredo odpira svoja vrata
že od 11,00 ure dalje !
Priporočamo predhodno naročilo
na tel. 01/8980-800.
Dober tek !

V mesecu aprilu in maju je potekal kar nekaj tekmovanj, na njih pa ni manjkalo uspehov tekmovalcev iz našega kluba.
12. aprila je v Brežicah potekalo državno prvenstvo posamezno za članice. Litijo je zastopala
Veronika Ivančič, ki je dosegla lep uspeh, uvrstila se je namreč v
osmino finala, kjer pa ji je žal zmanjkalo nekaj kegljev za četrtino
finala. Vseeno je za člansko konkurenco to odličen dosežek.
15. aprila je bilo v Litiji organizirano finale Odprtega prvenstva Litije. V finalu smo imeli štiri člane litijskega kluba, Klemen Selovski je
dosegel 10. mesto, Marjan Jerič 11. mesto, Saša Burja je končala
na 8. mestu, zopet pa nas je uspešno zastopala Veronika Ivančič,
ki je dosegla 2. mesto ter osvojila nagrado in pokal.
21. aprila je v Kranju za mladince ter v Celju za mladinke potekalo
državno prvenstvo v disciplini sprint (tekmovanje v izpadanju). Pri
kadetih je na najboljšem mestu končal Tomaž Ivančič na 9. mestu,
med dekleti pa se je tekmovanja udeležila Maruša Kokalj, ki pa se
je borila do osmine finala.
V mesecu maju pa bo potekalo tudi Svetovno prvenstvo v kegljanju
v češkem Brnu. V konkurenci kadetov do 18. let bo na prvenstvu
kot reprezentant Slovenije nastopal član našega kluba Tomaž Ivančič, v konkurenci mladink do 23. let pa bo kot reprezentantka nastopala Veronika Ivančič, ki se je v okviru priprav tudi že udeležila
prijateljskih tekem v Avstriji in Nemčiji.
Čestitamo vsem članom našega kluba za vse dosežke in za uspešen zaključek sezone, v novi sezoni pa ciljamo na nove zmage.
KK Litija2001

5. Mednarodni Pokal mesta
Tolmin 2014
V soboto, 29.3.2014, je v telovadnici ŠC Tolmin
potekal že peti mednarodni karate turnir »Pokal
Tolmin«. Tudi tokrat je tekmovanje uspešno in
brezhibno organiziral karate klub Goryu v sodelovanju s Slovensko Zvezo Tradicionalnega
Karateja. Skoraj 300 tekmovalcev iz Italije, Češke,
BiH, Hrvaške in Slovenije
se je pomerilo v katah,
karate bojih in disciplini en-bu. Tekmovanja so
se udeležili tudi člani KK
Kensei, ki so prejeli kopico medalj in so se tako v
skupnem seštevku zavihteli na 5. mesto izmed 16
klubov ali zvez. Na povabilo organizatorjev turnirja
je iz našega kluba zastopal sodniške vrste Gorazd Praprotnik kot
vrhovni sodnik.
Vse čestitke tekmovalcem KK Kensei, seveda pa tudi klubu Goryu,
ki je zopet organiziral kakovosten turnir.
Rezultati: 1. mesto: Tristan Zore (kata posamezno, malčki D), Katja Markovič (jiyu ippon borba, članice B), Katja Markovič, Lovro
Mandelj, Boštjan Zore (kata ekipno, člani C).
2. mesto: Gian Povše (kata posamezno, starejši dečki B), Žiga Jerič (kata posamezno, starejši dečki D), Katja Markovič (kata posamezno, članice C), Matic Šifrer, Maks Krafogelj, Tristan Zore
(kata ekipno, mlajši dečki C), Nina Požun, Pia Utenkar, Leja Rebolj (kata ekipno, mlajše deklice D)
3. mesto: Barbara Hauptman (kata posamezno, starejše deklice C), Barbara Hauptman (kihon ippon borba, starejše deklice
C), Nina Bajrić (Ko-Go borba, starejše deklice A), Zarja Mandelj
(Ko-Go borba, starejše deklice A), Tamara Povše Dietiker (kata
posamezno, članice B), Tamara Povše Dietiker (jiyu ippon borba,
članice B), Boštjan Zore (kata posamezno, člani D), Boštjan Zore
(kihon ippon borba, člani C), Lovro Mandelj (kihon ippon borba,
člani C), Toni Povše (kata posamezno, člani B), Toni Povše (jiyu
ippon borba, člani B)
4. mesto: Matic Šifrer (kata posamezno, mlajši dečki C)
5. mesto: Gian Povše (jiyu ippon borba, starejši dečki B), Lovro
Mandelj (kata posamezno, člani C)
KK Kensei

60 LET RD LITIJA – DAN ODPRTIH VRAT
ZA MLADE RIBIČE
Ribiška družina Litija letos praznuje 60 letnico
delovanja. V sklopu praznovanja prirejamo v
mesecu juniju številne aktivnosti. Med drugim
bomo dne 25.06.2014, na prvi dan šolskih počitnic, organizirali Dan odprtih vrat ob ribniku
Mačkovna v Ponovičah od 08.00 do 11.00 ure
za mladoletne ribiče. V tem času vam bo nekaj
mladincev naše družine demonstriralo ribolov
na ribiških tekmovanjih, lahko pa boste tudi sami lovili ribe s svojo
ribiško opremo, kdor pa je nima, pa z ribiško opremo članov naše
RD. Za vabe in hrano za privabljanje rib bomo poskrbeli mi. Seznanili vas bomo z vrstami rib, tehnikami ribolova, ribiško etiko,
nujno potrebno opremo vsakega ribiča in podobno. V naši družini
organiziramo tudi ribiška tekmovanja mladih ribičev v kategorijah
U-14 in U-18. Ko mladi ribiči pokažejo nekaj ribiškega znanja, pa se
lahko udeležijo regijskih tekmovanj, najboljše ribiče v posamezni
kategoriji pa odpeljemo tudi na državno prvenstvo in kvalifikacije
za svetovno prvenstvo. Organizirali bomo tudi več treningov v ribniku, kjer se boste ribolova pod vodstvom mentorjev lahko naučili.
Vaše starše pa naprošamo, da vas ta dan pripeljejo k ribniku in vam
omogočijo to dragoceno izkušnjo. Za informacije sta vam na voljo
Slavko Škrinjar, tel. 041-494-841 in mentor mladine Drago Vozel,
tel. 041-514-150. 
RD Litija

