
ZAHVALA
Občina Litija se zahvaljuje 
vsem izvajalcem letoš njih 
prednovoletnih prireditev:  

PGD VAČE, JZKMŠ in DPM ter 
seveda vsem sponzorjem:  

ISTRABENZ PLINI d.o.o,  
TAMES d.o.o., MOLLIER d.o.o,.

NA DOLAH SE SMUČA!
Vabimo vas, da nas obiščete:  

v času zimskih počitnic  
(od 23.2. do 27.2.) od 9:00 do 16:00  

in od 17:00 do 21:00
Dogodki:

•   Šola smučanja za otroke med  
zimskimi počitnicami.

•   28.2.2015 Občinsko prvenstvo  
v smučanju 2015

Več informacij na:
www.smucisce.dole.si

www.facebook.com/smucisce.dole
Vabljeni na ugodno smuko 

na SMUČIŠČE DOLE PRI LITIJI!
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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.03.2015 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.

Tudi v letošnjem karnevalu so se nastopajoče 
skupine dotak nile aktualne litijske problema-
tike. Župan Franci Rokavec je prejel kokoš, ki 
nese zlata jajca. Občani Litije upajmo, da jih 
bo znesla dovolj, da se bo občina rešila vseh fi-
nančnih težav. Uredništvo Občana 

»S svojimi dobrimi deli bomo sčasoma 
navdihnili tudi druge, da bi počeli prav to.«

Šri Činmoj
Konjeniško društvo Jesenje - Geoss 

vabi vse, ki bi radi preživeli dan s prijatelji 
konjeniki in obenem pripomogli, da bo dobro-
delni projekt »Anina zvezdica« še bolj zažarel 
na slovenskem nebu, da se nam pridružite na 

trEtji DObrODELNi  
kONjENici v SLOvENiji

Čas dogodka: sobota, 11. april 2015 z zborom ko-
njenikov ob 09.30 ter startom konjenice ob 10. uri.
Kraj dogodka: Geometrijsko središče Slovenije, 
Geoss, Sp. Slivna pri Vačah.
Startnina: Celotno startnino v znesku 15,00 eur 
bomo poklonili v sklad »Anini zvezdici«. Vsakemu 
udeležencu konjenice bosta pripadala zajtrk in ma-
lica z eno pijačo. 
Opis dobrodelnega dogodka: Start konjenice bo 
iz Geossa. Proga je zaradi lahkega terena primerna 
tako za konjenike kot vprege, na zbirno mesto na 
Geossu pa se bomo vrnili v približno štirih urah. Po 
konjenici bo sledila zabava.
Informacije: Prijavite se lahko do 03. aprila 2015 
na tel. št. 041-789-733 (Jože Kovič) in 041-987-846 
(Irena Setničar).
Pričakujemo vas v čimvečjem številu, da bomo tudi 
konjeniki potrdili našo pripravljenost pomagati lju-
dem v stiski!  Vabljeni!

PUStNi Živ ŽAv iN PUStNA POvOrkA v Litiji 2015

PUSTNI ŽIV ŽAV V ŠPORTNI DVORANI V LITIJI Marko Vozelj & Mojs3 na pustovanju v Litiji

rAzStAvA krOFOv v tD LitijA:
1. NAGRADO je prejela Medved Janja, Dole
2. NAGRADO je prejela Bolte Sonja, Gabrovka
3.  NAGRADO je prejela Marinka Kolednik, 

Dragovšek
1. mesto: Skupina iz Zagorja ob Savi  

FARAONI Z DEŽELE OB NILU 2. mesto: ŠEJKI REŠITELJI LITIJSKEGA PRORAČUNA

3. mesto: LITIJSKA ODREŠITEV Fotografije: Sašo Jovanovič

PrAzNOvANjE SLOvENSkEGA kULtUrNEGA PrAzNikA NA GEOSSU  
iN v DvOrANi kULtUrNEGA cENtrA LitijA

HvALA tUDi vSEM SPONzOrjEM:
RIKO d.o.o., Telekom Slovenije, Mestne lekarne Kamnik, Kmetija ČOŽ, Leskovec,Višnja gora, s kavarno in okrepčevalnico pri mostu v Litiji,  

SPAR PRODAJALNA LITIJA, MERCATOR MARKET PRI OBČINI, KSP Litija, ELIN ELEKTROINSTALACIJE BEVC VENČESLAV.

Občina Litija se zahvaljuje izvajalcem letošnjih pustnih prireditev: glavnemu koordinatorju Sandiju Gombaču, PGD VAČE, JAVNEMU ZAVO-
DU ZA KULTURO MLADINO IN ŠPORT, TURISTIČNEMU DRUŠTVU LITIJA TER RAZVOJNEMU CENTRU SRCA SLOVENIJE.
S skupnimi močmi nam je uspelo pripraviti veselo pustno dogajanje; dobro obi-

skan otroški ŽIV-ŽAV, s 300 
razdeljenimi pustnimi krofi, 
ki jih je za najmlajše pustne 
maske prispevala Mestna 
skupnost Litija, karnevalsko 
povorko s 15 skupinami in 
zaključno prireditvijo v šport-
ni dvorani Litija, ter seveda 
ocenjevanjem in razstavo 
najboljših krofov v prosto-
rih Turističnega društva in 
TIC SRCE SLOVENIJE.

Teden pred slovenskim kulturnim praznikom smo v geometričnem središču 
Slovenije tradicionalno prisostvovali prireditvi, ki so jo pripravili člani družin-
skega gledališča Kolenc z Vač. 
V kulturnem programu so sodelovale tudi članice vokalne skupine Gallina, 
slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije  
Mitja Bervar. 

Na predvečer slovenskega kul-
turnega praznika, je v Kultur-
nem centru Litija potekala osre-
dnja občinska prireditev, ki so 
jo zaznamovali izjemni izvajalci: 
operni pevec Juan Vasle s piani-
stom Ivanom Vombergerjem in 
Zbor sv. Nikolaja z zborovodki-
njo Heleno Fojkar Zupančič, ki 
je bila tudi osrednja govornica.
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OSNOVNA ŠOLA  
GABROVKA – DOLE
vpisuje predšolske otroke

v VRTEC ČEBELICA
za šolsko leto 2015/2016

Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica, v enoto v Gabrovki 
in na Dolah pri Litiji, lahko dvignete v vseh oddelkih vrtca in v 
tajništvu šole, vsak delovni dan med 6. in 15. uro. Vlogo lah-
ko dobite tudi na spletni strani www.os-gabrovka-dole.si/.

Izpolnjeno vlogo za vpis otroka v Vrtec Čebelica starši od-
dajo osebno v tajništvo šole, na naslovu Gabrovka 30, 1274 
Gabrovka, v času od 23. 2. 2015 do 13. 3. 2015, vsak de-
lovni dan med 6. in 15. uro ali po pošti na naslov OŠ Gabrov-
ka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka, pri čemer se pri 
priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge šteje 
datum poštnega žiga.

Vlogi je potrebno predložiti potrdilo o statusu staršev otroka 
(potrdilo o zaposlenosti, brezposelnosti, šolanju itd.).

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo na 
telefon 01/8971-242.

Na podlagi 60. člena člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 
(109/12) in 76/14 - odl. US) in 34. člena Statuta 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 

139/06 in 12/11) župan Občine Litija objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin  

po skrajšanem postopku

I.
Občina Litija z javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost, 
da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin, ki 
ga je izdelala družba Arhitektura d.o.o.., Mala Čolnarska 9a, 1000 
Ljubljana.

II.
Ureditveno območje LN Grbin se nahaja južno od Partizanske ceste 
ter vzhodno od Zdravstvenega doma Litija in je z Odlokom o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) 
opredeljeno v enoto urejanja prostora LI – 57 SSe naselja Litija. 
Vključuje parcele št 1018/1 del, 389/7, 389/8, 389/5, 389/6, 
389/9, 389/10, 323/77, 323/30, 323/31, 323/32, 323/33, 
323/34, 323/35, 323/78, 323/76, 323/44, 323/45, 323/46, 
323/47, 323/48, 323/49, 323/50, 323/51, 323/52, 323/53, 
323/36, 323/37, 323/38, 323/39, 323/40, 323/41, 323/42, 
323/43, 323/79, 323/80, 323/66, 323/62, 323/59, 323/54, 
323/55, 323/56, 323/57, 323/109, 323/61, 323/63, 323/72, 
323/110, 323/111, 323/112, 323/85, 323/83, 323/71, 323/22 
in 323/70, vse k.o. 1838 Litija. 

III. 
Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu za območje Grbin bo javno razgrnjen v prosto-
rih Občine Litija, avla hodnik II. nadstropje, Jerebova ulica 14, 
Litija. V času javne razgrnitve bo gradivo dopolnjenega osnutka 
objavljeno tudi na spletni strani (www.litija.si).
Zaradi manjšega obsega predvidenih sprememb, ki predsta-
vlja le spremembo tekstualnega dela odloka, se postopek 
vodi po skrajšanem postopku v skladu z 61.a členom ZPNačrt, 
zato je rok za potek javne razgrnitve skrajšan na 15 dni.
Javna razgrnitev bo potekala od 23.2.2015 do 10.3.2015. V času 
javne razgrnitve bo javna obravnava opravljena dne 4.3.2015 ob 
17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek. Pripombe in pre-
dlogi se lahko do vključno 10.3.2015 podajo pisno na mestu javne 
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo 
na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija ali na elek-
tronski naslov: obcina.litija@litija.si.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom predlagate-
lja opremljene pripombe in predlogi. Pripombe in predloge se lahko 
poda tudi ustno na javni obravnavi.

V.
Občina Litija bo pripombe in predloge, podane v okviru javne raz-
grnite in javne obravnave, proučila in do njih zavzela stališče ter z 
njimi seznanila javnost preko spletnih strani občine. 
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov s strani predlagatelja dan 
pristanek na objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na 
spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena 
in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

VI. 
Javno naznanilo se objavi v lokalnem časopisu Občan in na spletni 
strani Občine Litija (www.litija.si).

Številka: 350-3/2008-53  Župan Občine Litija: 
Litija: 7.1.2015  Franci ROKAVEC

OBVESTILO  
O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV
Obveščamo vas, da bodo predvidoma 

konec meseca februarja 2015 v  
Uradnem listu RS objavljeni razpisi:

 -   ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJA ŠPORTA

 -   ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV  
S PODROČJA KULTURE

 -   ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV 
SOCIALNEGA VARSTVA

 -   ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV  
in PROGRAMOV 

Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo bodo  na voljo na 
spletni strani Občine Litija, http://www.litija.si. Dodatne infor-
macije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si 
ter karmen.merela@litija.si. 

Rok za oddajo prijav na razpise bo en mesec po objavi v 
Uradnem listu.

OBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
(Ulica Mire Pregljeve 3, LITIJA)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik 
za šolsko leto 2015/2016

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2015/2016 bo  
potekal od 16. do 20. marca 2015.
1.  Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2015/2016 

bo potekal v Vrtcu Polhek Polšnik v ponedeljek, 16. 3. 
2015, od 12. do 14. ure.

2.  Od 17. 3. 2015 do 20. 3. 2015 bo vpis potekal na sedežu 
Osnovne šole Litija (v pisarni šolske pedagoginje) od 8. 
do 12. ure.

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

Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec lahko starši 
oddajo osebno v Vrtcu Polhek, tajništvu Osnovne šole Litija 
ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot 
datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole 
na telefon 01/89 83 147.

Ravnatelj:
Peter STRLE, prof.

PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA JAVNO 
KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN UKINJANJE 

OBSTOJEČIH GREZNIC OZ. MALIH  
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

Občina Litija na območju mesta Litija dokončuje izgradnjo javne 
kanalizacije. V prvi polovici letošnjega leta bo pričela s posku-
snim obratovanjem Centralna čistilna naprava Litija - Šmartno. 
V naseljih z zgrajeno javno kanalizacijo je priključitev objektov 
na javno kanalizacijo obvezna, v kolikor so izpolnjeni pogoji iz 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpad-
ne vode. 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Litija (U.l. RS, št. 38/07) navaja:
“Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvaja-
la odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napra-
vo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik 
na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo 
odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode 
obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora bremenijo 
uporabnika.”
Navedeno pomeni, da bo potrebno ukiniti obstoječo grezni-
co oz. malo komunalno čistilno napravo in objekt oz. vašo 
odpadno vodo, priključiti direktno na obstoječo ali novo ka-
nalizacijo.
Pri kanalizaciji je potrebno ločiti tri različne pojme:
•  fekalna kanalizacija; odpadna voda ki nastane v gospodinj-

stvu (kopalnica, kuhinja, pralnica, …)
•  meteorna kanalizacija; so čiste padavinske vode (strehe, 

dvorišče, …)
• mešana kanalizacija; fekalna in meteorna odpadna voda
V Litiji imamo večinoma mešan kanalizacijski sistem, nekaj pa 
je tudi ločenega (Sitarjevec, Praprošče, Graška cesta, Marokova 
pot, …).
Fekalne vode morajo biti speljane v javno kanalizacijo, ki se 
zaključi na čistilni napravi, meteorne vode pa je potrebno v čim 
večji meri ponikati (če teren to dopušča), ali pa morajo biti spe-
ljane v naravni meteorni odvodnik (potok), če pa nič od naštete-
ga ni možno, se speljejo v javno kanalizacijo (mešano); (oziroma 
meteorno, če obstaja na tistem območju).
V primeru da se stavba na novo priključuje na javno kanalizacijo 
je potrebno od upravljavca KSP Litija d.o.o. pridobiti soglasje za 
priključitev.
Pred ukinitvijo greznice je potrebno kontaktirati JP KSP Litija 
d.o.o., da bodo preverili pravilnost in evidentirali dejansko ukini-
tev obstoječe greznice oz. čistilne naprave.
Vse informacije v zvezi z ukinitvijo obstoječe greznice, male či-
stilne naprave oz. priključitvijo (oz. možnostjo priključitve) na 
javno kanalizacijo lahko pridobite na sedežu Javnega podjetja Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 
Litija. 
Občanom mesta Litija v teh dneh posredujemo pisne informaci-
je o priključevanju na kanalizacijo ter evidenčne liste odvajanja 
in čiščenja odpadne vode, v katerega se vpišejo osnovni podatki 
o načinu odvajanja odpadnih vod iz posameznega stanovanjske-
ga objekta. Le tega je potrebno dostaviti na JP KSP Litija d.o.o.. 
Evidenčne liste bodo postopoma prejela vsa gospodinjstva v 
mestu, za stanovanjskih blokih pa zadeve urejajo upravljavci 
objektov. 

Več na http://www.cista-sava.si/
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COWORKING V LITIJI
Coworking je termin, ki se pri nas vse pogosteje 
pojavlja. Je način dela, ki vključuje skupno delov-

no okolje. Za razliko od klasičnega pisarniškega okolja, v ‚coworking‘ 
prostoru delajo ljudje, ki običajno ne prihajajo iz iste organizacije. 
Če vas zanima kaj več, vas vabimo 5. marca, ob 10. uri v MC 
Litija na delavnico, ki jo bo vodil Matej Cepin, ki ima izkušnje s 
področja podjetniških inkubatorjev in coworking-om na nacionalni 
ravni. Na delavnico vabimo vse, ki jih zanima več o tej tematiki, ali 
pa tiste, ki si želijo ustvariti coworking prostor ali pa biti del njega. 
Delavnica bo trajala 3 šolske ure, okvirno pa bo zajemala prepo-
znavanje potrebe po coworking prostoru v Litiji pri zainteresiranih 
skupinah, zastaviti si vizijo in prve korake nadaljnje poti pri ustana-
vljanju coworking prostora, informirati se o tem, na kakšne potrebe 
posameznika in družbe coworking prostori ponavadi odgovarjajo in 
se s tem navduševati za idejo, dotaknili pa se bomo tudi tematike 
podjetniških inkubatorjev. Vabljeni!