Odličen začetek
tekmovalne sezone za
Ljubiteljski konjeniški
klub Litija
Na državni reining
tekmi za SIRHA pokal so člani Ljubiteljskega konjeniškega
kluba Litija ob sojenju mednarodnega
sodnika NRHA dosegli dve drugi mesti v Reinig Rookie
in Reining Non Pro,
ter dve drugi mesti Sara Gombač izvaja spin v disciplini Reining
Ranch Peasure in Trail Youth.
Reining je zelo zahtevna konjeniška disciplina in se jo postavlja ob
bok dresurnem jahanju. V western jahanju tako konj kot jezdec
dokažeta uigranost, dosledno izvajanje vzorca
zaporednih likov in pravilno izvedbo le-teh.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in jim
želimo nadaljnje dobre
uvrstitve.

Tajda Marenk v kasu v disciplini Trail

Ljubiteljski konjeniški
klub Litija
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Treningi vratarjev tudi v NK
LITIJA, vabilo k vpisu v NK Litija

V NK Litija smo dokončno sprejeli odločitev glede treningov vratarjev. Treningi so se začeli v ponedeljek,
12.5.2014. Treninge vodi Danijel Štikovac, dolgoletni
vratar NK Litija in NK Zagorje. Urnik je postavljen do
5.6.2014, ker je letos zaključek tekmovalne sezone že v nedeljo,
8.6.2014. Prilagamo tudi urnik treningov, v kolikor bi katerega zanimalo, da se vključi v NK Litija kot nogometni vratar. Pred 5.6. bomo
objavili urnik po tem obdobju.
SELEKCIJE (U-9, U-10, U-11, U-13, U-15, U-17, U-19)
Sreda, 21.5.2014
Sreda, 28.5.2014
Četrtek, 29.5.2014
Sreda, 4.6.2014
Četrtek, 5.6.2014

URA TRENINGA
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00

V tem času se tudi ponovno zbira star papir, katerega se bo zaključilo
v mesecu maju. S pridobljenim denarjem se bo kupilo pripomočke in
rekvizite za mladinski pogon NK Litija. V tem času bo stekla tudi prenova kurilnice in vzporedne infrastrukture, kar bo bistveno pocenilo
in izboljšalo sistem za sanitarno vodo.
Najverjetneje bomo v nedeljo 8. Junija pripravili zaključek nogometne sezone za starše, otroke, trenerje, člane in pripadnike NK Litija,
kar se bo še posebej oglaševalo. Tečejo že priprave na novo sezono,
saj je po zaključku le te potrebno prijaviti ekipe za leto 14/15. Precej
novosti bo tudi v tekmovalnem sistemu saj bo za selekcije U-8, U-9
in U-10 spremenjen sistem igre, ustanavlja se selekcija U-12, sprememba sistema bo tudi pri selekciji U-13. Še vedno se kaže izjemno
delo v zadnjih letih, saj predvsem selekcije U-15, U-13, U-11 kažejo
všečno igro in dobre rezultate.
Da pa bomo lažje sestavili selekcije za prihodnjo sezono, vas že sedaj
vse najmlajše vabimo k vpisu v NK Litija ali vse, ki ste prenehali iz
kakršnegakoli razloga, da ponovno aktivno pristopite k igranju nogometa. Pri sestavi selekcij upamo tudi na sodelovanje vseh klubov v
občini, saj bomo le s povezovanjem lahko konkurirali drugim klubom
v ljubljanskem območju.
Tudi ta mesec predstavljamo sponzorja in sicer Zavarovalnica Maribor d.d., Ulica Mire Pregljeve 4. Nudijo vse vrste zavarovanj, prepričali vas bodo s ceno in kvaliteto posameznih zavarovanj. Za ponudbo
so dosegljivi na info@zav-mb.si.
Za konec še povabilo na vse domače tekme NK Litija. Za več informacij si oglejte spletno stran www.nklitija.si ali fb stran NK Litija.
UO NK Litija - Gregor Zavrl, predsednik