IZOBRAŽEVANJE ZA MIR
Izobraževanje za mir (Peace Education Program) je multimedijski 
izobraževalni program, ki ga je zasnoval Prem Rawat, svetovno zna-
ni ambasador miru. Namen programa je pomagati udeležencem, 
da lahko raziskujejo možnost osebnega miru in odkrijejo notranje 
vire: notranjo moč, možnost izbire, cenjenje in upanje, kot oporo v 
vsakdanjem življenju.
Program obsega 10 delavnic, ki bodo vsak četrtek od 18.00 do 
19.00 v MC Litija s pričetkom v četrtek, 5. marca. Sestoji iz av-
dio, video in pisnih materialov, posebej izbranih iz Prem Rawatovih 
mednarodnih nastopov. Vsaka delavnica obravnava določeno temo 
in obsega video prikaze, čas za razmišljanje in pisno gradivo. Ob za-
ključku programa bo vsak udeleženec dobil potrdilo o opravljenem 
izobraževanju. Izobraževanje je BREZPLAČNO.

IRSKI TEDEN V MC-JU
Med zimskimi počitnicami se bomo vsak dan od 24. do 27. febru-
arja 2015 od 16.00 dalje družili ob irski glasbi, plesih in izdelovanju 
tradicionalnih irskih okraskov – zelenih seveda. Plesov nas bo učila 
naša prostovoljka Katie, ki prihaja iz Irske. Pripravljali se bomo na 
praznovanje irskega nacionalnega praznika – Dan svetega Patrika. 
V četrtek ob 17. uri si bomo v Kino Kokošnjaku ogledali še film po 
njenem izboru. V petek ob 19. uri pa vas vabimo na otvoritev raz-
stave Laure Ličer. 

JAVNI DENAR ZA PROGRAME MLADIH
Mladinska društva v občini so zelo 
aktivna in številčna, ravno tako tudi 
neformalne skupine mladih. Vsebi-
na njihove dejavnosti je pestra, kot 

tudi inventivnost, ki jo morajo imeti, da pridejo do minimalnih sred-
stev za izvedbo programov. Ti so pogosto pomembni za celotno 
okolje v katerem delujejo. Društvom so na voljo tudi nekatera javna 
sredstva: razpisi občine Litija za programe sociale, športa, kulture 
in mladine (objavljeni bodo v marcu na www.litija.si ), razpis ZKMŠ 
Litija enote Mladinski center in Kluba Litijskih in šmarskih študen-
tov (www.klise-klub.si, www.mc-litija.si), med tistimi izven občine 
je najbolj prepoznan Erasmus+ (www.mva.si). Za vse, ki se boste 
na razpise prijavili, organiziramo v Mladinskem centru Litija de-
lavnico za pripravo vlog, ki bo v sredo 18.3. ob 18.00. Tudi na 
ta način Mladinski center Litija podpira delovanje mladih. Za več 
informacij in svetovanja smo na voljo na info@mc-litija.si. 

VODENJE RAČUNOVODSTVA V DRUŠTVU
V sodelovanju s Stičiščem nevladnih organizacij osrednje Slovenije 
bomo 11.3. ob 17.00 v Mladinskem centru Litija na Ponoviški cesti 
12 pripravili računovodsko delavnico za društva. Namenjena je pred-
sednikom, tajnikom in blagajnikom društev oziroma osebam odgo-
vornim za finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v društvih. 
Program delavnice:
- opredelitev zakonskih podlag, 
- načini vodenja poslovnih knjig, 
-  opredelitev pridobitne in nepridobitne  

dejavnosti društva (članarine, donacije, sponzorstva...),
-  vrste izplačil v društvih (nagrade, potni nalogi, avtorski honorarji, 

osebni prejemki...),
- pregled blagajniškega poslovanja, 
- priprava na oddajo dokumentov za zaključni račun 2014.
Delavnico bo izvedla Tjaša Bajc. 

LITIJANI IN ŠMARČANI, KOT DOBRI  
SOSEDJE IN PRIJATELJI NARAVE –  

»SKUPAJ V BOJ S SMETMI«
Zelo pogosto se odpravljam s ko-
lesom in na tek v naravo. To je 
vsaj zame nekaj najlepšega. Sre-
čam veliko sprehajalcev, rekrea-
tivcev, ljubiteljev narave in miru, 
ki ga nam nudi narava. Da pa le 
ni vse, kot bi si prijatelji narave 
želeli, pa poskrbijo »sovražniki« 

narave. Se sprašujete zakaj »sovražniki«? Zato, ker jih drugače ne 
morem imenovati, glede na njihovo početje z naravo. Pri rekrea-
tivnem koriščenju javnih poti v občinah Litija in Šmartno pri Litiji, 
je ob njih in po njih pravo smetišče, bolje rečeno komunalni od-
pad, ki ga merimo v desetinah kilometrov. Moram reči, da je vsa-
ko leto huje. S predpostavko, da smeti dokaj redno odstranjujejo 
upravljavci cest in, da imamo vsakoletne čistilne akcije, je količina 
odpadkov nerazumno velika. Pestrost in vrsta odpadkov govori, da 
so jih »izgubili« po večini mlajši ljudje. Na prvem mestu so prazne 
pločevinke in plastenke, na drugem raznovrstna embalaža od raz-
ličnih prodajalcev hitre prehrane, sledijo prazne cigaretne škatle, 
niso redki odsluženi »avto- osvežilci« in, da ne omenjam na stoti-
ne ali tisoče cigaretnih ogorkov 
in prežvečenih žvečilk. Kar me 
še posebej zaskrbljuje, pa so 
odloženi večji kosi komunalnih 
odpadkov, tako iz gospodinjstev 
kot gradbeništva in odsluženi 
avtomobilski deli, tudi gume. 
Vse to smo nekoč, v nekih dru-
gih časih doživljali kot »normal-
no« stanje »pri nas na balkanu«. 
Prišla je osamosvojitev, Evropa, strogi okoljevarstveni predpisi, 
mnogo ozaveščanja za skrb in odnos do narave. In spremembe 
na bolje zaradi našega naravovarstvenega odnosa so bile kaj hitro 
opazne. Ni držalo dolgo, in spet smo že skoraj tam, kjer smo bili. 
Tudi ob strugah potokov in rek je zopet videti polno navlake s pre-
vladujočimi vrečkami, pred vsem na grmičevju, ki jim jaz pravim kar 
»markacija sovražnikov narave«. Kaj se je zgodilo z nami, da smo 
šli toliko korakov nazaj? Očitno je to posledica, vsaj zame, premalo 
ozaveščanja o skrbi in odnosu do narave – morda smo zaspali na 
lovorikah iz pred nekaj let! In po mojem prepričanju, tudi premalo 
kaznovanja »sovražnikov narave« za svoja sprevržena dejanja, če ga 

sploh je kaj, se sprašujem? 
Predlagam, da se v priha-
jajoče spomladanske či-
stilne akcije zelo intenzivno 
vključijo obe občini skupaj, 
vse osnovne šole, gimna-
zija, vsi javni zavodi, ki se 
ukvarjajo z mladimi in vsa 
društva, ki so prejemniki 
denarja iz občinskega pro-

računa. Obvezna udeležba, brez opravičil vseh naštetih, bi imela 
tudi vzgojni učinek, poleg tega pa bi dejansko kvalitetno očistili 
naše okolje v katerem bivamo, se rekreiramo, sproščamo, delamo, 
skratka živimo. In še predlog. Za dejansko zagotovljeno kar najve-
čjo udeležbo na akciji, tudi vseh občank in občanov obeh občin, bi 
morali obe občini in vse KS prispevati kakšen evro za dobro malico 
in en ansambel ob koncu akcije. Ker bi bil to eden največjih dogod-
kov v skupni organizaciji Litije in Šmartnega, bi zagotovo pritegnila 
tudi veliko sponzorjev in donatorjev. Zaključek mega akcije udele-
žencev bi bil na velikem parkirišču na Ježi v Litiji, ime pa npr »Mega- 
Eko srečanje prijateljev narave«, ne pa da se zgolj posamezniki in 
par organizacij trudi po svoje in na koncu jih čisti deset, pa še to ti-
stih, ki po navadi nič ne odvržejo v naravo, ampak so zgolj prijatelji 
narave. Na prej opisan način pa bi garantirano zajeli tudi tiste, ki bi 
v tej akciji »po nesreči« čistili za sabo, kar bi imelo največji učinek, 
tako izvedbeni, kot vzgojni. Pred vsem moramo mladim dati vzgled 
in jim vcepiti spoštovanje narave.

Prijazen »Eko« pozdrav,
Boris DOBLEKAR

POBUDA ZA DVIG DELEŽA OBČINSKEGA 
PRORAČUNA NAMENJENEGA  

SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA 
Člani programskega sveta enote za 
šport Javnega Zavoda za kulturo, mla-
dino in šport smo Občini Litija vložili 
enotno pobudo, za dvig deleža ob-

činskega proračuna, namenjenega sofinanciranju programov športa. 
Razlog za to je finančna ogroženost društev in klubov, ki tekmujejo v 
ligaških športih V MLAJŠIH KATEGORIJAH (od začetnikov do članov, - 
ic). Ugotavljamo, da razen občinskih, praktično ni drugih javnih virov 
za financiranje rednih ligaških tekmovanj. Tako so društva in športni 
klubi, ki delujejo na tem področju prisiljena iskati sredstva za svoje 
delovanje v sodelovanjih s sponzorji in donatorji, kar je vse težje. Za-
ostrene razmere in visoki standardi delovanja, ki jih od njih zahtevajo 
nacionalne športne zveze, so nekatere že pripeljali na rob obstoja.
Sredstva občine Litija za sofinanciranje programov športa se zmanj-
šujejo od leta 2010, ko so znašala 315.000 EUR. V obdobju od 
2010 do 2014 so se zmanjšala za 20,64 % oz. za 65.000€. Leto-
šnje zmanjšanje sredstev za šport, glede na lansko leto znaša skoraj  
38.000 €, oziroma dobrih 15 %. Klube močno bremeni neizplačilo 
obveznosti občine do klubov iz leta 2014, nekatere do meje obstoja 
le-teh. Vsekakor bo stanje ogrozilo in celo onemogočilo nastope ne-
katerih selekcij v ligaških tekmovanjih. 
Programski svet ZKMŠ Litija enote za šport predlaga naslednje:
-  čimprejšnje izplačilo neizplačanih zahtevkov iz leta 2014,
-  sredstva občine Litija za klube naj v letu 2015 ostanejo na nivoju 

iz leta 2014,
-  sredstva za šport se morajo vsako naslednje leto dvigniti za 10.000 

EUR, da dosežemo cilj 315.000 EUR za šport na leto, 
-  prilagoditi dinamiko nakazil občinskih sredstev za šport potrebam 

klubov.
Športna društva za Litijo pomenijo promocijo na nacionalni ravni. Tudi 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 predvide-
va 3 % povečanje število športnikov v tekmovalnih sistemih. Na uspe-
šnost in kvalitetno delo v klubih kažejo uspehi tekmovalcev. Nesmo-
trno bi bilo dolgoletne vložke v kader športnih društev in tekmovalcev 
izničiti. Nevarnost je, da do tega pride na področju športa v letu 2015. 
Namen pobude in tega prispevka je, da širšo javnost seznanimo s 
stanjem na področju financiranja športnih društev v Litiji in začetek 
skupnih prizadevanj po izboljšanju položaja litijskega športa, oziroma 
njegovi ohranitvi. Ostale občine v Republiki Sloveniji povečujejo fi-
nančna sredstva za šport.

Člani programskega sveta enote za šport ZKMŠ Litija

PROJEKTI V OBČINI LITIJA
V sredstvih javnega obveščanja je bilo v za-
dnjem času veliko napisanega o zadolžitvi Obči-
ne Litija in izgradnji ter delovanju Socialno-var-

stvenega centra Litija. Zelo malo pa o ostalih projektih, ki se izvajajo v 
naši občini in o tem koliko je Občina Litija pridobila finančnih sredstev 
na različnih razpisih za te projekte.
Za tri velike projekte, in sicer gradnjo Osnovne šole Litija, gradnjo cen-
tralne čistilne naprave z vzporedno gospodarsko javno infrastrukturo in 
izgradnjo medobčinskega centra za ravnanje z odpadki, je Občina Litija 
v letih 2013 in 2014 pridobila več kot 14 milijonov EUR. 
Investicijska vrednost osnovne šole je nekaj več kot 13 milijonov EUR. 
Na treh ministrstvih je občina pridobila nekaj manj kot 3,9 milijone 
EUR, ostalo so krediti in lastna sredstva.
Projekt centralne čistile naprave za območje občine Litija in Šmartno 
je vreden 16 miljonov EUR. Ta zajema gradnjo kanalizacije in čistilno 
napravo, ki bo skupna za obe občini. Sofinanciranje s strani EU je 9,1 
milijona EUR in 1,5 milijona EUR s strani Republike Slovenije za obe 
občini, skupaj 10,6 milijona EUR. Od tega je za čistilno napravo name-
njeno 3,2 milijona EUR in 5 milijonov EUR za kanalizacijski sistem po 
mestu Litija. Občina Litija je na razpisih pridobila 0,8 milijona EUR za 
gospodarsko javno infrastrukturo.
Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče so sklenile 
pogodbo o izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje 
z odpadki v Zasavju, s katerim se bo uredilo obstoječo deponijo Unič-
no. Projekt se financira s sredstvi kohezijske politike in proračuna RS. 
Delež investicije, ki ga mora pokriti občina Litija je 2,2 milijona EUR, od 
tega je sofinanciranje EU in RS 1,4 milijona EUR, ostalo se financira iz 
občinskega proračuna.
Potrebno je poudariti, da je bila odločitev občinskega sveta za izvedbo 
navedenih velikih projektov posledica neurejenih razmer na področju 
ravnanja z odpadki (ureditev obstoječe deponije, kanalizacija in čistilna 
naprava - tudi zahteva EU) in zagotavljanja ustreznih pogojev za izvaja-
nje osnovnošolskega izobraževanja. Vsi se dobro spomnimo slabega 
stanja OŠ Litija, ki je s prisotnostjo plesni in vlage ogrožala zdravje 
učencev in zaposlenih. Občinski svet je s svojo odločitvijo sledil nuj-
ni ureditvi stanja in zahtevam občank in občanov. Gradnjo OŠ Litija, 
gradnjo centralne čistilne naprave z vzporedno gospodarsko javno in-
frastrukturo in izgradnjo Socialno-varstvenega centra pa so s poseb-
nim dogovorom podprle stranke SLS, SDS, Desus in SD. Ta sredstva in 
zgradbe bodo v Občini Litija ostale, saj bodo vse navedene pridobitve v 
korist občankam in občanom, našim in prihodnjim generacijam.
Pri vsakem delu, še posebej pri tistem za ljudi, je potrebno zagotoviti 
celovito poročanje, pri čemer so konstruktivne kritike in pripombe do-
brodošle. Prav pa je, da so podprte z ustreznimi argumenti in nenaza-
dnje podane na kulturen in strpen način.

Pavel HIRŠEL
vodja svetniške skupine SLS

Nudi v svojem obratu  
Breg pri Litiji 53  

(na lokaciji bivše Lesne Litije) 

naslednje proizvode 
in storitve:
•  Prodaja lepljenih nosilcev
•  Prodaja žaganega lesa
•  Sušenje lesa
•  Usluga razreza hlodovine
•  Odkup smrekove hlodovine

Kontakt:  Marko Anžur 041 672 732 
Franci Kremžar 041 681 914
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POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA 
ODBORA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LITIJA 

ZA LETO 2014
Kot predsedniku nadzornega odbora Čebelarskega društva 
LITIJA mi je bila kratena pravica in dolžnost, da na občnem 
zboru do konca podam poročilo nadzornega odbora in sezna-
nim člane društva z zaznanimi problemi, zato po tej poti ko-
ristim priložnost, da čebelarje seznanim v celoti s svojimi 
ugotovitvami in s tem opravim svojo nalogo.
Nadzorni odbor je pregledal delo društva in ugotovil, da je 
društvo poslovalo normalno. Sam kot predsednik nadzorne-
ga odbora pa podajam ločeno mnenje in navajam zaznano 
problematiko v delovanju društva. Te anomalije je potrebno 
ustrezno rešiti.
1.  V blagajniškem poročilu so bila kot prihodek v letu 2014 

prikazana denarna sredstva, ki so bila kot prihodek v blagajni 
že zavedena v prejšnjih letih, nato pa vezana pri banki s 
ciljem skrbnega gospodarjenja in namenjena za izgradnjo 
čebelarskega doma. Po poteku vezave v letu 2014 pa so v 
blagajniškem poročilu ponovno zapisana kot prihodek, kar pa 
je napačno. Posledično bi takšno knjiženje lahko povzročilo 
težave pri sestavljanju bilance za leto 2014. Lahko pa bi 
nastopile tudi davčne težave saj prihodek ne more za isto 
stvar obstojati dvakrat.

2.  S prehodom na moderna sredstva obveščanja kot je internet, 
zaznavam problem sposobnosti starejših čebelarjev za 
posedovanje računalnikov in znanja teh tehnologij. Posledično 
mnogim starejšim čebelarjem informacije društva na tak način 
niso dostopne zato predlagam obvezno pisno obveščanje 
starejših čebelarjev nad 50 let. Lahko pa tudi drugače, kar 
mora biti predmet dogovora.

3.  Varovanje osebnih podatkov je na internetu problematično, 
zlasti občutljivi bi morali biti pri delu z lokacijami čebelnjakov 
in drugimi podatki posameznega čebelarja. Rešitev problema 
bi preprečila možno škodljivo delovanje. Poznamo primere 
namernih zastrupitev, zapiranj panjev in uničenj čebeljih 
družin s požigi na posameznih stojiščih. Vsled tega stojišča 
ne smejo biti znana vsakemu, prav tako ne sme biti znano 
ime lastnika. V nasprotnem primeru je društvo lahko tudi 
materialno odgovorno, kar vodi na sodišče in tudi do materialne 
odgovornosti. Tem in takim dogodkom se moramo zato na 
vsak način izogniti. Predlagam občnemu zboru izdelavo pravil 
o postopkih varovanja podatkov in nivoje dostopnosti teh.

4.  Pri sprejemanju novih pravil društva sem našel kar za dve strani 
problematičnih formulacij, zato je potrebno o pravilih temeljito 
razpravljati in dati dovolj časa za diskusije in obravnave med 
članstvom. Šele potem se lahko glasuje o njih.

5.  Spreminjanje imena ČEBELARSKEGA DRUŠVA LITIJA v 
čebelarsko društvo LITIJA –ŠMARTNO: Na upravnem odboru 
sem člane opozoril, da je sprememba imena društva sicer 
legitimna pravica članov, da to predlagajo, vendar se mora vse 
izvajati s tresočo roko, z občutkom in senzibilno. Upoštevati 
moramo zgodovino in nastanek društva, pomembnost 
ustanovitve društva za Litijane kot zgodovinski trenutek, in, 
da bodo nekateri člani čustveno prizadeti. Na drugo stran 
tehtnice pa moramo položiti odgovor: KAJ S TEM PRIDOBIMO? 
Šele potem, če so ugotovitve pozitivne se lahko odločamo. 
Prav je, da delamo demokratično in svobodno, vendar pa se 
moramo zavedati dejstva, da svobodno odloča človek lahko le 
toliko, dokler ne ogrozi svobode drugega občana in državljana.

6.  Sam osebno in kot član nadzornega odbora smatram, da smo 
se o predvidenih spremembah premalo pogovarjali in, da bi 
morala biti o tem speljana širša razprava, ne pa predlagana 
kot ad hoc rešitev. Prav tako bi se morali dogovoriti za 
pošten postopek glasovanja skladno z zakonom in zakonom 
o obligacijskih razmerjih ter volitvah in odločanju. Zavedati 
se moramo dejstva, da bodo nekateri čebelarji prizadeti, saj 
izgubljajo svojo zvezdo severnico to je identiteto društva, zato 
je potrebno delati skrbno, natančno in na podlagi zakona, 
da ne bi slučajno padla senca dvoma o tem postopku. To je 
pomembno tudi za kasnejše rodove.

7.  Postopek glasovanja o tem ni bil predstavljen na seji upravnega 
odbora. Način glasovanja sem uvidel šele ob prejemu vabila na 
občni zbor in na žalost ugotavljam, da tak način glasovanja, 
kot je predviden ni mogoč, ker je protizakonit in neveljaven. 
Pravilno je oštevilčenje in žigosanje glasovnice, tako, da 
zamenjava ni mogoča. Glasovnice se razdelijo v dvorani pred 
glasovanjem. Število razdeljenih glasovnic komisija prešteje 
in zapiše. To mora opraviti verifikacijska komisija. Udeleženci 
oddajo glasovnice, verifikacijska komisija prešteje glasovnice 
in nato razglasi rezultate. O tem se mora obvezno napraviti 
zapisnik, ki se predloži upravni enoti. Predlagam 5 člansko 
verifikacijsko komisijo 2 člana iz Šmarske občine in 3 iz Litijske.

8.  Kot predstavnik Nadzornega odbora ponovno pozivam vse 
člane društva naj skrbno pretehtajo svojo odločitev, pošteno 
in moralno, ter se nato odločijo kakorkoli že. Pri tem moram 
kot predsednik nadzornega odbora zahtevati proceduralne 
postopke, kar je nehvaležna naloga. S strpnostjo pa mi boste 
delo olajšali. Upam, da boste to sprejeli z razumevanjem saj 
imam nehvaležno nalogo, da moram bdeti nad zakonom in 
pravicami vseh članov društva.

9.  Težko je delovati skladno z zakonom, če posamezniki ne 
sprejemajo mnenj nadzornega odbora ali pa njegovega 
predsednika in potem pride do mučnega prepričevanja. Sam 
imam izkušnje kot član NO Čebelarske zveze Slovenije že 8 
let, zato vem kako zadeve tečejo in tak način dela moramo 
akceptirati tudi mi. Pritiski in etiketiranja pa morajo izginiti iz 
našega repertoarja, ker je nadzor nad zakonitostjo delovanja 
drugačna zadeva kot govorjenje, seveda, če zato sprejemaš 
odgovornost. Znanje, ki sem ga pridobil v življenju pa mi 
omogoča, da znam odgovorno postaviti piko na i.

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  
Čebelarskega društva Litija

 Franci Grošelj

Dodatno obvestilo k članku: Ker sem bil kot predsednik 
nadzornega odbora deležen izzsiljevanj in pogojevanj, moteno pa 
je bilo tudi delo, sem odstopil z mesta predsednika nadzornega 
odbora Čebelarskega društva Litija na rednem občnem zboru dne 
18.01.2015 po končanih točkah dnevnega reda občnega zbora.

SrcE SLOvENijE iNFO
WWW.RAZVOJ.SI
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TURISTIČNA TOČKA SRCA SLOVENIJE 
V starem mestnem jedru Litije, na Valvazorjevem trgu 10, že sko-
raj dve leti deluje Turistična točka Srca Slovenije, ki je namenjena 
informiranju obiskovalcev in promociji lokalnih litijskih ponudnikov, 
pa tudi turističnih atrakcij širšega območja Srce Slovenije. V zim-
skem času lahko Turistično točko obiščete vsako soboto do-
poldne, od 1. marca dalje pa bo ponovno odprta ob sredah, 
četrtkih, petkih in sobotah. 
Na turistični točki so obiskovalcem na voljo kolesarski vodiči, zgi-
banke o postajališčih za avtodome in ostali promocijski materiali 
območja Srce Slovenije, v posebnem domačem kotičku pa tudi lo-
kalni produkti z območja. Turistično točko je v letu 2014 obiskalo 
1.820 obiskovalcev, izvedenih je bilo 12 rokodelskih razstav in 
22 delavnic.

Dogajanje na področju turizma na območju Srce Slovenije lahko 
spremljate na www.srce-slovenije.si/turizem in na www.facebook.
com/the.heart.of.slovenia. 

VEM TOČKA ZA PODJETNIKE V LITIJI VSAKO SREDO
V Litiji že deveto leto deluje podjetniška vstopna točka VEM, 
kjer lahko potencialni in že delujoči podjetniki na enem me-
stu preprosto registrirajo svoje podjetje, opravijo spremembe 
s.p. ali d.o.o. ali pridobijo koristne podjetniške nasvete. 
Kljub temu, da delovanje vstopnih točk VEM Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ne financira, storitve podjetniške točke 
vseeno izvajamo tudi v prihodnje, in sicer ob podpori Razvojnega 
partnerstva središča Slovenije. V zadnjih 5 letih je bilo na VEM 
točkah Srca Slovenije ustanovljenih 700 podjetij, opravljenih 
pa je bilo preko 3.000 individualnih svetovanj. 

Uradne ure VEM točke Litija: vsako sredo med 9. in 16. uri 
po predhodni najavi

Torek, 24.2.2015, ob 16. uri

CIVILNA INICIATIVA LITIJA –  
ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

RAZPRODAJA OBČINSKIH 
NEPREMIČNIN

Letošnji občinski proračun je sprejet. Kot se je slikovito izrazil Bo-
jan Rajšek v svojem članku v Delu, ga je »Rokavčev glasovalni stroj« 
potrdil s 14 glasovi ZA. Zanj so glasovali Lijana Lovše, Bojan Žele-
znik, Marija Osolnik Bajde, Anton Lokar, Marko Zajc, Helena Perko, 
Pavel Hiršel, Anton Korimšek, Anton Jesenšek (vsi SLS), Gregor Za-
vrl, Boris Doblekar, Nada Mesarič (vsi SDS), Sandi Gombač (SD) in 
Polde Žnidaršič (DESUS). To, da je proračun nevzdržen, napihnjen, 
nerealen in tudi nezakonit (dokapitalizacija SVC in novo zadolže-
vanje) teh svetnikov očitno ne moti. Še več, ne moti jih tudi to, da 
uradne institucije ugotavljajo možnost goljufij in drugega nezako-
nitega ravnanja župana in občinskega vodstva. Za to so že podane 
prve kazenske ovadbe, poteka pa tudi že preiskava delovanja litij-
ske občine s strani Računskega sodišča.
Luknja v občinski blagajni je res velika, kar že občutijo na svoji koži 
javni zavodi, društva in občani (med drugim predvideva varčevanje 
na račun novorojenčkov, znesek se iz 260€ znižuje na 160€ ob 
rojstvu otroka in starejših - subvencija pomoči na domu se znižuje 
iz 75% na minimalnih 50%). Še bolj pa se bo to verjetno pokazalo v 
bližnji prihodnosti. Razen, če se zgodi čudež.
V predlogu letnega razpolaganja z nepremičninami, ki tudi predvi-
deva nerealnih 2 milijona EUR prihodkov, in so ga tudi potrdili zgo-
raj omenjeni svetniki, občina namerava prodati v mestu poleg dvo-
rišč, škarp, pločnikov, parcel na Grbinu, tudi parceli, kjer je nižinski 
gozd na Graški Dobravi (to je gozd nad nogometnim igriščem, ki se 
nadaljuje do vznožja Svibna) in pa celo pasje igrišče za Savo, kar je 
po mnenju opozicijskih svetnikov skregano z zdravo pametjo.
Omenjeni nižinski gozd je priljubljena sprehajalna in rekreacijska 
pot za meščane Litije. Redno jo uporabljajo mamice z vozički in 
mlajšimi otroki, starejši občani, tekači, rolkarji in drugi. Za svoje 
aktivnosti pa to področje redno uporabljajo tudi vrtec, osnovna 
šola in gimnazija. Ta gozd je že leta 2010 poskusila zaščititi nefor-
malna skupina Svizci in je tudi pridobila pisno mnenje Zavoda za 
gozdove, v katerem med drugim piše: »Po pregledu dokumentacije 
ugotavljamo, da je potrebno nižinske gozdove v kmetijski in urbani 
krajini ohranjati v največji možni meri, saj imajo izjemen pomen 
pri zagotavljanju biotske raznolikosti in zagotavljanju številnih so-
cialnih funkcij. Na ugotovljeno stanje obstajata dve možnosti: raz-
glasitev krajinskega parka ali gozda s posebnim namenom.« Župan 
je takrat kljub zagotovilom, da se ta del gozda ohrani nepozidan, 
svojo besedo prelomil in del tega gozda prodal. Tam sedaj nastaja 
naselje 9 hiš s parcelami velikimi zgolj cca. 400 m2 in brez urejene 
komunalne infrastrukture. Zdaj pa namerava župan zaradi finančne 
situacije, za katero je v največji meri sam odgovoren, prodati še 
preostanek tega nižinskega gozda in s tem znižati kvaliteto življenja 
nas meščanov.
Tudi prodaja parcele, kjer je MSL lani na pobudo CI Litija uredila 
pasje igrišče, je ena od povsem neracionalnih potez župana Rokav-
ca. Ko smo lani iskali primerno občinsko parcelo za pasje igrišče, je 
župan sam ponudil to parcelo med Tenis Parkom AS in Domom 
ribičev. Očitno zopet s figo v žepu! Parcela je bila prej zanemarjena, 
polna smeti, odpadlih vej in rastišče tujerodnega japonskega dre-
snika. Omenjeno parcelo je MSL z lastnimi sredstvi očistila, uredi-
la, ogradila z mrežo, nanjo postavila klopi in koša za pasje in ostale 
odpadke. Igrišče je vedno urejeno in je postalo priljubljen prostor 
za druženje in rekreacijo s psi. 
Občinska svetnika Kaja Agrež Mlakar in Dušan Hauptman sta župa-
nu predlagala izločitev obeh parcel s seznama za prodajo, vendar 
le-ta tega ni storil.
Zato v CI Litija javno pozivamo Mestno skupnost Litija, da 
prepreči prodajo omenjenih zemljišč ter jih tako ohrani v ob-
stoječem stanju za dobrobit meščanov Litije. V nasprotnem 
primeru bomo meščani Litije prisiljeni v še tesnejše in aktiv-
nejše povezovanje ter bolj konkretne aktivnosti za ohranitev 
kvalitete življenja v mestu Litija.