Občinska liga malega nogometa
(na travi) Litija

Začetki občinske lige malega nogometa na
travi (OLMN Litija), po ustnem izročilu, segajo
v leto 1968. Za uraden začetek tekmovanja
štejemo leto 1974, ko je liga dobila obliko ligaškega tekmovanja z začetnimi šestimi ekipami iz občine Litija. Na osnovi tega je dobila tudi ime občinska.
Liga se je skozi leta povečevala in širila tudi v druge občine, v letu
2009 dobila tudi veteransko različico tekmovanja in s tem obliko, ki
jo ima še danes. V letošnji sezoni 2013/ 2014 v prvi in drugi ligi sodeluje po 11 moštev ter v starostni kategoriji veteranov 9 moštev. Kljub
temu, da moštva prihajajo iz štirih občin, t.j. Litije, Šmartna pri Litiji,
Ljubljane ter Ivančne Gorice, se je ohranilo prvotno ime lige, ki v sredini kjer se igra, predstavlja že kar uveljavljeno blagovno znamko.
Poudariti je potrebno tudi dejstvo, da je večina ekip v zadnjih letih storilo velik korak naprej pri športni infrastrukturi, ki poleg zgledno urejenih nogometnih igrišč vključuje še priročne brunarice, razsvetljavo,
odbojkarska igrišča, balinišča ter ostale pritikline, ki omogočajo sproščeno uživanje v nogometni igri in druženju vseh pristašev športa.
Vse nastopajoče ekipe si poskušajo priboriti čim višje mesto na
lestvicah tako v članskih kakor tudi v veteranski kategorijah. OLMN
Litija je postala zelo zanimiva in izenačena, naziv prvaka v obeh
članskih ligah pa do konca negotov.
Veteranska liga pa je tekmovanje prijateljev nogometa, ki jim končna uvrstitev ni najbolj prioritetnega značaja, rezultat posameznega
srečanja pa tudi ni nepomemben. Mlajši akterji lige pa se lahko od
njih naučijo veliko veščin športa in FAIR PLAY -A.
Vodstvo OLMN Litija, vodja tekmovanja g. Matjaž Aškerc in vodje
posameznih ekip so tako kot vsako leto, tudi letos dodelili organizacijo zaključnega turnirja eni izmed sodelujočih ekip v ligi. To dejanje je letos v domeni ekipe Frape bar&Saletrans . Tekmovanje, ki
letos praznuje 40. letnico neprekinjenega delovanja ter omenjeni
turnir sovpada s tem terminom, bo potekalo 13.6 in 14.6.2014 na
nogometnem igrišču v Litiji.
Vabljeni vsi ljubitelji nogometa ter navijači ekip, še posebej pa pionirji OLMN Litija na travi , da se tega zanimivega dogodka udeležite in
obudite zanimive trenutke iz začetka vašega- našega tako priljubljenega tekmovanja. 
Športni pozdrav! za OLMN Litija na travi
Mito Kos

DATUM

URA

10. MEMORIJALNI TURNIR
»BLJESAK 1995«
TAEKWONDO KLUB Šmartno – Litija se je prvič udeležil že tradicionalnega tekmovanja v Bjelini-Novska.
To je hrvaški spominski pokal, na katerem sodelujejo večinoma
hrvaški klubi. Bili smo edini slovenski klub, zato so nas zelo lepo
sprejeli in smo bili deležni velikega gostoljubja. Trener Franci Šircelj
je na to tekmovanje peljal samo 3 svoje boljše tekmovalce. Taekwondoistke kluba so tokrat ostale
doma, saj se bodo s fanti udeležile
prihajajočega tekmovanja Beograd
Trophy v Srbiji.
Tadej Pirc se pripravlja na kvalifikacije za morebiten odhod na svetovno
kadetsko prvenstvo, zato mu vsako
tako tekmovanje še kako pomaga
pri pridobivanju izkušenj.
Domen Pirc je po težki in atraktivni
finalni borbi premagal borca iz kluba
Omega z rezultatom 34:32. Rezultat je sicer malo nenavaden za ta
šport, ampak potrebno bi bilo videti borbo, da bi si vse skupaj lažje
predstavljali.
Timotej Bučar je po dveh zmagah in v finalu po izenačenem rezultatu, na koncu izgubil za zlato piko. Pokazal je velik potencial, saj se
je zadnje čase kar veliko pripravljal z domačo taekwondo ekipo.
Vsi naši tekmovalci so ne glede na to, da tekmovanje ni bilo eno
izmed močnejših, imeli zelo močno konkurenco in prav vsi prijetno
presenetili trenerja, ker so se domov vrnili s tremi kolajnami.
REZULTATI: Domen Pirc – 1. MESTO, Timotej Bučar – 2. MESTO,
Tadej Pirc – 3. MESTO.

DRŽAVNO PRVENSTVO V BORBAH 2014
Letošnje leto se je državno prvenstvo v borbah odvijalo pod organizacijo TKD Zveze Slovenije na Vrhniki. Taekwondo klub Šmartno
– Litija je to leto zastopalo 15 tekmovalcev. Vsi smo težko pričakovali borbe naših reprezentantov Domna ter Tadeja Pirc, saj sta
branila naslov državnega prvaka. Oba sta po ne prav lahkih borbah
ubranila naslov ter s tem dokazala, da v njunih kategorijah nimata
prave konkurence. Ker je veliko naših tekmovalcev vredno pohvale,
bi morda še izpostavili našega mlajšega kadeta Taja Cerar, ki je
prepričljivo zmagal 4 borbe ter osvojil zasluženo 1. mesto.
Člani taekwondo kluba Šmartno – Litija so presenetili že izmučenega trenerja Francija Šircelj ter na koncu osvojili 2. ekipno mesto
od 12-ih klubov. Trener je pohvalil vse tekmovalce, saj se domači
klub Šmartno – Litija lahko kosa z večjimi klubi iz prestolnice, saj je
veliko večjih klubov ostalo na lestvici nižje od našega kluba. Veliko
naših manj izkušenih tekmovalcev je osvojilo medalje in prav ti so
se na koncu najbolj veselili skupnega rezultata.
V mesecu maju pa klub čaka še državno prvenstvo v tehniki, kjer
pa je gonilna sila reprezentant Rok Mohar, ki že pripravlja morebitne državne prvake v tehniki.
REZULTATI: 1. MESTO: Tai Cerar, Zala Rozina, Lovro Perme, Tadej
Pirc, Timotej Bučar, Domen Pirc, Sara Rozina, Aleksandra Rozina
2. MESTO: Tija Šiles, Luka Bajc, Pia Smrekar, Nika Šircelj, Matic
Špajzer, Patricija Matoz, Peter Kastelic

»SLOVENSKI« TAJPEJ
Šesterica slovenskih mladinskih reprezentantov se je 16. marca
2014 odpravila v kitajski Tajpej, kjer so najprej potekale kvalifikacije za olimpijado mladih, nato pa še svetovno mladinsko prvenstvo.
Taekwondo klub Šmartno – Litija se
lahko pohvali, da je bil eden izmed
njih, tudi naš član, Domen Pirc.
Kar se tiče kvalifikacij, je bilo nanje
prijavljenih 334 mladincev. Čeprav
ni bilo omejitev glede števila, je
na kvalifikacijah tekmovalo precej
manj mladih športnikov, kot se jih
je prijavilo za svetovno prvenstvo,
kjer se je za čim boljši rezultat potegovalo726 taekwondoistov.
Domen je na kvalifikacijah imel malo smole pri žrebu, saj je že v prvem krogu dobil borca iz Brazilije, ki je na koncu zasedel 3. mesto.
Kljub dobri borbi se žal Domnu ni uspelo kvalificirati na olimpijado
mladih, a vseeno smo zelo ponosni na njega.
Na svetovnem prvenstvu je Domen v prvem krogu premagal Danca
Emila Sorensena. Sledil je dvoboj proti Italijanu Simoneju Crescenziju, ki pa se ni izšel po Domnovih načrtih.
Reprezentančni trener Dragan Zarič ter klubski trener Franci Šircelj
sta bila zadovoljna z zastopanjem Domna Pirca na kvalifikacijah in
na svetovnem prvenstvu. Ne glede na to, da se ni kvalificiral, je
eden izmed najbolj pripravljenih mladincev, ki se bo še lahko uveljavil v svetovnem taekwondoju.

KOLEDAR ŠPORTNIH DOGODKOV

DOGODEK

LOKACIJA
Igrišče NK Litija
SOB. 24.5.
Še ni določena Nogometna tekma U-15 NK Litija – Bravo Publikum
www.nklitija.si
SOB. 24.5.
Še ni določena Tekma U-11 NK Litija – NŠ Logatec
Igrišče NK Litija
Zbor pred MC Litija
SRE. 28.5.
16.00
Tekaška sreda, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike.
www.mc-litija.si
Litija
– Sp. Slivna
SOB. 31.5.
Start: 7.00– 10.00 25. planinski pohod na GEOSS
www.pdrustvo-litija.si
SOB. 31.5.
Start: 9.30
5. turnokolesarski vzpon na GEOSS
Litija – Sp. Slivna
SOB. 31.5.
Še ni določena Tekma člani NK Litija – Črnuče
Igrišče NK Litija
SOB. 31.5.
Še ni določena Tekma U-15 NK Litija – Arne Tabor 69
Igrišče NK Litija
SOB. 31.5.
Še ni določena Tekma U-13 NK Litija – MNC Vrhnika
Igrišče NK Litija
SOB. 31.5.
Še ni določena Tekma U-11 NK Litija – MNC Dren
Igrišče NK Litija
Tenis park AS Litija
SOB. 31.5-8.6.
Cel dan
Mednarodni turnir FUTURES LITIJA OPEN 2014 (za ATP teniško lestvico)
www.as-litija.si
SRE. 4.6.
16.00
Tekaška sreda, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike.
Zbor pred MC Litija
SRE. 4.6.
Še ni določena Tekma člani NK Litija – Ihan
Igrišče NK Litija
7.6.-15.6.
Cel dan
Državno prvenstvo v tenisu za dekleta in fante do 16 let
Tenis park AS Litija
SRE. 11.6.
16.00
Tekaška sreda, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike.
Zbor pred MC Litija
Staro mestno jedro
SOB. 14.6.
Pričetek: 9.00
LITIJSKI TEK 2014
www.zkms-litija.si
SRE. 18.6.
16.00
Tekaška sreda, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike.
Zbor pred MC Litija
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/

Ligaška tekmovanja so v polnem teku. Posledično temu so prilagojeni tudi treningi, zato je na
igriščih športnega parka velika gneča. Najbolj
problematične so garderobe, zato so skupaj kar
redno po dve selekciji. Vsi upamo, da se bo tudi
to enkrat uredilo saj že kar predolgo čakamo na
dokumente, ki so potrebno za izgradnjo dodatnih.
Članska selekcija je ujela ritem igre in uspešno nabira točke. Kar nekaj težav povzročajo poškodbe in tudi zaradi kvote rumenih kartonov
nekaj igralcev prisilno počiva. Konec meseca aprila je bil tudi že prvi
občinski „derbi“. V goste je prišla ekipa NK Litija. Vsaki ekipi je igralsko pripadal po en polčas, a srečnejši so bili domačini in vse tri točke
so ostale doma. Povedati pa moram, da si je tekmo ogledalo veliko
domačih in tudi gostujočih navijačev. Iz tega sklepamo, da nogomet
še vedno privlači gledalce, če so v ekipah igralci in bližnje okolice.
Ženska ekipa se je po odhodu igralk v tujino zelo pomladila in mlajše igralke ob pomoči nekaj izkušenih nabirajo prve prvoligaške izkušnje. Verjamemo, da bodo že naslednje leto močna konkurenca
ostalim tekmovalnim ekipam.
Vse mlajše selekcije tekmujejo po začrtanem razporedu in pridno izkoriščajo svoje znanje na prvenstvenih tekmah. Še vedno jih na tekmah spremlja veliko število staršev, ki so njihovi najboljši navijači.
Za vsa dogajanje v športnem parku so obvestila na krajevnih oglasnih tablah v Jevnici in okolici.
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