Mateja ŠTEFERL

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo DRIVE, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel 
Astra 1.6 CDTI DRIVE, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra 1.7 CDTI Cosmo, let
nik 2008, črna barva, diesel, cena 5.580 eur; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, poškodovano 
vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy, diesel motor, 1686 
ccm, 81 kW (110 KM), temno siva kovinska barva, cena 8.990 eur; Opel Corsa Enjoy 
1.4 16V, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Opel Mokka 4x4 1.7 CDTi Drive Start Stop
Letnik: 2015, prev. 100 km, srebrna barva (ko
vinska), diesel motor, 1686 ccm, 96 kW, ročni 
menjalnik (6 pr.), KLIMA

20.600,00 EUR

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy
Letnik: 2005, tehnični pr: 03/2015, prev. 185901 
km, črna barva, bencinski motor, 1598 ccm, 74 
kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.360,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI 111 let 
Letnik: 2010, tehnični pregled: 07/2015, prev. 
110673 km, bela barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 
kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

6.720,00 EUR

Peugeot 206 SW X-Line 1.4
Letnik: 2005, prev. 123253 km, svetlo modra 
(kovinska), bencinski motor, 1360 ccm, 65 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.390,00 EUR

OPEL INSIGNIA SPOrTSTOUrEr 2.0 CDTI  
COSMO Letnik: 2011, tehnični pr: 7/2015, prev. 
150944 km, bela barva, diesel motor, 1956 ccm, 
96 kw, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

10.950,00 EUR
Opel Astra 1.6 16V - KLIMA
Letnik: 1998, tehnični pr: 07/2015, prev. 269578 
km, bordo rdeča (kovinska), bencinski motor, 
1598 ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA

580,00 EUR
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ROBERT FRIŠKOVEC – GOST  
FEBRUARSKIH PRIBLIŽEVANJ

Izreden obisk – več kot 80 ljudi – je zazna-
moval februarsko srečanje z gostom Rober-
tom Friškovcem v litijskem kulturnem centru. 
Spoznali smo izrednega človeka, duhovni-

ka, ki je zadolžen za duhovno oskrbo slovenskih zapornikov. Po-
govor z iskrivim in modrim sogovornikom se je seveda dotikal 
tudi drugih zanimivih tematik: celibata, vere oz. vernosti v tra-
dicionalnosti, pravičnosti, izzivov v življenju vsakega posamez- 
nika. 
Današnji čas potrebuje žive ljudi, ki se zavedajo svoje odgovorno-
sti, je poudaril Robert Friškovec. Sočloveka je potrebno poslušati 
in poslušanje se začne doma, kjer se moramo potruditi, da v svoje 
odnose vrnemo vsebino.  Andreja ŠTUHEC

KOLOIDNO SREBRO
V Knjižnici Litija bo v marcu predavanje o koloidnem srebru. 
Med množico alternativnih izdelkov na trgu je težko izbrati ti-
stega, ki nam lahko pomaga k boljšemu zdravju. Zvone Rovšek 
bo na podlagi svojega strokovnega znanja in izkušenj predstavil  
izdelek, ki nam pomaga ohranjati zdravje – koloidno srebro. Po-
vedal bo, kaj je koloidno srebro, predstavil zgodovino uporabe 
srebra v zdravilne namene, delovanje koloidnega srebra, mi-
krobiološke učinke, odpornost bakterij na antibiotike, uporabo  
srebra v farmaciji, pri čem pomaga, dezinfekcijske učinke, opo-
zorila, varnost in izrazoslovje. Predavanje bo 3. 3. 2015, ob 
19. uri, v Knjižnici Litija, trajalo bo eno šolsko uro, na koncu bo 
predavatelj na voljo za vprašanja in odgovore ter razgovor o  
tematiki.

MALA LILA SE PREDSTAVI
Ob dnevu žena in materinskem dnevu bodo stene šmarske knjižni-
ce ponovno polepšala dela najmlajših umetnikov, ki delujejo v KUD 
Lila, Litijskem likovnem ateljeju. Razstava bo odprta 12. 3. ob 18. 
uri, v Knjižnici Šmartno. 

PO PERUJU, POTOPISNO PREDAVANJE  
MARJANA JANEŽIČA

V Knjižnici Šmartno pri Litiji bo 19. marca potopisno predavanje 
o Peruju. Svoje vtise s potovanja po tej južnoameriški državi bo 
predstavil Marjan Janežič.

LITERARNI VEČER  
Z VLADIMIRJEM HABJANOM

Vladimir Habjan, slovenski planinski pisec, urednik, novinar in fo-
tograf, se je rodil 18. maja 1957 v Ljubljani. Po izobrazbi je so-
ciolog, dejaven pa je na vseh področjih: kot planinski vodnik, 
alpinist, gorski reševalec, publicist in fotograf. Že v Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca v Ljubljani je urejal šolsko glasilo Solzice. 
Od leta 1994 je v časnikih in revijah Slovenec, Turist, Delo Re-
portaže, Delo Dom, Nedelo, Fit, Naš Stik, Gea, Planinski vestnik, 
Grif, Sokol objavil več kot 400 člankov s planinsko tematiko. Za 
prilogo revije Gea je 1999 pripravil priročnik Gorništvo. V obdobju 
1995-96 je bil urednik planinsko-alpinistične rubrike v reviji Turist.  
Od leta 2001 je odgovorni urednik Planinskega vestnika. Za-
poslen je bil v Elesu kot informatik, od leta 2007 pa kot novinar 
revije elektrogospodarstva in spletnega portala. Napisal je več 
knjig, planinsko izletniških vodnikov. V zadnjih letih sta izšli Ži-
veti z gorami (2013), pri knjigi Reševanje v gorah (2012) pa je bil  
urednik. Vladimir Habjan bo svojo ljubezen do gora in pisanja pred-
stavil v Knjižnici Litija, 24. 3. ob 19. uri. Prireditev sodi v sklop pra-
znovanj 110 letnice Planinskega društva Litija. 

Aleksandra MAVRETIČ

PRIBLIŽEVANJA - SLOVENCI  
LJUBIMO PASIVNE JUNAKE

Na januarskih (13.1.) Približevanjih smo v 
Kulturnem centru gostili izjemnega dr. Miho 
Mazzinija, priznanega kolumnista, pisatelja, 
računalničarja in scenarista. Kot pozoren 

opazovalec slovenske družbe in neusmiljen kritik slovenske men-
talitete nam je v dobri uri razgalil ves blišč in bedo slovenskega 
duha ter nas pripravil do iskrenega smeha na naš račun. Pravi, da 
smo Slovenci preveč pasivno agresivni, narcisoidni in individuali-
stični. V naši literarni zgodovini obstajajo praviloma pasivni junaki, 
ki ne skušajo spremeniti sve-
ta in postaviti stvari na pravo 
mesto, temveč se sprijaznijo z 
obstoječim stanjem, češ saj ne 
morem ničesar spremeniti (Pe-
ter Klepec, Martin Krpan,…). 
Svetla izjema k temu pravilu 
je Kekec, saj je njegovo ime 
dolgo časa veljalo kot sinonim 
za junaka in dobrega človeka, 
vendar smo ga po osamosvojitvi degradirali v vzdevek za “dvor-
nega norčka”, tepca. Kljub temu je dr. Mazzini hkrati poudaril, da 
ima slovenska družba tudi številne pozitivne lastnosti, na primer, 
imamo zelo razvit socialni čut in radi solidarno pomagamo človeku 
v stiski.

“KULTURA SMO LJUDJE” – OB SLOVENSKEM  
KULTURNEM PRAZNIKU V LITIJI

V soboto, na predvečer slovenskega kulturnega praznika (7.2.), je v 
Kulturnem centru Litija potekala osrednja občinska prireditev. Le-
tos so bogat kulturni program zaznamovali gost, operni pevec Juan 
Vasle s pianistom Ivanom Vombergarjem in Zbor sv. Nikolaja  Litija 
z zborovodkinjo Heleno Fojkar Zupančič. Scenarij je spisala Helena 
Hauptman, ki je skupaj z Aleksandro Mavretič vzpostavila tudi most 
med Prešernovo in Pavčkovo poezijo.  Letošnja osrednja govornica 
je bila akademska glasbenica, prejemnica Gallusovega priznanja, 
številnih mednarodnih priznanj in dobitnica prve zlate plakete Ob-

čine Litija za 
dosežke na po-
dročju kulture, 
Helena Fojkar 
Zupančič. Ob 
poslušanju nje-
nih besed je v 
dvorani vladala 
popolna tišina. 
Spregovori la 
je o problemih 
v današnjem 
šolskem siste-

mu, izpostavila pa je tudi odnos politike do kulture tako na državni 
kot na občinski ravni. Omenila je, da je kultura za politiko nepotre-
ben strošek, pri čemer se izvajalci take politike očitno ne zavedajo, 
da narod brez kulture ne more preživeti. Po njenem prepričanju so 
kulturniki v litijski občini kot osamela drevesa, ki jih bičata mraz in 
veter. Zamislili smo se. Upamo, da vsi.

OTROŠKE MATINEJE – SOBOTA, OB 10. URI  
V KULTURNEM CENTRU LITIJA

28.2. – ZALJUBLJENA PREDSTAVA – V izvedbi Andreje Zupančič
14.3. – NAŠE DREVO – Gledališče Makarenko
28.3. – FREDI, VELIKONOČNI PIŠČANČEK – Gledališče Smejček
Več o predstavah si lahko preberete na spletni strani www.jzk.si ali 
na naši FB strani Kulturni center Litija, lahko pa nam tudi pišete in 
vas uvrstimo na seznam prejemnikov obvestil o dogodkih: kulturni-
center@zkms-litija.si.

ABONMA
Napovedano abonmajsko predstavo Sedem let skomin so v gle-
dališču odpovedali zaradi poškodbe enega od glavnih igralcev. Za 
nadomestno predstavo smo se dogovorili za odlično, malo drugač-
no predstavo PREVARE, v kateri igrajo Gašper Tič, Viktorija Bencik 
Emeršič, Jurij Drevenšek, Uroš Smolej, Nika Rozman in Domen Va-
lič. Predstava bo na sporedu v četrtek, 26. februarja 2015, ob 19.30. 
Abonenti vabila prejmete po pošti. Dodatna predstava, domačega 
Izrednega Teatra (Tombas) bo na sporedu predvidoma 26. marca in 
sicer s predstavo Kratko in jedrnato. Več v naslednji številki. 

ZAKAJ LITIJA IN NJENI PRE-
BIVALCI POTREBUJEMO NOVE 
STALNE MUZEJSKE RAZSTAVE?
Litijski muzej bo letos praznoval 10. 
obletnico postavitve stalnih muzejskih 

zbirk. Razstave so trenutno razporejene v kletni etaži, pod gledali-
ško dvorano na Stavbah in zajemajo tri za Litijo najpomembnejše 
sklope : rečni promet, rudarjenje v rudniku Sitarjevec in železniški 
promet. Samemu izboru tem ni mogoče oporekati, saj so to še ve-
dno teme, ki so del identitete ljudi, ki tu živimo. Osvežitev tem z 
novimi podatki, ki jih je muzej pridobil v zadnjem desetletju, bi stro-
kovno dopolnile in popestrile razstave ter obiskovalcu še nazorneje 
prikazale identiteto Litijanov.
Nova muzejska stavba v stari sodniji (bivša osnovna šola) nam 
omogoča, da razstave nadgradimo in predstavimo tudi nove pred-
mete, za katere v »starem« muzeju« ni bilo prostora, ali jih je muzej 
pridobil v zadnjih letih. Je že res, da je muzejske zbirke najlažje 
preprosto prestaviti na novo lokacijo, vendar slednje ne omogoča 
zadostiti potreb vedno bolj zahtevnega obiskovalca muzeja. Zaradi 
tega se zaposlenim v litijskem muzeju zastavlja več vprašanj.
Prvo vprašanje je gotovo odnos do obiskovalcev. Mestni muzej Litija 
in Kulturni center sta si z leti trdega in strokovnega dela pridobila 
svoje zvesto občinstvo, ki se vztrajno povečuje. O tem govorijo zelo 
dobro obiskane otvoritve razstav, predavanj, polne dvorane ob pri-
reditvah in predstavah ipd. Ne zdi se nam pošteno do obiskovalcev, 
da jim v novih prostorih prikažemo stare razstave brez dopolnitev. S 
tem zanikamo tudi svoj status raziskovalne organizacije, ki ga imamo 
zapisanega v svojem ustanovitvenem aktu, in sporočamo obiskoval-
cem, da v desetih letih nismo odkrili nobenega novega podatka, ki bi 
jim ga radi posredovali. Lahko bi se vprašali, v čem je potem smisel 
obstoja muzeja, če ne zbiranja, raziskovanja in, najpomembnejšega, 
posredovanja novo pridobljenega znanja svojim obiskovalcem?
Zavedamo se, da tako kot 10 let star računalnik ali avto ne more-
ta biti konkurenčna novim modelom, velja enako tudi za muzejske 
razstave. Muzeji imamo težko vlogo v konkuriranju s pozornostjo 
ljudi, predvsem mladih, pri raznovrstnih oblikah zabav in preživlja-
nja prostega časa in se moramo zato še bolj truditi, da z različnimi 
inovativnimi pristopi pritegnemo čim širši krog ljudi. S preprosto 
preselitvijo starih muzejskih razstav pa se bojimo, da bomo izgubili 
pozornost, zanimanje in težko pridobljeno zaupanje ljudi. Še pose-
bej nas žalosti, da v tem primeru ne bomo mogli pritegniti turistov, 
ki si želijo na izletih in potovanjih izvedeti novosti in videti moderne 
pristope pri predstavljanju lokalne kulturne dediščine.
Vloga muzeja se je v sodobnem času zelo spremenila. Muzej ni več 
le ustanova, ki izobražuje, ampak predvsem povezuje. Želja zapo-
slenih v litijskem muzeju je ustvarjati razstave, ob katerih se bodo 
občani radi spominjali preteklosti Litije in z zanimanjem pregledo-
vali življenje prednikov, primerjali, kako se je življenje razlikovalo 
od današnjega, in iskali še vedno žive stične točke preteklosti s 
sedanjostjo. Želimo si sodobno razstavo, ki bo pritegnila turiste, s 
svojo sporočilnostjo vzbujala ponos ljudem, ki tu živijo, ter postala 
prostor za njihovo druženje.  dr. Tina ŠUŠTARŠIČ

PREDAVANJE »ZGODOVINA LITIJSKIH PUSTOVANJ«
29. januarja sta v Modri sobi Kulturnega centra Mestni muzej Litija 
in Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pripravila 
javno predavanje z naslovom »Zgodovina litijskih pustovanj«. Ob 
zanimivih dokumentarnih video posnetkih in starih fotografijah je 
kustodinja Helena Hauptman razkrila slavno preteklost litijskega 
karnevala. Na njem je sodelovalo ogromno občanov, v 60. in 70. 
letih 20. stol. pa ga je obiskalo tudi do 20.000 ljudi iz vse Sloveni-
je. Maske so vedno odsevale aktualna politična in druga družbena 
dogajanja doma in po svetu. Organizatorji predavanja bi si zato že-
leli le večjega zanimanja Litijanov za takšne kulturno-izobraževalne 
dogodke, saj je poznavanje lastne preteklosti prvi korak k razume-
vanju sedanjosti in lažjemu načrtovanju prihodnosti.