ODLIČNO SEDMO MESTO LITIJE
Po zmagi Litije v tekmi predzadnjega kroga v Postojni in porazu Elektro Gorenjske prodaje proti
Parkljem, zadnje srečanje letošnjega prvenstva s
Koprom za Litijane ni imelo več posebnega pomena. Temu primerno se je tekma tudi začela, saj so Koprčani, kljub
temu da je bilo že pred nekaj krogi jasno da bodo izpadli iz lige in
so v Litijo prišli le s sedmimi igralci, po šestih minutah celo vodili
16:13. Po dveh trojkah Anžeta Germa se je prva četrtina končala z
rezultatom 20:20.
V drugi četrtini so domači le nekoliko dvignili ritem igre v obrambi
in napadu, ter v 17. minuti povedli 38:28, dve minuti kasneje celo
44:28. Uspešno sta zadevala Taras Velikonja Grbac in Nebojša Čukovič, kateremu sta sodnika Maguša in Dremelj v 14. minuti dosodila že tri osebne napake, do tistega trenutka so vsi igralci Kopra
skupaj imeli tudi le tri osebne napake. To očitno kaže na nenavaden
in neizenačen kriterij sojenja, zdelo se je da zgodnji termin tekme
(17.45) še najbolj moti prav oba sodnika.
V drugem polčasu je prednost Litije le še naraščala, gostje s tako
majhnim številom igralcev niso več mogli resneje slediti tempu domačih. Taras Velikonja Grbac je še naprej odlično zadeval trojke
(skupaj pet), priložnost za igro je dobro izkoristil tudi Anej Nučič
(12 točk) in po treh četrtinah je Litija vodila 67:49. V zadnjem
delu tekme so priložnost za igro dobili tudi nekateri mlajši domači
igralci, vendar so Litijani dve minuti pred koncem vseeno vodili že
83:58. Po borbeni igri ter koših Šantlja in Barbariča so Koprčani
rezultat do konca znižali, končni izid pa je v zadnjih trenutkih tekme
postavil mladi Matej Ambrož.
Litija je na koncu prvenstva, po dvanajstih zmagah in štirinajstih
porazih, osvojila odlično sedmo mesto, kar je najboljša uvrstitev
v zadnjih letih v drugoligaški konkurenci. Ekipa pod vodstvom trenerja Džema Ibišija je bila uspešna kombinacija izkušenih Gašperja
Ovnika, Tadeja Tuška in Nebojše Čukoviča, ter mladega vala na čelu
z Janom Španom, Tarasom Velikonjo Grbcem, Anžetom Germom in
Matevžem Dobravcem, ki se je žal poškodoval in ni mogel igrati v
zadnjih šestih krogih. Tudi Rok Razdevšek, Anej Nučič in Ambrož
Kajtna so prispevali pomemben delež k uspehu moštva. Ekipo je
po polovici prvenstva zapustil Adnan Bejtič, ki je prestopil k LTH
Castings. Mladi Žan Erjavec, Marko Guskič, Matej Ambrož, Rok Seručar, Aljaž Primožič in Jure Balant pa so dobili nekaj priložnosti za
igro na posameznih tekmah.
Obstanek v ligi, ki je bil glavni cilj Litije v tej sezoni, je tako izpolnjen, pot do njega nikakor ni bila lahka. V izenačenem prvenstvu
s posrečenim tekmovalnim sistemom, za katerega si je prizadeval
tudi litijski klub in je zagotavljal napete, ter zanimive tekme, so nekatere odločitve padle šele v podaljšku tekme zadnjega kroga. Iz
lige so neposredno izpadle zadnje tri ekipe, deseto in enajstouvrščena Krka mladi in Hrastnik pa morata v dodatne kvalifikacije za
obstanek, ki so zelo negotove in zahtevne. Prvouvrščeni Šenčur
GGD je napredoval v Prvo ligo, Plama Pur kot največje presenečenje prvenstva in Lastovka bosta igrala v dodatnih kvalifikacijah za
uvrstitev v Prvo ligo.
Lestvica
Ne Ekipa
1.
Šenčur Gorenjska gradbena družba
2. Plama Pur
3. Lastovka Domžale
4. LTH Castings
5. Terme Olimia Podčetrtek
6. Parklji
7.
Litija
8. Kolpa Črnomelj
9. Elektro Gorenjska prodaja
10. Krka mladi
11. Hrastnik
12. Postojna
13. Radenska Creativ Sobota
14. UKK Koper

Z/P
24/2
20/6
19/7
19/7
15/11
15/11
12/14
12/14
11/15
11/15
9/17
7/19
4/22
4/22

Točke
50
46
45
45
41
41
38
38
37
37
35
33
30
30

Marko Godec

Eno samo trpljenje, tvoje je bilo življenje,
zdaj v grobu spiš in nič več ne trpiš,
v naših srcih pa živiš.

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

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)

Z A H VA L A

Z A H VA L A
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata,
tast in brat

Franc Dremelj - st.
27.3.1937 – 28.3.2014
iz Zavrstnika.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, svete maše in sveče.
Lepa hvala za pomoč dr. Pavlu Pajnterju, dr. Renati Koprivi in osebju
ZD Litija. Posebno zahvalo g. župniku Janezu Kvaterniku za lep obred
pri pogrebni maši, gasilcem PGD Zavrstnik, praproščakom, pevcem,
g. Vinku Slapničarju za ganljive poslovilne besede ob grobu in vsem ki
ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žena Lojzka, sinova Franci in Lojze z družinama, sestra Minka
in brat Ivan z družino.
Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja,
izpil grenki kelih si do dna
v življenju svojega,
odkar utihnil je tvoj glas,
žalost, bolečina domujeta pri nas.

Z A H VA L A
Po težki in dolgi bolezni nas je zapustil mož, oče in brat

JOŽEF RAZORŠEK
18.4.1939 – 13.4.2014
iz Cirkuš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje ter sveče in spremstvo na
njegovi zadnji poti. Še posebno se zahvaljujemo patronažnim sestram
ZD Litija in drugemu zdravstvenemu osebju, g. župniku za lepo opravljen obred, PGD Vače, pevcem, pogrebcem in KS Vače.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Žalujoči vsi njegovi.
Venite rožce moje
oh, kaj bi še cvetele,
venite ve z menoj.

V večni sen je zaspala naša draga mama

FRANČIŠKA PIRC
1923 – 2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano
cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se osebnemu zdravniku dr.
Stanetu Ptičarju, patronažnim sestram, posebno ge. Karmen, zdravnikom ZD Litija, oskrbovalkam in osebju Doma Tisje, g. Hauptmanu
in g. Okornu iz KSP Litija, g. župniku Andreju Rovšku za opravljen
pogrebni obred, ge. Izabeli Nograšek, ge. Lauri Horvat, pogrebcem,
pevcem MPZ Polšnik in g. Žigi Toriju za zaigrano žalostinko.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, a vas nismo
posebej imenovali, se poklonili naši dragi mami in jo v tako velikem
številu pospremili k večnemu počitku.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste nam in nam še vedno stojite ob
strani, iskrena hvala.
Vsi njeni
Ostali so spomini, bolečina,
ostala za teboj velika je praznina.
Mi še vedno tvoje bližine si želimo,
zato odhajamo k tebi,
tja v mirni, večni kraj spominov.

Z A H VA L A
22.4.2014 smo se poslovili od naše nadvse drage in ljubljene

V SPOMIN

MIHA ŽIBERT

ANI DUGONJIĆ
rojena Ponebšek
iz Tenetiš pri Litiji
(1943 – 2014)

19.8.1991 – 7.5.2013

V SPOMIN
Mineva leto dni odkar nas je zapustil dragi mož, oče, dedi

MATO MARINOVIĆ
1.11.1944 – 18.5.2013

Hvala vsem, ki se ga spominjate ob njegovem
preranem grobu.

Prisrčna hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zad
nji poti, ko je odšla med svoje večno cvetje. Besede slovesa, ki sta
jih izrekla Mirko Kaplja in Jožica Ocepek, sta nas popeljala na njeno
življenjsko pot. Pevski kvartet je izpolnil njeno željo s pesmimi Zabučale gore, Počivaj jezero v tihoti in Ruža crvena, trobentač Gašper jo
je odpeljal v dolino tiho.
Vsem hvala, ki ste se z njo družili v življenju in ji bili v veliko veselje in ji
dajali veliko mero poguma in samozaupanja tudi v času bolezni.

Vsi njegovi

V imenu sorodstva Jože Drnovšek
Dragi Alojz, v aprilu zapustil si nas,
za vedno pogrešali bomo tvoj glas,
zemlja pogrešala tvoje pridne, neutrudne dlani,
v miru počivaj zdaj ti.
V naših srcih in prijetnih spominih z nami si,
spremljal nas boš vse dni,
in hvaležni smo, ker si bil TI.

Vsem, ki se ga spominjate, poklanjate cvetje,
prižigate sveče ali postojite ob njegovem grobu,
iskrena hvala.

Žena Anica, hči Gordana, Samo in vnuk Jure
Rada slišala bi petje,
rada videla pomlad,
vse bi rada vas objela,
a odšla sem v nebeški hlad.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata, brata

V 62 letu je k večnemu počitku legla naša ljubljena žena, mami,
mama, sestra, teta, tašča in dobra prijateljica

ALOJZA SLADIČ
(22.3.1956 – 2.4.2014)
iz Stranskega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje, sveče, maše, pisno in ustno izrečena sožalja.
Hvala vsem za pomoč in podporo in vsem, ki ste nam stali ob strani ves
čas njegove težke bolezni. Lepo se zahvaljujemo patronažni službi ZD
Litija za skrb in prijaznost. Hvala g. župniku, pevcem, trobentaču, ki ste
poskrbeli za lepo slovo ter ge.Lauri za poslovilne besede.
Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na zadnji poti.
Vsi njegovi

URŠULA ŠUŠTAR
17.10.1952 – 5.4.2014
iz Strmca 15, Dole pri Litiji

Hvala vsem, ki ste ji podelili kanček veselja in sreče na njeni mnogo
prekratki življenjski poti, vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nas
tolažili v težkih trenutkih slovesa in hvala vsem, ki jo v svojih mislih
ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: mož Anton, sin Jože z Alenom, hči Marinka z družino
in vsi ostali, ki smo jo imeli radi.

OBV EST IL A / KR I ŽAN KA

Maj 2014 15

mali oglasi

AKCIJA ZA POPLAVLJENE
V BiH IN SRBIJI
Veterani Nogometnega kluba Litija in Zavod za
kulturno, mladino in šport Litija organiziramo zbiranje pomoči prizadetim v katastrofalnih poplavah v BiH in Srbiji. V prostorih ZKMŠ enota Mladinski center Litija na Ponoviški cesti 12 zbiramo hrano z
daljšim rokom trajanja, še posebej hrano za dojenčke,
obleko, sredstva za higieno, odeje,...
Humanitarni prispevki in material dobrodošli vsak
dan od 12.00 do 20.00. Posebej pa na javnem
dogodku in koncertu Raj mladosti v soboto, 24.5.
od 16.00 dalje pred MC Litija. Program dogodka na
www.mc-litija.si.
Pomagajmo ljudem v stiski, ker vemo kaj so
poplave! Pomagajte tudi vi.

NE PR E M IČNINE
Prodam 3 sobno stanovanje 77 m .
Stanovanje je 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.
2

ODDAM v najem opremljeno dvosobno stanovanje
na Sitarjevški cesti 32 v Litiji. Cena po dogovoru.
GSM: 031 774 081.