NOVA MUZEJSKA RAZSTAVA »LITIJSKI POTRES 1963«
V letu 2015 bomo v Mestnem muzeju Litija skušali glede na zmožno-
sti pripraviti novo razstavo v stari sodniji. Predstavili bomo zgodo-
vino tresenja tal v Litiji, saj je naše območje eno najbolj „majavih“ 
v Sloveniji, čeprav je večina potresov preslabotnih, da bi jih čutili, 
še posebej pa se bomo posvetili znamenitemu »litijskemu potresu 
1963«, ki je bil eden izmed 10 najmočnejših slovenskih potresov 
moderne dobe in je še vedno močno prisoten v spominu Litijanov. 
K sodelovanju zato vabimo vse občanke in občane, da nam prisko-
čijo na pomoč, in pobrskajo po svojih domačih arhivih za fotogra-
fijami in drugimi zanimivostmi v zvezi s tem potresom, ali pa nam 
preprosto posredujejo kratko zgodbo o tem. Vsak prispevek bomo 
hvaležno sprejeli! (kontakt 031/689-160)

kULtUrNi kOLEDAr
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PET 20.2. 17.00 LIKOVNE DELAVNICE Z BARBI IN TINO MC LITIJA

PON 23.2.
15.00–20.00 ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE MC LITIJA

18.00 DELAVNICA OIHANE INTERVJU Z DELODAJALCEM MC LITIJA

TOR–ČET 24.2.-26.2.
16.00 DELAVNICA IRSKIH PLESOV MC LITIJA
16.00 IZDELOVANJE TRADICIONALNIH IRSKIH OKRASKOV, USTVARJALNA DELAVNICA MC LITIJA

TOR 24.2.
17.00 ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA MC LITIJA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA

ČET 26.2.
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA
18.00 U3 – ŠTUDIJSKA SKUPINA DEDIŠČINA - PREDAVANJE KULTURNI CENTER LITIJA
19.30 ABONMA: PREVARE -MGL KULTURNI CENTER LITIJA

PET 27.2. 19.00 OTVORITEV RAZSTAVE: LAURA LIČER MC LITIJA
SOB 28.2. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: ZALJUBLJENA PREDSTAVA – ANDREJA ZUPANČIČ KULTURNI CENTER LITIJA

TOR 3.3.
18.00 LAHKIH NOG, S KNJIGO NAOKROG, USTVARJALNICA Z DARINKO KOBAL KNJIŽNICA LITIJA
19.00 PREDAVANJE O KOLOIDNEM SREBRU, ZVONE ROVŠEK KNJIŽNICA LITIJA

ČET 5.3.
10.00–12.30 DELAVNICA COWORKING MC LITIJA

17.00 DIY (NAREDI SAM) – ŠABLONE ZA GRAFITE MC LITIJA
18.00–19.30 IZOBRAŽEVANJE ZA MIR MC LITIJA

PET 6.3.
17.00 LIKOVNE DELAVNICE Z BARBI IN TINO MC LITIJA
18.00 OKROGLA MIZA O ENAKOSTI SPOLOV MC LITIJA

SOB 7.3. 19.00 KONCERT OKTETA VALVASOR KULTURNI CENTER LITIJA

PON 9.3.
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA VAČE
18.00 CINEFORUM, OGLED FILMA IN DEBATA O ZAPOSLOVANJU MC LITIJA

TOR 10.3.
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA
17.00 LITERARNA SKUPINA DU LITIJA: RECITAL OB IZIDU PESNIŠKE ZBIRKE MINKE BAUMKIRCHER KNJIŽNICA LITIJA

SRE 11.3. 16.00 RAČUNOVODSKA DELAVNICA ZA DRUŠTVA (ODDAJA KONČNIH POROČIL) MC LITIJA

ČET 12.3.
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARTNO
18.00 RAZSTAVA MALE LILE, OB MESECU ŽENSK KNJIŽNICA ŠMARTNO

SOB 14.3. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: KULTURNI CENTER LITIJA
SRE 18.3. 19.00 DELAVNICA ZA PISANJE VLOG NA RAZPISE OBČINE LITIJA MC LITIJA

ČET 19.3.
14.00–16.00 ARHITEKTURNO SVETOVANJE MC LITIJA

17.00 DIY (NAREDI SAM) - POI ZA ŽONGLIRANJE MC LITIJA
19.00 PO PERUJU, POTOPISNO PREDAVANJE: MARJAN JANEŽIČ KNJIŽNICA ŠMARTNO

PET 20.3.
17.00 LIKOVNE DELAVNICE Z BARBI IN TINO MC LITIJA
18.30 PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU IN DNEVU ŽENA DVORANA NA POLŠNIKU

SOB 21.3. 20.00 GLEDALIŠKA PREDSTAVA: PREMIERA: KRATKO IN JEDRNATO – IZREDNI TEATER (TOMBAS) KULTURNI CENTER LITIJA

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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ŠPORT
Zimski meseci so namenjeni šolskim športnim tekmovanjem v igrah 
z žogo. Najprej so se pomerili košarkarji, nato nogometaši in odboj-
karji. Pod mentorstvom Mihaela Ivanuše so učenci OŠ Gradec na 
regijskem prvenstvu v košarki za starejše učence osvojili 3. mesto, 
nogometa-
ši OŠ Gra-
dec so v 
konkurenci 
kar devetih 
ekip iz Za-
savja zase-
dli 1. mesto 
in se uvrsti-
li v naslednji krog tekmovanja, mentor Matej Bajde. Odbojkarice 
so se uvrstile na 2. mesto, mentorica Andrejka Setničar, prav tako 
pa tudi odbojkarji, glavnino igralcev vrste OŠ Gradec so zapolnili 
učenci POŠ Vače, ki so pod vodstvom mentorice Petre Kobe osvojili 
2. mesto. Lovoriko šolskega prvaka v odbojki za starejše učence je 
osvojila ekipa POŠ Vače. Pred nami so še tekmovanja v atletiki, ŠPF 
in udeležba na Litijskem teku.

Andrejka SETNIČAR, učiteljica športa

DELOVEN PEVSKI VIKEND
Od 23. do 25.1.2015 je MPZ OŠ Gradec na intenzivnih pevskih 
vajah v CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu preživel čudovit 
delovni vikend. Ob glasbi smo se družili in spoznavali, devetošolci 
so poskrbeli, da so šestošolci svečano prisegli, da bodo ohranjali 
tradicijo trdega dela in lepega petja tudi, ko njih ne bo več v šoli, 
sobotni večer je bil poln smeha pa tudi solzic ob presenečenjih, ki 
so jih najstarejše učenke pri-
pravile za učiteljico.
Iz zvezka vtisov, ki se je polnil 
skozi vse tri dni, pa je tale za-
pis: NAJBOLJŠI VIKEND EVER!

Ana TORI, zborovodja

STEKLOSLIKARSKA 
KOLONIJA

V Hrastniku imajo bogato in 
dolgo steklarsko tradicijo. Prvi 
steklarski obrat je bil zgrajen 
že pod avstro-ogrsko monar-
hijo daljnega leta 1860, tako 
ni čudno, da na OŠ Narodne-
ga heroja Rajka v organizaciji 
učiteljice likovne umetnosti 
Mire Marinko že več desetletij 
prirejajo stekloslikarsko kolo-
nijo, na katero povabijo tudi 
učence in mentorje iz okoliških 
šol. Letos je ta potekala na dan 
pred napovedanim »strašnim 
snežnim metežem«, 5. febru-
arja, udeležili pa sta se je tudi 
učenki 9. razreda OŠ Gradec 
Monika Končar in Katarina 
Slimšek. Izpod njunih rok sta 

prišli krasni barvani stekli, ki ju 
lahko vidite na fotografiji.
Petra PROSEN, učiteljica likov-

ne umetnosti

UTRINEK S POŠ  
JEVNICA

Krajevni praznik v Jevnici
V soboto, 31.1.2015, je bila v 
dvorani zadružnega doma pro-
slava ob krajevnem prazniku in 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI, KOPE
V ponedeljek, 5.1.2015, takoj po Božičnih počitni-
cah, se je pet učencev iz Osnovne šole Litija, Po-
družnice s prilago-
jenim programom, 

pridružilo učencem 6. razredov 
redne osnovne šole, v zimski šoli 
v naravi na Kopah. Tam so se 
učenci učili osnovnih veščin smu-
čanja pod mentorstvom V. Gučka 
in V. Varlec. V tem tednu se jim 
je zgodilo veliko zanimivih stvari 
in sicer, so odšli na nočni pohod 
z lučkami, videli kako izgleda nočna smuka, se družili s prijatelji in 
se zadnji večer zabavali v discu.  Vanja VARLEC

PO PREŠERNOVIH STOPINJAH, KULTURNI DAN 
PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Učenci OŠ Litija z Podružnice s prilagojenim programom so se v 
četrtek, 22. januarja 2015 udeležili kulturnega dne Po Prešerno-
vih stopinjah. Kulturni dan je potekal v Vrbi na Gorenjskem in v 
Žirovnici. Ob 8. 00 uri so se učenci in učitelji z avtobusom odpeljali 
proti Vrbi. Pod vodstvom zelo prijazne učiteljice Urše so si ogle-
dali Prešernov kip, cerkev Sv. Marka in lipo, staro več kot 200 let. 
V Prešernovi rojstni hiši sta učiteljica Urška in skrbnik hiše Janez 
otrokom predstavila življenje našega znamenitega pesnika. Ogle-
dali so si tudi stare bivalne prostore in stare predmete iz časa ži-
vljenja Franceta Prešerna. Po malici so se z avtobusom odpeljali v 
Žirovnico, kjer stoji Čopova rojstna hiša. V njej so imeli ustvarjalne 
delavnice. Učenci so risali na lističe v obliki panjskih končnic in iz 
njih sestavili preprost čebelnjak. Narisali so tudi portret Franceta 
Prešerna s svinčnikom. Kulturni dan je bil zelo prijeten in v šolo so 
se vrnili polni lepih vtisov.  Marjana ČRNUGELJ

INFORMATIVA
V petek, 23. januarja so učenci 8., 9. in 10. razreda nižjega izobraz-
benega standarda Podružnice s prilagojenim programom obiskali 
sejem Informativa. Na pot so odšli z vlakom, iz železniške postaje v 
Ljubljani pa so do Gospodarskega razstavišča nadaljevali peš. Obi-
skovalci so si lahko ogledali ponudbo več kot 200-ih slovenskih in 
tujih izobraževalnih programom, ki se izvajajo na različnih poklicnih, 
srednjih in tehniških šolah ter fakultetah. Učence so najbolj prite-
gnili praktični prikazi poklicev, saj so lahko videli, kako peki pečejo 
pice in jih celo poizkusili, kako mizarji gravirajo v les, kako natakarji 
mešajo koktejle ter celo sami pripravili svoj napitek. Letošnji sejem 
je bil že 7. po vrsti in je učencem ponudil res pester izbor ter jim 
tako olajšal odločitev o njihovi poklicni poti.  Katarina LENIČ

ROKOMETAŠICE OŠ LITIJA SO SE 
UVRSTILE V POLFINALE DRŽAVNEGA 

TEKMOVANJA
V organizaciji OŠ Litija je v sredo, 21.1.2015, pote-
kalo četrtfinale državnega tekmovanja v rokometu 
za dekleta. Na tekmovanju so sodelovale OŠ Fra-

na Metelka Škocjan, OŠ Log - Dragomer in OŠ Litija. Četrtfinalni 
turnir se je začel s tekmo med Litijo in Škocjanom. Litijanke so 

nasprotnice presenetile s hi-
tro in učinkovito igro ter jih 
premagale 27 : 7. Naslednji 
tekmec domače ekipe je bila 
ekipa OŠ Log - Dragomer, ki 
se prav tako ni mogla resno 
upirati odličnim Litijankam, ki 
so bile boljše z 28 : 16. Sre-
čanje med OŠ Frana Metelka 
in OŠ Log – Dragomer se je 
končalo z rezultatom 19 : 13 

za Log - Dragomer. Igralke OŠ Litija so se z dvema prepričljivima 
zmagama uvrstile v polfinale državnega tekmovanja, kjer se bodo 
v začetku marca borile za nastop v finalu državnega tekmovanja.
Za OŠ Litija so igrale: Špela Doblekar, Sabina Kozarac, Nina Bajrić, 
Monika Završnik, Anuša Strle, Katjuša Ponebšek, Ema Bohinc, Nika 
Marn, Maja Musar, Karmen Štelcer, Valentina Weilgoni Anžel in Le-
onie Vrtačnik Horvat.
Najboljše strelke: Nina Bajrić 22, Monika Završnik 10, Sabina Ko-
zarac 9, Anuša Strle 8, Katjuša Ponebšek 2. Trener: Dare Šuštar, 
vodja ekipe: Karmen Špan.

ŠOLA V NARAVI ZA 4. RAZRED
Učenci 4. razredov OŠ Litija skupaj z učiteljicami so od 2.2.2015 do 
6.2.2015 preživeli prijeten in poučen teden v šoli v naravi v Domu 
Jurček v Kočevju. Izkoristili so ugodne snežne razmere, saj narava 
tokrat s snegom ni skoparila. Tako so se učili teka na smučeh, se 
sankali, iskali sledi gozdnih živali na gozdni učni poti, šli na nočni 
pohod po zasneženi pokrajini, skrbeli za ptice pozimi, izdelali ptičje 
krmilnice, spoznali mesto Kočevje in njegovo okolico, obiskali kra-
ško jamo, se zabavali na snegu in počeli še marsikaj zanimivega. 
Razvijali so tudi praktične vsebine - medsebojno strpnost, prijatelj-
stvo in medsebojno pomoč. Ob prijaznih učiteljih CŠOD-ja, raznoli-
kih in zanimivih dejavnostih, dobri hrani in druženju je čas zelo hitro 
minil. Polni vtisov, veseli in zadovoljni so se petek vrnili domov.

TEKMOVANJA V ZNANJU TUJIH JEZIKOV
Na državnem tekmovanju iz angleščine za 8. razred je SARA LAVREN-
ČIČ, 8. B dosegla ZLATO priznanje. Čestitke tudi Davidu Valtetu, 8. B 
in Timu Koratu, 8. A za sodelovanje na državnem tekmovanju.
Na šolskem tekmovanju iz nemščine za 9. razred pa je Aida Ahme-
tović, 9. A dosegla bronasto priznanje in se uvrstila na državno 
tekmovanje, kar je prav tako odličen rezultat, kajti tekmuje z vrstni-
ki, ki se učijo nemščino kot prvi jezik. Čestitamo!

 Zbrala in uredila Petra PAVLICA

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

RAZSTAVA BODI UMETNIK 8. MEDNARODNEGA 
LIKOVNEGA NATEČAJA IGRAJ SE Z MANO

Likovni natečaj Igraj se z mano, je potekal pod okriljem Centra Jane-
za Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzij. Na likovni natečaj 
je prispelo več kot 5000 likovnih del, ki so jih posamezniki ustvarili 
v poljubnih tehnikah. Na otvoritev razstave, ki je bila v Cankarje-
vem domu, 28.1.2015 sta bila povabljena tudi učenca Podružnice 
s prilagojenim programom, Kevin Jan Cvetko in Sandi Glušič. Cilj 
je organizacija dejavnosti, kjer se skozi različne aktivnosti brišejo 
meje med osebami s posebnimi potrebami in ostalo populacijo. 
Poleg razstave, ki so jo vsi otroci postavili sami, so potekale tudi 
druge aktivnosti, od nastopov do družabnih iger in ustvarjalnih de-
lavnic. Na koncu pa so obiskovalcem pripravili še ogled predstave 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.  Saša ŠEŠKO

Prešernovem dnevu. Na prireditvi smo nastopali učenci 4. in 5. r 
POŠ Jevnica, plesalci skupine Rondo, Anja Vrtačnik in oba jevniška 
zbora, MePZ Miha Vahen in MePZ KUD Jevnica. Krajane sta nago-
vorila predsednik KS Jevnica g.Tomaž Pokorn in župan občine Litija 
g. Franci Rokavec. G. Jože Godec je dobil naziv častnega krajana za 
dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih v našem kraju. 
Spominsko listino pa je dobila ga. Eva Kovič, saj se je poslovila 
po tridesetletnem delu v naši knjižnici v zadružnem domu. Pa ne 
mislite, da bomo sedaj ostali brez knjižnice. Knjige so dobile nov 
prostor poleg računalnikov v računalniški učilnici. Po prireditvi smo 
povabili vse prisotne , da si ogledajo našo novo knjižnico. V njej je 
veliko novejših knjig, stopničke in manjših stolov, na katerih lahko 
sedimo in beremo. V knjižnico po novem lahko hodimo v copatih. 
Po končanem ogledu pa je bila v dvorani še manjša pogostitev.