Ga. Anici Dugonjič v slovo
Oh kako je dolga, dolga pot
Iz tujine pa do doma
cesta dolga je tako
sonce sije na zemljo
na to dolgo, dolgo pot.
To pesem so peli tudi tvoji starši, ko so se vračali s pregnanstva s tabo v naročju v domovino.
Ko je vsa narava zacvetela in pognala nove korenine je ugasnilo življenje ga. Anice.
Ga. Anica je bila dolga leta pravzaprav od same ustanovitve
upravnega odbora društva izgnancev njena članica. Izžarevala je tako moč, energijo, obenem pa je njen obraz prevevala
sama milina in v njeni bližini si začutil prav to. Bila je dobrohoten človek saj je vsakemu želela samo dobro. Pomagala
vsepovsod, kjer je bilo potrebno in nikoli ni rekla tega jaz ne
morem, tudi v času bolezni ne. Verjeli smo, da bo v tem boju
zmagala, saj je bila vedno polna optimizma.
Spomin nate pa je boleče spoznanje, da smo izgubili zelo dobro osebo. V društvu izgnancev te bomo zelo pogrešali.

nagradna križanka

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

24. ČRKA
ABECEDE

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

13. ČRKA
ABECEDE

PROSTOVOLJKA

AGAVA,
ALOA

PRIPADNIK
ORIJEV

NADALJEVANJE
GESLA

ZAVETNIK
PRAVOSL.
SAMOSTANA

BIVŠA
SLOVENSKA
DENARNA
ENOTA

GLAVNI
ŠTEVNIK

IVAN LEVAR
BRITANSKI
GLASBENIK
BRIAN
VELETOK
V JUŽNI
AMERIKI

VELIKO
REŠETO
RIMSKA
1000

RUSKA
VLADARSKA
RODBINA
PANČEVO
NERODNA
ŽENSKA

OSTRO
STRELEC
KAREL
TRŠAR

POKRAJINA
V SEVERNI
ŠPANIJI

PIRANHA

RUDNIK V
BOSNI

OTOK PRI
LOŠINJU

KUPIM Tomos APN. Telefon: 040/836-823

JANKO
KERSNIK

ARABSKI
ŽREBEC

ORODJE ZA
ZEMELJSKA
DELA

MOŠKI PEVSKI
GLAS
IME
FILMSKEGA
IGRALCA
PEENA

JAPONSKO
PRISTANIŠČE

STAREJŠI
MEHIŠKI
POLITIK

AMERICIJ
DALMATINS.
Ž. IME

ANTON
FÖRSTER

IME KOSTUMOGRAFKE
VOGELNIK

KOVAŠKA
PRIPRAVA,
NAKLO

TATARSKI
POGLAVAR

DOMISLICA

Težje besede: AKITA, RIESA, CSOM, MOSUL, ESAKI,
PIRAJA
Izžrebanci križanke iz meseca APRILA 2014 prejmejo
knjigo BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Nagrado prejmejo v
Tiskarni ACO.

1. Zlata Bizjak, Prisojna 5 1270 Litija
2. Olga Razpotnik, Kresnice 1A 1281 Kresnice
3. Klara Kralj, Jeze 13 1275 Šmartno pri Litiji

MADŽARSKI
ŠAHOVSKI
VELE
MOJSTER

MAVRAH

OSEBNI
ZAIMEK

STRAH
PRED
NASTOPOM

KRAJ PRI
LJUBLJANI

VZDEVEK
DOKA
MOLYDAJA

PEVKA
ŠTEFOK

VERONIKA
IZGORŠEK

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.6.2014 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli reklam
ne majice Tiskarne ACO in Dajmox. Nagrajenci bodo nagrade prejeli v Tiskarni ACO, Litija.

OBVESTILO POLICIJE
19. 4. 2014 okoli 20.45 ure je bila PU Ljubljana obveščena
o ropu na bencinskem servisu v Litiji. V prostore je vstopil
maskiran moški, ki je z orožjem – pištolo oz. predmetom
podobnim pištoli od zaposlene zahteval denar. Po odtujitvi
nekaj sto evrov je pobegnil iz prodajalne. Policija je takoj
pričela z aktivnostmi za izsleditev storilca kaznivega dejanja. Na podlagi zbranih obvestil, zavarovanih sledov in ob
pomoči občanov, ki so dali koristne informacije smo policisti Policijske postaje Litija 22. 4. 2014 v dopoldanskem
času odvzeli prostost 24 letnemu moškemu iz območja PP
Hrastnik. Osumljeni je bil s kazensko ovadbo, zaradi suma
storitve kaznivega dejanja Ropa po 206. čl. KZ-1B priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Policisti so zasegli tudi »orožje« s katerim je
grozil in ugotovili, da gre za imitacijo. V zvezi kaznivega
dejanja smo podali kazensko ovadbo tudi zoper 24 letnega
moškega prav tako iz območja PP Hrastnika, ki je pomagal
pri izvršitvi kaznivega dejanja.

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.

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.

SPIRALNI
DEL
VIJAKA

IME
SMUČARJA
EDALINIJA

Upravni odbor društva izgnancev KO Litija
Predsednica Marija Zajc

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.

TRAVNIK
OB VODI

AVSTRIJA

ŽENSKI PEV
SKI GLAS

Ljubila si domovino in naj ti bo lahka domača zemlja

Javno glasilo OBČAN

DRŽAVA NA
PIRINEJSKEM
POLOTOKU

PRITOK BALHASKEGA JEZERA

MESTO V
NEMČIJI

Tomaž Brinovec, CDK
37, 1270 Litija

MESTO V
SEVERNEM
IRAKU

GLAVNO
MESTO
AVSTRIJE

PRASTARA
OTROŠKA
IGRAČA

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. 

POSOJILO
DAJALEC

JAPONSKI
FIZIK
(LEO)

PRODAM PVC cisterne,
1000 L, oprane, cena
80,00 EUR 1 kos. Dostava po dogovoru. GSM:
068/179-895

NUDIM
POMOČ

Jože Vizlar številka: 162

HRUP,
LOMAST

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

sestavil:

Komandir policijske postaje, mag.
Marjan Turnšek

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

KOLEDAR PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE LITIJA
OBČINA LITIJA

ČETRTEK

KDAJ?
29.5.2014

18.30

NEDELJA

1.6.2014

9.00

NEDELJA
PONEDELJEK
ČETRTEK
PETEK

1.6.2014
2.6.2014 – 8.6.2014
5.6.2014
6.6.2014

9.00
Vsak dan od 11.00 ure
17.00 in 18.30
18.30

PETEK

6.6.2014

8.30 - 12.00

*********
SOBOTA

***************
7.6.2014

17.00 - 19.00
19.00
*****************
9.00 - 12.00

SOBOTA
NEDELJA
PONEDELJEK

7.6.2014 - 14.6.2014
8.6.2014
9.6.2014

Vsak dan od 11.00 ure
Od 10.00 – 17.00
19.00

PONEDELJEK

9.6.2014

19.00

SREDA
PETEK
PETEK,
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

11.6.2014
13.6.2014
13.6.,
14.6.2014
14.6.2014 - 15.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014
14.6.2014