Hana HUSKIć in Zala MIHELČIČ, učenki 4.r POŠ Jevnica

VETERINARSKA POSTAJA LITIJA d.o.o.
Ježa 12, 1270 Litija

Tel.: 01/898 30 27 in 041/648 034

OBVESTILO O CEPLJENJU PSOV PROTI STEKLINI ZA LETO 2015

PETEK, 27.02.2015
Litija - Ježa 12, VP Litija 8.00–9.00
Jesenje - pri Kovič 15.00
Vače - pri pošti 16.00

SOBOTA, 28.02.2015
Litija - Ježa 12, VP Litija 8.00–9.00
Litija - gost. Kovač 10.00
Ponoviče - bife in trgov. Stanka 11.30
Sava - gost. Berdajs 13.00
Sp. Log - pri Simončič 15.00
Litija - Lindner, Šmarska c.11a 16.00

NEDELJA, 01.03.2015
Litija - Ježa 12, VP Litija 8.00–9.00
Golišče - Šuštar (Abtar) 10.00
Kresnice - trgovina 11.30
Ribče - gas.dom 12.30
Zg. Hotič - gost. Kimovec 13.30
Sp. Hotič - Mane bar 14.30
Litija - Ježa 12, VP Litija 16.00

PONEDELJEK, 02.03.2015
Litija - Ježa 12, VP Litija 8.00–9.00
Štangarske Poljane - gas. dom 14.00
Velika Štanga - gost. Marn 15.00
Račica - Čož Anton 15.30
Gozd Reka - Štrus 16.30

TOREK, 03.03.2015
Litija - Ježa 12, VP Litija 8.00–9.00
Cerovica - Zavrl 9.30
Jablaniške Laze - Izlakar 10.30
Bukovica - Vodišek 11.00
Dolgo Brdo - Dolinšek 11.30
Mamolj - Vozel T. 12.30
Gradišče - Zaman 13.00
Grad. Laze - Ponebšek 14.00
Zg. Jablanica - gas.dom 15.00
Breg - gas.dom 16.00

SREDA, 04.03.2015
Sp.Log - miz. Rozina 9.30
Tepe - Bučar, Tepe 12 10.00
Tepe - Renko, Tepe 31a 10.30
Polšnik - gas. dom 11.00
Preveg - Košir 12.00
Ravne - Resnik 12.30
Konjšica - Šuštar, Konjšica 9 13.30
Renke - gost. pri Gasilcu 14.30
Litija - Ježa 12, VP Litija 15.30

ČETRTEK, 05.03.2015
Litija - Ježa 12, VP Litija 8.00–9.00
Podšentjur - Firm 14.00
Zg. Jevnica - Jerant, Zg. Jevnica 17 15.00
Jevnica - za trgovino 16.00
Kresniške Poljane - pri cerkvi 17.00
Litija - Ježa 12, VP Litija 18.00

PETEK, 06.03.2015
Litija - Ježa 12, VP Litija 8.00–9.00

ZAMUDNIKI LAHKO CEPIJO PSA NA  
VETERINARSKI POSTAJI LITIJA, 

Ježa 12, Litija:
Pon. – Sob.      od 7.00 do 9.00 in
Tor. – Čet.        od 17.00 do 19.00
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VRTEC ČEBELICA

POŠ DOLE

KULTURA IN KNJIGA
»Otrok mamo vpraša, kaj je to kultura, kdo se z njo 
ponaša?« govori pesem.
»Le ta začudena obstane, …«
Res, kako otroku približati kulturo, ko pa včasih 
tudi odrasli ne najdemo pravega odgovora? 

Kultura smo ljudje, je lepa beseda, pesem, umetniško delo, …
Vse to v skupini Polžkov, v enoti Najdihojca, odkrivamo tudi ob po-
moči knjig. Za dobro knjigo ni nikoli prezgodaj, zato smo praznik 
kulture spoznavali in praznovali ob knjigi, vse dejavnosti pa poveza-
li z modulom Kultura, v okviru programa Etika in vrednote.
Morda neobičajno za najmlajše otroke prvega starostnega obdobja, 
a pogumno in vedoželjno smo vstopili v zakladnico knjig, v svet lepih 
besed in pravljičnih podob. Otrokom v vrtcu so knjige ves čas na vo-
ljo in opazila sem, kako radi - že najmlajši - posegajo po njih. Spod-
budila sem jih, da jih v mesecu februarju prinašajo tudi od doma.
Le kratki, preprosti pripovedi ob knjigi otroci sledijo v celoti; šele 
po večkratnem poslušanju jo tudi notranje doživijo in nato podoži-
vljajo ob govornem, umetnostnem ali gibalnem izražanju; ob tem 
spoznavajo in razvijajo jezik, domišljijo in ustvarjalnost.
Nekatere slikanice si skupaj le ogledujemo, občudujemo ilustraci-
je, se ob tem pogovarjamo, opisujemo, spoznavamo nove besede, 
prepevamo in se zabavamo ob izreki nesmiselnih zlogov, rim, … 
V tem, najnežnejšem obdobju, se otroci šele učijo izražati svoja 
izkustva, čustva in misli, hkrati pa razumevati sporočila drugih; vse 
te veščine razvijajo tudi ob pomoči knjig, knjižnih junakov in lutk.
Predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju uživajo, se umirijo 
in knjigo doživljajo kot vir ugodja. Tako bodo knjigo vzljubili; ob njej 
postopno spoznavali sebe, domača in tuja literarna dela, s tem pa 
tudi svojo, domačo in tujo kulturo.
Vse našteto razvijamo, nadgrajujemo in povezujemo tudi v okviru 
projekta Porajajoča se pismenost, ki v Vrtcu Litija poteka že tretje 
leto. Tudi tu ima knjiga veliko vlogo, saj je za otrokov govorni razvoj 
pomembno, da mu že v prvih letih beremo. Zavedamo se, da je 
opismenjevanje postopen in dolgotrajen proces, ki zajema večji del 
predšolskega obdobja. Bralna pismenost je namreč vtkana v vsa 
področja človekovega delovanja in zato del kulture.
Strokovnjaki poudarjajo, da je še posebej pomembno branje v dru-
žinskem krogu, saj se pri branju med otrokom in odraslim stkejo 
tople čustvene vezi, ki ju povežejo za vse življenje.
Vsekakor, dovolj razlogov, da vzamemo v roke dobro knjigo, ki naj 
bo spodbuda k dobremu, lepemu in kulturnemu.
Ob koncu pa še zaključek pesmi na začetku: »Kultura sem jaz, si ti, 
smo mi vsi.«  Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

IZVAJANJE CAP PROGRAMA V VRTCU LITIJA
(program za preventivo zlorabe otrok)

V šolskem letu 2014/2015 se je šest strokovnih delavk vrtca Litija 
udeležilo izobraževanja in usposabljanja, ki ga je organiziral ISA in-
stitut. Gre za primarno preventivni program, ki ga poimenujejo CAP 
program. Cilj programa je, da otrokom preko delavnic pokažemo, 
kako prepoznajo nevarne situacije in kako se na nanje ustrezno 
odzovejo. 
CAP program je sicer program Mednarodnega centra za prepreče-
vanje nasilja (ICAP, New Jersey, ZDA). V Sloveniji se pod okriljem 
ISA instituta izvaja v šolah in vrtcih od leta 1998.
V okviru programa se v posamezni predšolski skupini izvedejo tri 
delavnice, preko katerih se otroci seznanijo z dejstvi o nasilju, zlo-
rabi in možnimi načini samozaščitnega ravnanja. Delavnice izvajata 
dve vzgojiteljici (tim), ki sta se predhodno udeležili usposabljanja 
za izvajanja CAP programa v vrtcu. V treh delavnicah otrokom pri-
kažeta tri različne situacije: nasilje nad vrstniki, nasilje neznanca in 
zlorabo s strani odraslega, ki ga otrok pozna. Obravnavana temati-
ka se otrokom predstavi na njim zanimiv način; s pomočjo fotogra-
fij, lutk, igre vlog in skupinske diskusije. 
Namen delavnic je, da se krepi otrokova samozavest, da se krepi 
njegova socialne mreže (poudarjanje pomena pomoči vrstnikov, 
usmerjanje otroka, da poišče pomoč pri odrasli osebi, osebi, ki ji 
zaupa) in da otrok najde prave informacije, znanja in veščine.
V letošnjem šolskem letu so se delavnice že izvedle pri predšolskih 
otrocih v enoti Medvedek (skupini Muce in Zmajčki), sedaj pa po-
tekajo delavnice še v enoti Najdihojca (v skupini Čebelice in Zajci). 
Z otroki se vzgojiteljici pogovarjata tudi o osnovnih pravicah, ki jih 
imajo: da so varni, močni, močni v srčku in svobodni. A včasih se 
zgodi, da je kakšnemu otroku določena pravica odvzeta, zato je 
še kako pomembno, da se odrasli zavedamo kako pomembna je 
preventiva na področju zlorab otroka.

Teja ŠUŠTAR, dipl. vzgojiteljica

REDNI VPIS OTROK V VRTEC LITIJA
Spoštovani starši, v mesecu marcu vas vabimo, da svojega malčka 
vpišete v Vrtec Litija. Vpis za novo šolsko leto bo potekal ves me-
sec, dnevi osebnega vpisa so objavljeni tudi na naši spletni strani 
www.vrtec-litija.si Vpišete lahko tudi otroke, ki septembra še ne 
bodo dovolj stari, saj bomo vlogo uvrstili na čakalno listo in bo tako 
večja verjetnost, da bo otrok sprejet takrat, ko bo dovolj star. Prva 
dva tedna v marcu, od 2. 3. do 13. 3., bodo potekali dnevi odprtih 
vrat v vseh enotah vrtca, in sicer od 9. do 11. ure. Prijazno vabljeni!

Liljana PLASKAN, ravnateljica

KULTURNI DAN: IZOBRAŽEVANJE IN  
POKLICNA ORIENTACIJA

Učenci 5.–9. razreda OŠ Gabrovka-Dole so imeli 14. 
1. 2015 kulturni dan, ki ga že nekaj let vsebinsko 
oblikujemo na temo otroškega parlamenta. V letoš-
njem letu so razmišljali o IZOBRAŽEVANJU IN PO-
KLICNI ORIENTACIJI. Učenci 9. razreda matične šole 

in 7.–9. razreda POŠ Dole so imeli debatno delavnico, ki so jo izvedli 
člani debatnega 
kluba Gimnazije 
Litija, ostali pa 
so se pogovar-
jali o različnih 
poklicih in nji-
hovi izbiri. Vsa-
ko leto vključi-
mo v kulturni 
dan tudi filmsko 
vzgojo. Letos so 
si učenci ogle-
dali film Billy Elliot, ki se je marsikoga zelo dotaknil. Zahvaljujemo 
se dijakom Gimnazije Litije in njihovima mentorjema za izvedbo de-
lavnic ter upamo, da se bo tovrstna oblika sodelovanja v lokalnem 
okolju nadaljevala tudi v prihodnje. 

Barbara TEŽAK

UŽIVAMO V EKSPERIMENTIRANJU
Letošnje prednostno področje naravoslovja nas 
še dodatno spodbuja k obširnejšemu načrtovanju 
tem iz tega področja. Zgodnje naravoslovje naj bi 
postavilo temelje poznejšemu naravoslovju. Cilj 
tega je vzgojiti naravoslovno pismenega posame-

znika. Vzgojitelji in starši naj bi znali zapletena vprašanja poenosta-
viti, jih razčleniti in preoblikovati v otrokom razumljiva, na katere 
lahko sami poiščejo odgovore. V raziskovalne dejavnosti se otroci 
zelo radi vključijo, saj jih spodbuja prirojena radovednost.
Voda je tista, ki je za vsa starostna obdobja otrok privlačna, zani-
miva, omogoča obilico dejavnosti ter ponuja neizčrpne možnosti za 

odkrivanje in učenje. Ker 
je bil zimski čas in mraz, 
smo imeli možnost vodo 
spoznati tudi v naravi, v 
različnih agregatnih sta-
njih. Za otroke smo pri-
pravile eksperimentalni 
mesec. Dejavnosti smo 
razvili v »prave male raz-
iskave«, ki so bile pove-
zane z vodo. Pri tem so 
otroci poskušali napove-
dati, kaj se bo pri posa-
meznem poskusu zgodi-
lo, zakaj se bo zgodilo, 
poskus smo načrtovali, 
izvedli ter preverili zami-
sli in izide poskusov.
Z eksperimenti smo spo-

znali različna agregatna stanja vode, tako v igralnici, kot na pro-
stem in v zamrzovalniku. Spoznali smo kroženje vode v naravi. V 
vodo smo mešali različne snovi in tekočine, ugotavljali plovnost 
snovi, preverjali kakšno vpojnost vode imajo različni materiali, pre-
izkušali pretočnost vode v primerjavi z nekaterimi drugimi tekočina-
mi. Ugotavljali smo zven kozarcev, v odvisnosti količine vode v njih.
Naše rezultate smo beležili v različne razpredelnice in plakate, 
ustvarjali različne izdelke. S tem smo imeli priložnost za vnovični 
pregled in podoživljanje dela ter razlage tudi staršem.

Za male »raziskovalce« Pikapolonice, Marinka, Simona in Branka

KULTURNA PRIREDITEV NA DOLAH
V nedeljo, 8. februarja, smo v šolski večnamenski dvorani na Dolah 
obeležili slovenski kulturni praznik. Prireditev smo pripravili učitelji 

in učenci Podružnič-
ne šole Dole v sode-
lovanju s Kulturnim 
društvom Venčeslav 
Taufer. Prireditev je 
povezovala učenka 
8. razreda Maja Hri-
bar. Pričeli smo jo 
z ženskim pevskim 
zborom Zarja iz Dol, 
pod vodstvom Diega 
Bariossa Rossa, ki 
nam je zapel Zdra-

vljico. Nadaljevali pa so učenci z recitacijami Prešernovih pesmi. 
Poslušali smo pesmi O, Vrba in Od železne ceste, ki jo je pesnik 
napisal ob izgradnji železniške proge Dunaj – Trst, ki je pomemb-
no prispevala h gospodarskemu in kulturnemu razvoju slovenskih 
dežel. Nato pa so sledile še Strunam, Dekletam, Pod oknom in Ga-
zela 6, vse namenjene dekletom, saj je naš pesnik rad pogledal 
za brhkimi dekleti, a je bil v ljubezni zelo razočaran. Z glasbeno 
točko so nastopili harmonikarja 9. razreda, Jakob Jesenšek in Luka 
Logar, ter ljudski pevci Izgnanci, ki s svojim delovanjem opominjajo 
na čase, ko pesniki 
niso pisali zgolj ljube-
zenskih in zabavljivih 
pesmi, ampak so v 
svojih delih še več 
pozornosti namenjali 
domoljubju, borbi za 
svobodo in domovi-
ni, enako je bilo tudi 
s preprosto ljudsko 
pesmijo, ki ne utone 
v pozabo tudi po zaslugi njih. Konec maja bo minilo natanko sto 
let, odkar se je začela uresničevati zla slutnja Simona Gregorčiča o 
krvavi prihodnosti smaragdne reke. Naši devetošolci so o stoletnici 
izvedeli pri zgodovini, pesem Soči pa so bolje spoznali pri pouku 
slovenščine, trije od njih pa so jo na prireditvi tudi lepo recitirali. 
Za veseli zaključek prireditve so poskrbeli učenci 5. in 6. razreda, 
ki so odlično odigrali odlomek iz Bevkovega besedila Bedak Pavlek. 

Tjaša BRINOVEC OBOLNAR

KULTURNI DAN NA POŠ DOLE
V četrtek, 22. 1. 2015, smo imeli z učenci od 1. do 4. razreda na 
POŠ Dole kulturni dan na temo letošnjega otroškega parlamenta: 
Izobraževanje in poklicna orientacija. 
Pogovorili smo se, kaj beseda poklic pomeni. V knjigah o poklicih 
smo si ogledali delo različnih poklicev in pripomočke, ki jih ljudje 

potrebujejo pri svojem 
delu. Razmišljali smo o 
tem, kaj želimo postati, ko 
bomo veliki, in katera zna-
nja so za to potrebna. Po-
vabili smo gospo frizerko 
iz frizerskega salona Nena 
v Litiji in dva gospoda po-
licista s policijske postaje 
Litija, ki so nam predstavi-
li svoj poklic. Gospa frizer-
ka nam je pokazala veliko 

pripomočkov, ki jih potrebuje pri svojem delu, in nam naredila za-
nimive pričeske. Gospoda policista sta predstavila svoje delo, ki ni 
samo kaznovanje ljudi, ampak predvsem pomoč ljudem v stiski. 
Podarila sta nam »policijske izkaznice« in nam vzela prstni odtis. 
Po predstavitvi poklicev smo presenečeni ugotovili, koliko novega 
smo izvedeli. 
Učenci in učiteljici se gospe frizerki in gospodoma policistoma naj-
lepše zahvaljujemo za obisk.  Marjeta MRHAR

NOVO  NOVO  NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
•  poseben popust za redne  

stranke!
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AIR GIMNAZIJA LITIJA – 2. TEKMOVANJE 
V LETENJU PAPIRNATIH LETAL

20. januarja smo na Gimnaziji Litija izvedli drugo 
tekmovanje v izdelovanju in spuščanju papirnatih 
letal. Tokrat se je tekmovanja udeležilo le 9 dija-

kov, ki so bili na tekmovanje bolje pripravljeni kot lani, tako da so 
bile dolžine letov in časi, ki so jih letala preživela v zraku, daljši 
– kar nekaj letalom je uspelo preleteti šolsko telovadnico; opazo-

vanje jadranja nekaterih papirnatih 
plovil je bilo še prav poseben užitek.
Tekmovalci so se pomerili v treh 
tekmovalnih disciplinah: čas poleta, 
dolžina poleta in natančnost mesta 
pristanka letala. Za izvedbo tekmo-
valnega dela je skrbelo 5 dijakov 
četrtega letnika, ki so skrbno nad-
zorovali, merili in beležili. V vsaki 
tekmovalni kategoriji so imeli tek-

movalci dva poskusa – za končni razpored se je upošteval boljši.
Dobitniki nagradnega leta z letalom arhitekta in pilota Marjana Le-
skovarja so: 1. mesto: Luka Stegenšek, 3. a; 2. mesto: Rok Sonc,  
3. b; 3. mesto: Luka Železnik, 3. a.
Vsi dijaki, ki so se tekmovanja udeležili, so dobili nagrado tudi v 
redovalnico in pribitek pri pisnem ocenjevanju znanja.

Damjan ŠTRUS, prof.

»RASTEM S KNJIGO SŠ 2014/15«
Gimnazija Litija v sodelovanju s Knjižnico Litija že več let sodeluje v 
nacionalnem projektu »Rastem s knjigo SŠ«, ki ga organizira Javna 
agencija za knjigo Republike Slovenije. Projektu smo se priključi-
li tudi v šolskem letu 
2014/15. Z njim želimo 
dijake prvih letnikov 
motivirati za branje in 
spodbuditi njihovo obi-
skovanje splošnih knji-
žnic, zato so v okviru 
pouka knjižnično-infor-
macijskega znanja v ok-
tobru in novembru 2014 obiskali Knjižnico Litija, kjer so se seznani-
li s postavitvijo knjižničnega gradiva, se preizkusili v samostojnem 
iskanju gradiva in spoznali druge dejavnosti, ki potekajo v splošni 
knjižnici.
Ob spodbujanju dostopnosti kakovostne in izvirne mladinske lepo-
slovne literature je projekt namenjen predvsem spodbujanju moti-
vacije za branje leposlovja pri mladih. V ospredje želimo postaviti 
slovenske ustvarjalce mladinskega leposlovja, zato je dijake 2. fe-
bruarja na Gimnaziji Litija obiskal pisatelj Uroš Topić, avtor mla-

dinskega fantazijskega romana Emma Storm 
– Bratovščina Culis. V pogovoru smo se sezna-
nili s knjigo, spoznali smo, kako poteka proces 
ustvarjanja od ideje do knjižne police in izvedeli 
mnogo zanimivosti tako o knjigi kot tudi o mla-
dem avtorju.
Javna agencija za knjigo ob zaključku projekta 
vsakemu dijaku 1. letnika srednje šole podarja 
knjigo. Letos so dijaki prejeli mladostniški ro-
man Ime mi je Damjan, avtorice Suzane Tratnik. 

Roman o iskanju identitete posameznika smo v letošnjem šolskem 
letu uvrstili tudi na seznam za Bralno značko na Gimnaziji Litija.

Maja DENIŠA in Mateja PREMK,
koordinatorki projekta

VIDELI, PREMISLILI IN ODKLENILI!
Konec januarja smo se v Novi Gorici udeležili 1. državnega tekmo-
vanja v odpiranju fizikalnih sefov. Naša naloga je bila izdelati sef, ki 
ga odpre pravilna rešitev zaporedja različnih fizikalnih ugank. 
Na tekmovanje smo se začeli pripravljati že oktobra. Snovali smo 
ideje, ki smo jih dva meseca nadgrajevali, preizkušali, izboljševali, 
opuščali in menjali. Za izdelavo sefa je skrbel Rok Sonc, za orga-
nizacijske zadolžitve in izpolnjevanje vse dokumentacije, ki smo jo 
morali pošiljati organizatorjem, Hiši eksperimentov, je skrbel ka-
petan naše ekipe, Luka Stegenšek, za raziskovanje, preizkušanje, 
sestavljanje in izdelovanje posameznih delov sefa pa Tomaž Zupan, 
Luka Železnik, Anže Mi-
helčič in Anže Malis. Sko-
raj vse delo smo opravili 
sami, a moram priznati, 
da nam brez pomoči la-
boranta Branka Koprivni-
karja in mentorja Damja-
na Štrusa ne bi uspelo. 
V Novi Gorici smo zase-
dli peto mesto in z rezul-
tatom smo zadovoljni. 
Kako dobro je bil naš sef 
pripravljen, kaže podatek, da ga nobeni ekipi »vlomilcev« ni uspelo 
odpreti, medtem ko je naša skupina vdrla v dva od treh sefov, v ka-
tere smo na državnem tekmovanju vlamljali. Za naslednje leto smo 
pripravljeni že z novimi idejami in pričakujemo še boljšo uvrstitev. 
 Anže MIHELČIČ, 3. b

NAVDUŠENI MLADI POLŠNIŠKI  
GASILCI NA DELAVNICAH

Že nekaj časa smo se gasilci pogovarjali, da bi se v društvu 
dogajalo tudi nekaj, kar bi bolj pritegnilo mlade gasilce. 

Nekaj, kar bi bilo prijetno s koristnim in to nam je tudi uspelo.
V petek, 23.1. 2015 smo organizirali de-
lavnice za predšolske in šolske otroke.
Nekaj otrok se odločilo za barvanje 
pobarvank z motivi gasilcev, nekaj pa 
za sestavljanje lesenih  avtomobilov, 
katere so pred sestavo tudi pobarvali. 
Ostali,  malo večji, pa so se pomerili na 
težavnem poligonu pripravljenem na 
gasilski sistem. Vsi otroci so zelo dobro 
opravili svoje naloge. Pobarvanke so bile lepo pobarvane, avtomobili 
dobro sestavljeni in pa vaje odlično izvedene. Vsi smo se tudi dobro 
imeli, tako starši kot mladina, ki je na koncu tudi zaigrala igro med 
dvema ognjema.
Na koncu pa bi se rad vsem zahvalil za tako številčno udeležbo, ki je 
po pravici povedano, nisem pričakoval. Vem pa, da v Polšniku premo-
remo še več mladine zato upam, da nas bo na naslednjih delavnicah 
še več. Zahvala tudi vsem staršem za podporo, ki nam jo kažete z 
udeležbo tovrstnih srečanjih.  Boštjan MEDVED

RAZPIS OBČINSKEGA PRVENSTVA V SLALOMU 
IN VELESLALOMU

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE pri LITIJI 
RAZPISUJE

tekmovanje za občinsko prvenstvo občine LITIJA  
v slalomu in veleslalomu, 

ki bo v soboto, 28. februarja 2015 s pričetkom ob 9.00  
na SMUČIŠČU DOLE PRI LITIJI.

VELESLALOM: Izvedba; na modri, (položni – daljši progi)
KATEGORIJE: 1. Cicibani - l. 2008 in mlajši; 2. Mlajši dečki - l. 2004 
- 2007; 3. Starejši dečki - l. 2000 - 2003; 4. Cicibanke - l. 2008 in 
mlajše; 5. Mlajše deklice - l. 2004 - 2007; 6. Starejše deklice - l. 
2000 - 2003; 7. Članice - l. 1986 - 1999; 8. Starejše članice - l. 1970 
- 1985; 9. Gospe - l. 1969 in starejše
SLALOM: Izvedba: na rdeči, (strmi – krajši progi)
KATEGORIJE: 10. Mladinci - l. 1995 – 1999; 11. Mlajši člani - l. 1985 
– 1994; 12. Starejši člani - l. 1975 – 1984; 13. Mlajši gospodje - l. 
1965 – 1974; 14. Starejši gospodje - l. 1955–1964; 15. Veterani - l. 
1954 in starejši
ČASOVNICA: Ob 9.00 ogled proge – moške kategorije (od zap. št. 
10 do 15); Ob 9.30 start prvega teka moških kategorij; Ob 10.15 
start drugega teka moških kategorij; Ob 11.15 ogled proge – mlajše 
in ženske kategorije (od zap. št.1 do 9); Ob 11.30 start prvega teka 
mlajših in ženskih kategorij; Ob 12.15 start drugega teka mlajših in 
ženskih kategorij; Ob 13:15 razglasitev rezultatov
PRIJAVE: Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele do petka 
27. februarja 2015 do 14. ure na naslov Športno društvo Dole, 
Dole 20, 1273 Dole pri Litiji, ali na e-naslov: smucisce@dole.si 
Prijavijo se lahko tekmoval-ci/ke, ki imajo stalno prebivališče v 
občini Litija in Šmartno pri Litiji. Kasnejše prijave niso možne!
ŽREBANJE: V petek 27. 2. 2013 ob 19. uri v Koči na smučišču Dole. 
ŠTARTNINA: Otroci do 15. leta 10 € , ostali 15 €. Startnina se 
poravna ob prevzemu startne številke. V ceno startnine je vključena 
smučarska vozovnica in topel napitek ob zaključku druge vožnje.
ŠTARTNE ŠTEVILKE: Prevzem pri koči pri spodnji postaji vlečnice 
ob 8:45 uri za kategorije 10 do 15 in ob 11:00 uri za kategorije 
od 1 do 9.
REZULTATI: Razglasitev rezultatov bo v ciljnem prostoru po zaključ-
ku tekmovanja.
NAGRADE: Za osvojena prva tri mesta v posameznih kategorijah 
tekmovalci prejmejo za: 1. mesto - zlato medaljo; 2. mesto - sre-
brno medaljo; 3. mesto - bronasto medaljo
SPLOŠNO: Vsi tekmoval-ci/ke tekmujejo na lastno odgovor-
nost! V primeru neugodnih vremenskih razmer bo tekmovanje 
odpovedano, objava bo podana na spletni strani snežnega te-
lefona www.activeslo.com pod smučarski centri  in na spletni 
strani www.dole.si
INFORMACIJE:  GSM: 031 643 625 (Nina Kotar); 

e-pošta: smucisce@dole.si.
ŠD Dole pri Litiji

OKROGLA MIZA  
»KAKO ŽELIMO ŽIVETI«

V ponedeljek, 19. januarja 2015, je v Kulturnem 
centru Litija potekalo pogovorno srečanje »Kako že-
limo živeti« v organizaciji Društva Univerze za tretje 

življenjsko obdobje Litija in Šmartno.
Približno petnajst udeležencev različnih starostnih obdobij, od dijakov, 
aktivnih občanov do upokojencev, je živahno razpravljalo o aktualnem 
dogajanju v Litiji, o možnostih in načinih, kako vzpodbuditi občanke in 
občane k aktivnejši vlogi v današnji družbi.
Večni problem Litije je bilo nenačrtovano planiranje poselitve oz. novo-
gradenj, neustrezne urbanistične rešitve, umiranje starega mestnega 
jedra, preveliko število trgovskih centrov in bencinskih črpalk... Udele-
žence je zanimalo, kakšne bodo okoljske posledice izgradnje hidroelek-
trarn na Savi, možnosti samooskrbe mesta na še prostih kmetijskih po-
vršinah. Ugotovili so, da človek zaradi globalizacije in naraščajoče moči 
različnih lobijev, izgublja samostojnost in možnost vplivanja na lastno 
življenje. Edina rešitev, da se prepreči manipuliranje z ljudmi, je zdru-
ževanje, krepitev civilne iniciative in aktivnega državljanstva. K odgo-
vornosti in poštenosti je potrebno navajati predvsem mlade generacije.
Žal se srečanja ni udeležil nihče od izvoljenih predstavnikov Občinske-
ga sveta in Mestne skupnosti Litija, zato objavljamo nekatere pobude 
in predloge, ki so bili oblikovani na srečanju:
-  tesnejše in aktivnejše povezovanje in sodelovanje med oblastjo in 

civilno družbo ter med
- posameznimi društvi in institucijami v mestu,
-  izredno pomembna je vzgoja mladih in odraslih k pripadnosti in iden-

titeti kraja,
-  treba je vzpodbuditi željo po druženje ljudi in ustvariti kulturni dialog,
-  pomembna so drobna dela, pomoč sočloveku in solidarnost,
- večje vključevanje mladih v življenje mesta.
-  pomanjkanje parkovnih površin v mestu, neurejene savske brežine 

so sramota.
-  dana je bila pobuda za ureditev peš cone pred stavbo sodnije in 

Šport no dvorano Litija, pri tem je potrebno urediti ustrezen dovoz za 
stanovalce blokov,

- kaj je z litijsko obvoznico, o kateri se govorimo že desetletja?
Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 16. marca 2015, ob 18. uri, v 
modri sobi Kulturnega centra.
Vabljeni vsi, ki želite kakorkoli prispevati k lepšemu življenju v mestu in 
boljšim medsebojnim odnosom. Izolacija in zapiranje v ozke interesne 
kroge pripomore h krepitvi manipulacije in omogoča monopolistično 
urejanje razvoja in življenja v mestu. Konstruktiven in kulturen dialog, 
izmenjava mnenj ter pobude in predlogi pa dvigujejo splošno družbeno 
raven, spodbujajo strpnost in omogočajo napredek in razvoj. 
Vsak od nas bi se moral vprašati: »Kaj pa lahko jaz prispevam za 
našo boljšo skupno prihodnost?«
Vidimo se v ponedeljek, 16. marca 2015, ob 18.00 v Kulturnem 
centru Litija.  Društvo U3 Litija in Šmartno

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

TOREK, 10.3.2015, ob 16.uri

ETNO PISCI
Etnologija je veda o narodu. To je torej veda, ki proučuje način življe-
nja, navade, šege, oblačilni videz, značajske poteze naroda, itd. Ena 
od posebnosti Slovencev je, da je skoraj vsak drugi Slovenec gasilec. 
Mogoče zaradi bojazni, da bi začela goreti fovšija. V tem primeru bi 
bilo gasilcev še premalo. 
Nekateri med nami so se odločili, da bodo opisali svoje življenje – 
spomine. Tako pisanje ima izredno velik pomen, ker lahko etnolog, 
ki take knjige prouči, naredi etnološko predstavitev neke dobe, kraja 
in ljudi. Tudi veliko zgodovinskih podatkov se najde v taki knjigi, ki 
ni samo znanstvenega pomena, pač pa je to lepa popotnica za po-
tomce, da se svojih korenin zavemo. Nič zato, če knjiga ni slovnično 
na visokem nivoju. Pomembno je, da ostanejo spomini in podatki. V 
našem muzeju Petra Svetika imamo domoznansko knjižnico s preko 
200 knjigami, ki so povezane z Vačami in taki spomini so še posebej 
dragoceni.
To so pisci in naslovi knjig, v katerih svoje oziroma naše življenje: 
1.  Stane Ocepek: Pot, ki pušča spomine (2009). V svoji hišici iz pra-

vljice, v Slivni, ima celo Mizarski in tesarski muzej. Ravno zdaj pa 
dela čebelnjak, ki bo primeren za ogled in celo pripravljen za zdra-
vljenje s pomočjo čebel. 

2.  Silvo Klopčič: Moji spomini (2014). Silvo je vnuk znamenitega sta-
rinokopa Tita Strmljana - www.vace.si/HOPLIT.htm. Pred njegovo 
hišo stoji kamnita miza iz gradu Mačkovec. Več na: www.vace.si/
kamnita miza.htm

3.  Anton Vrtačnik: Dogodki in zgodbe Škundrovih (2014). Okoli svo-
je hiše v Slivni je Škundrov Tone postavil veliko zabavnih lesenih 
skulptur - www.vace.si/kamnita miza.htm.