18.30
9.00
17.00
8.00
Od 10.00 ure dalje
8.00 – 13.00
9.00
9.00
16.00

SOBOTA

14.6.2014

Od 9.00 ure dalje

SOBOTA
NEDELJA

14. - 22.6.2014
15.6.2014

PONEDELJEK

16.6.2014

21.6.2014

Delavnice z MC, bralni kotiček pod kostanji-pravljice, Tačke pomagačke na obisku
Srečanje z gostom

***************************************************************
Prikaz aktivnosti policijskih službenih psov
Animacijski program z razglasitvijo nagrad sodelujočim v natečaju
DRŽAVNO PRVENSTVO V TENISU DO 16 LET
Zaključek tekmovalne sezone 2013/2014 in VIDEMŠKOV MEMORIAL
Otvoritev fotografske razstave o zgodovini športa v Litiji
Otvoritev likovne razstave PRAZNIKU V POZDRAV – društvo LILA
Razstava ustvarjalnih slik na EX TEMPORE KRESNICE
Zaključni nastop plesnega oddelka GLASBENE ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO
MEDDRUŽINSKA TEKMA

KJE?
KULTURNI CENTER LITIJA
POLŠNIK
MODELARSKO VZLETIŠČE ZG. LOG
TENIS KLUB AS
DVORANA GLASBENE ŠOLE
DVORANA GLASBENE ŠOLE
- KULTURNI CENTER LITIJA
PARK NA STAVBAH
************************
- PARK NA STAVBAH
- KNJIŽNICA LITIJA
************************
- PARK NA STAVBAH
TENIS KLUB AS
IGRIŠČE NK LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
AVLA OBČINE LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
RIBIŠKI DOM

Zaključek OLMN 2013–2014

IGRIŠČE NK LITIJA

9.00

OBČINSKO PRVENSTVO V TENISU
Praznujmo skupaj – druženje mestne in krajevnih skupnosti
LITIJSKI TEK 2014
ANTONOV POHOD IN POTICIADA
60 let RIBIŠKE DRUŽINE LITIJA
CELODNEVNA KULTURNA, ŠPORTNA TER DRUŽABNA PRIREDITEV
OB 50 LETNICI KRAJEVNE SKUPNOSTI KRESNICE
»BE ACTIVE CREATE THE FUTURE«- mednarodna izmenjava mladih iz 6 evropskih držav
DRUŽINSKA TEKMA

TENIS KLUB AS
VALVAZORJEV TRG
VALVAZORJEV TRG
GASILSKI DOM GABROVKA
RIBIŠKI DOM
PRED ŠPORTNO DVORANO
KRESNICE
MLADINSKI CENTER LITIJA
RIBIŠKI DOM

20.00

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI

KULTURNI CENTER LITIJA

OTVORITEV NOVEGA OBJEKTA SVC

LJUBLJANSKA CESTA 3

Absolventski večer učencev GŠ Litija-Šmartno pri Litiji
POLETNA MUZEJSKA NOČ
18.00 – PO STOPINJAH ČOLNARJEV – javna predstavitev kulturno zgodovinske poti po Litiji
20.00 – »S POTICO NA POT« - degustcija različnih vrst potic
22.00 – svetovna popotnica ALMA KARLIN - kino na prostem (kostanjev drevored)
Razstava »Zgodovina južne železnice«, «Po stopinjah čolnarjev« -kulturno-zgodovinska pot po Litiji,
Muzejske zbirke (železnica, rudarstvo, zgodovina plovbe po Savi)
OBISK ČLANSKE MOŠKE IN ŽENSKE A SKAKALNE REPREZENTANCE
Več na www.dole.si
Tradicionalno srečanje invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji
VPIS UČENCEV V ZLATO KNJGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV
PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI
KONCERT ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE OB
10 LETNICI SMRTI DIRIGENTA CARLOSA KLEIBERJA

DVORANA GLASBENE ŠOLE
KULTURNI CENTER LITIJA

DATUM IN URA BOSTA SPOROČENA PREKO SPLETNE STRANI
www.litija.si
SREDA
18.6.2014
18.30

SOBOTA

DOGODEK
Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO
18. POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE
( z Nejcem Grmom, s skavti iz Dola pri Ljubljani, Mešani zbor KD Sveti Frančišek iz Sv. Trojice, z
ansamblom Zimzelen in MoPZ Polšnik
MEDNARODNO TEKMOVANJE Z DALJINSKO VODENIMI MODELI KATEGORIJE F5j
Mednarodni teniški turnir za moške FUTURES LITIJA OPEN 2014
KONCERT UČENCEV PRVIH RAZREDOV GLASBENE ŠOLE LITIJA –ŠMARTNO PRI LITIJI
Absolventski koncert –Nina Baš, klavir
TAČKOV FESTIVAL – predstava NAJBOLJŠI PAR
(Sten Vilar in Damjana Golavšek), Prikaz zabavnih trikov s kužki Kinološkega društva Zagorje

18 – 24.00

SOBOTA

21.6.2014

popoldan

SOBOTA
PETEK
SOBOTA

21.6.2014
27.6.2014
28.6.2014

13.00
19.00
20.00

NEDELJA

6.7.2014

18.00

******************
AVLA KULTURNEGA CENTRA LITIJA
ŠPORTNI PARK DOLE
RIBIŠKI DOM LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
IGRIŠČE PRI POŠ DOLE
SREDIŠČE KONJŠICE