4.  Kot na vsaki pa tudi na naši šoli na Vačah učitelji pišejo Šolska 
kronika, ki je za raziskovalca etnologije ali pa zgodovine zelo upo-
raben dokument.

5.  Vinko Pestotnik je v času svojega življenja pisal kroniko na obmo-
čju Vač – skrinjo polno zvezkov in zveščičev, ki jih, žal, še ni nihče 
skeniral kaj šele strokovno obdelal - www.vace.si/KRONIST.htm. 

6.  Anka Kolenc pa ni samo slavistka: dramatik, pesnica, igralka… 
temveč tudi etnologinja in kulturni antropologinja. Vsako leto na 
kocu avgusta na Vaškem dnevu pogleda na svet nova knjižica, po-
svečena Vačam in: črnim kuhinjam, kozolcem, prešam, furmanom, 
trgu Vače… Več na: www.vace.si/ 

7.  Skoraj bi nase pozabil. Moji članki so pogosto etnološko obarvani. 
Na tej spletni strani so vsi zbrani: www.vace.si/OBCAN.htm. Imam 
pa tudi tiskano knjigo teh člankov, ki se vsak mesec poveča za eno 
stran in na koncu ima stvarno kazalo.

8.  Ker Jožeta Sevljaka vsi poznate, bom dodal samo bližnjico: www.
vace.si/sevljak.htm

Če slučajno koga karkoli od naštetega zanima, naj pogleda v telefon-
ski imenik in pokliče. Slike ne bom dodal, ker je Občan zaradi maškar 
gotovo dovolj pisan. 

Rad nas imam! Zvonček Norček
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15 LETNICA DELOVANJA 
V letu 2015 bo LILA obeležila 15 letnico delova-
nja. V arhivu društva je shranjena notica, da so 
se ljubiteljski slikarji zbrali na prvem ex tempo-
ru pri Berti Juvan na Vodicah. Osrednjo priredi-

tev za 15 letnico LILA načrtuje v vseslovenskem tednu ljubiteljske 
kulture, ki je maja. Poleg prikaza dela vseh sekcij na ločenih razsta-
vah v Litiji in Šmartnem, se bo ulica v stari Litiji spremenila v LILA 
ULICO. Tam bo odprti atelje na prostem, mobilna razstava in še kaj. 

ZLATA PALETA
Leta 2007 je LILA prvič sodelovala v dejavnosti Zveze likovnih dru-
štev (ZLDS) ZLATA PALETA. Tako lahko ljubiteljski likovniki dokažejo 
svoje kvalitetno ustvarjanje. V LILI že nastajajo dela za prvo te-
matsko razstavo Risba in grafika, ki bodo ZLDS oddana v začetku 
marca, razstava pa bo konec marca. 

LIKOVNE DELAVNICE V VRTCU MEDVEDEK
10. in 11. Februarja je po-
tekala druga delavnica v 
vrtcu Medvedek v projek-
tu SODELOVANJE Z OKO-
LJEM. Prvič so malčki in 
otroci ustvarjali na temo 
jesen, sedaj pa so bile na 
vrsti pustne maske. Men-
torici Danijela Kunc in Joža 
Ocepek sta skupaj z vzgoji-

teljicami izvedli šest delavnic. Tretje srečanje bo v maju, ko bodo 
pripravili razstavo.

RAZSTAVE
Februar in marec prinašata prve letošnje skupinske razstave in raz-
stave članov LILA:
- 10.2. je bila v litijski knjižnici fotografska razstava Milana Amona.
-  2. marca bo ob 17. uri v avli litijske občine razstavljal slikar ANTON 

SVERŠINA, ki je v letu 2013 prejel prvo nagrado na ex temporu 
Vače. V kulturnem programu bo sodelovala glasbena družina Po-
vše iz Dol pri Litiji in Luka Dobravec.

-  V marcu, ko praznujejo mame in vse ženske, bo v šmarski knjižnici 
razstavljala MALA LILA. 

POVABILO K USTVARJANJU
če vas mika, ste še vedno vabljeni, da se nam pridružite. Tedenska 
srečevanja: CICI LILA (otroci od 4 do 8 let) vsak ponedeljek od 
16.30 do 18. ure; MALA LILA (mladi od 9 do 15 leta) vsak četrtek 
od 17.30 do 19. ure; LILA (od 16 let naprej) vsako sredo od 18. do 
20. ure.
Zbiramo tudi prijave za novoustanovljeno NAJ LILO (za mlade od 
16 let naprej) in literarno sekcijo LILA PIŠE. 
Poglejte na F (društvo LILA), pišite LILA CKS 5 1270 LITIJA,  
joza.ocepek@t-2.si, kličite (Joža) 041-443-555.

Predsednica LILA: Joža OCEPEK

ŠOLA ZDRAVJA KRESNICE
Skupina zagnanih deklet iz Kresnic je začela z jutranjo telovadbo 
1000 gibov 10.12.2012, ko je bila zunaj tempreratura kar nekaj pod 
ničlo. Z veseljem smo se začele redno dobivati, ustavilo nas ni ne 
slabo vreme, ne mraz. Vse smo zelo hitro ugotovile prednosti te re-
dne vadbe, ki se pozna na dobrem počutju duha in vitalnosti telesa. 
Ne samo, da zjutraj ne poležavamo, prijetno telovadenje zaključi-
mo s še prijetnejšim klepetom po telovadbi, kjer si izmenjamo tako 
čenče, kot tudi koristne nasvete.
Značilnost naše telovadbe je, da smo vodje prav vse članice. Vsa-
ka vodi skupino en dan in po ustaljenem vrstnem redu se izme-
njujemo. Prav tako zelo vestno vodimo tudi evidenco udeležbe in 
konec meseca z veseljem zaploskamo tistim, katerih udeležba je 
bila 100%.
Prvo obletnico skupine smo proslavile tako kot se spodobi – s po-
vabljenimi gosti, z govori, z jedačo, pijačo in pecivom, kjer niso 
manjkale niti krvavice. Pika na 
i pa je bila živa glasba, s kate-
ro so nas počastili sokrajani.
Drugo obletnico skupine pa 
smo se odločile, da prosla-
vimo same z izletom. Z av-
tomobili smo se odpeljale v 
Šmartno pod Šmarno goro in 
od tam krenile peš na Šmar-
no goro. Prijetni napor smo 
nagradile s kosilom na Šmarni gori, ki je teknilo še veliko bolj, kot 
bi v dolini. Ob spustu v dolino, nismo pozabile niti na krst Vere in 

Milene, ki sta bili na Šmarni 
gori prvič.
Izlet smo zaključile ob Zbilj-
skem jezeru. Ob dobri kavici 
in sladici, so nam pogled po-
lepšale jate labodov. In naš 
sklep: ne bomo čakale celo 
leto na naslednji izlet. Vsak 
prvi ponedeljek v mesecu, se 
bomo odpravile na en izlet – 

v bližnjo ali daljno okolico našega kraja in raziskovale lepote Slove-
nije.  Olga ŠTRUS

PRIKAZ REZI VINSKE TRTE
Sadjarsko društvo Litija je v soboto 31/1-2015 
ob 14. uri organiziralo prikaz rezi vinske trte na 
Jazbinah v vinogradu Jere Janeza. Prikaz je vodil 
s strokovno obrazložitvijo g. Jože Simončič iz Ple-
terij. Strokovnega predavanja in prikaza rezi se 

je v lepem sončnem popoldnevu v zasneženem vinogradu udeleži-
lo 100 članov sadjarskega društva Litija in članov vinogradniškega 
društva »Štuc« iz Šmartnega. Predavanje je temeljilo na teoretičnih 
osnovah in pripravah na rez, v dugem delu pa na praktični izvedbi 
različnih oblik zimske rezi.
Teoretične osnove in temeljna razmišljanja so pri rezi zelo po-
membna, saj prav zaradi tega ločimo dobro opravljeno rez od obi-
čajne vsako leto po istem receptu določene rezi. Tudi v vinogradni-
štvu, kot tradicionalni kmetijski panogi so pomembne spremembe 
in samo tisti, ki jim bo sledil, bo uspešen, vsem ostalim bo ostala 
zgolj prijetna zgodba in lepi spomini, od katerih se žal ne more 
preživeti, in še manj razvijati v bodoče!
Zapomnite si sledeče pravilo, da ste v vinogradu samo zaradi trte 
in v prvi vrsti mora biti vse podrejeno trti, šele nato je vse ostalo?
Naša naloga ob prihodu v vinograd je v prvi vrsti, da vspostavimo 
s trto »osebni odnos« 
in se z vsako trto tudi 
pogovorimo, tako, da si 
vsako trto najprej ogle-
damo, nato ocenimo 
njeno kondicijo in jo ob-
režemo v skladu z nje-
nim dejanskim stanjem.
Preveriti moramo učin-
kovitost dosedanje rezi, 
tako, da na naključno 
izbranih trtah v vinogra-
du preštejete na šparonih in reznikih število normalno razvitih rozg 
(večjih od 1 m) nato rozge, ki so bile zavrte v rasti(manj kot 0.5 m) 
in število zimskih oči, ki niso odgnale. Naredite si preglednico in 
ugotovite razmerje med njimi. Tako boste hitro ugotovili kam »sodi-
te« in kaj bo potrebno storiti za še bolj uspešno rez.
Kakšna so temeljna znanja o vinski trti, predvsem moramo vedeti 
pomen rezi, kaj dosežemo z rezjo in kaj vpliva na rez.
Rez trte je vedno ciljno usmerjen in razumen poseg vinogradnika v 
življenski ustroj trte. Kultivirana oblika trte po rezi je predpogoj za 
dobre osvetlitvene razmere, za harmonično prehrano in vpliva na 
stalen enakomerno visok in kvaliteten pridelek grozdja. Z rezjo že-
limo doseči pravilno razmerje med količino, kakovostjo in gospso-
darnostjo. Z obrezovanjem trajno ohranjamo ciljno vzgojno obliko 
in preprečimo, da bi trta kot rastlina, ki nima končne rasti, zaradi 
svojega naravnega razvoja, tudi zdivjala.
Na rez vpliva več dejavnikov, in sicer: klima, lega, tla, sorta in pod-
laga, gojitvena oblika, stanje in dozorelost lesa in rodnih očes, pre-
zimitev očes in tradicija.
Seveda pa mora imeti vinogradnik za opravljanje tega dela dobre 
izzostrene škarje za obrezovanje.
Danes se pred vinogradniško stroko postavlja izjemno vprašanje, 
ki postaja tudi vprašanje preživetja in nadaljnjega razvoja za veliko 
število predvsem tržnih pridelovalcev. Ali in kako bi lahko v vinogra-
du predvsem z rezjo zmanjšali stroške pridelave, povečali kakovost 
ob nezmanjšani količini pridelka in istočasno vplivali na večjo od-
pornost trte na rastlinske bolezni in na klimatske razmere.
Spoštovani sadjarji in vinogradniki tema predavanja na temo prak-
tični prikaz rezi s teoretično obrazložitvijo predavatelja Jožeta Si-
mončiča je bilo eno od najkvalitetnejših predavanj v seriji izobra-
ževanja zato je bila tudi tako velika udeležba. Ob zaključku in ob 
samem prikazu rezi, pa so udeleženci postavili mnogo vprašanj, 
na katere je predavatelj odgovarjal ali praktično pokazal, kako se 
izvede pravilna rez.
Tudi v bodoče si želimo kvalitetnih praktičnih usposabljanj ter kva-
litetnih predavateljev.   Ciril GOLOUH

V A B I L O
Vabimo vas na redni letni zbor članov Društva 
diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji, 
ki bo v sredo 11. marca 2015 ob 17 uri v sejni 
sobi Občine Litija.

DNEVNI RED
1. Otvoritev in pozdrav predsednice
2. Izvolitev organov zbora članov
 • delovno predsedstvo
 • zapisnikarja in dva overovatelja
 • verifikacijsko komisijo
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo o delovanju društva v letu 2014
 • poročilo predsednice društva
 • poročilo poslovne sekretarke,
 • finančno poročilo
 • poročilo nadzornega odbora
5.  Razprava in sprejem poročil, razrešitev dosedanjih organov 

/2011-2014/
6. Predlog novih organov društva
7. Volitve in poročilo o izidu volitev
8. Program dela za leto 2015 in finančni plan
9. Razprava in sprejem programa in finančnega plana za leto 2015
10. Potrditev članarine za leto 2015 
11. Beseda gostom
12. Razno
Gradivo za zbor članov je na vpogled v času uradnih ur na sedežu 
društva od 2.3.2015 dalje.

Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa POGAČA 

EDUKATIVNO OKREVANJE
Program Šole zdravega načina življenja Talaso Strunjan od 19.4. 
do 26.4.2015.
Namestitev 7 polnih penzionov 7 pol penzionov
Hotel Svoboda **** 497,00 € 427,00 €
Vile *** 378,00 € 308,00 €

Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša 1,27 € na osebo na 
dan. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša v hotelu Svoboda 17,50 
€ na dan ter v vilah 10,00 € na dan.
Društvo prispeva rednim članom 40 €, podpornim članom pa 20 € 
enkrat v letu. 
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek 
znaša manj kot 430,00 € (potrdilo o izplačilu mora biti priloga za 
okrevanje), prispeva društvo enkrat v letu 100,00 €.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v 
kolikor je prijavljenih najmanj 20 oseb. Odhod v Strunjan bo 
19.4.2015 izpred železniške postaje. Prijavite se lahko v društve-
ni pisarni, hkrati poravnate 10 € akontacije odpovednega rizika. 
Zaradi zasedenosti hotela in vil, vas prosimo, da se prijavite 
najkasneje do 3.4.2015. 
Vse, ki bi želeli opravljati fizioterapijo ali zdravniške preglede obve-
ščamo, da se prijavite in dvignete napotnico oz. delovni nalog pri 
svojem zdravniku, na katerem mora obvezno pisati, da so izvaja-
lec Terme Krka- Talaso Strunjan, kjer mora biti na napotnici 
ali delovnemu nalogu označeno hitro, zaradi čakalnega roka 
za izvajanje storitev, hkrati nam napotnice dostavite v društvo 
najkasneje do 10.3.2015. (kasneje vam terapij ne moremo za-
gotoviti)

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društveni pisarni v sredo 4.3.2015 in 1.4.2015 od 8.00 do 10.00 ure.
V DU Šmartno 18.3.2015 od 8.00 do 10.00.

OBISK DOMA TISJE
Kot vsako leto bomo tudi letos (25.3.2015) obiskali naše člane in 
oskrbovance doma, jim popoldne popestrili s kratkim kulturnim 
programom.

TELOVADBA 
Poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.00 uri v športni dvorani Litija.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO 
Skupaj z MDI organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka 
vsako sredo med 16.00. in 17.00. uro.

USTVARJALNE DELAVNICE: 
Z delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17.00 uri.

POHODI
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 dru-
štveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!

5.3. Bogenšperk- Kostrevnica Božo Čertalič
12.3. Krožna pot Slivna Ivan Lamovšek
19.3. Jablanica- Gradišče Lojze Hauptman
26.3. Jevnica- Krasnice VLAK Božo Čertalič

KOPANJE V KRKINIH BAZENIH
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart po ceni 9 €. Karte 
lahko koristite preko celega leta 2015, tudi ob vikendih in praznikih.

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, 
kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do  
0,5 %. Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko name-
nite društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje 
programsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko 
jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že 
poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

URADNE URE
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure 
v TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR.

Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa POGAČAR

Sedo d.o.o.
Partizanska pot 58
1270 Litija

LICITACIJA NEPREMIČNIN
•   stanovanjska stavba v 3. gradbeni fazi  

na Grumovi 1a v Litiji

•   stanovanjska stavba v 3. gradbeni fazi  
Litijska dobrava I/4

•   stanovanjska stavba (zgrajena kletna  
etaža), v naselju Bobek

Licitacija se bo izvedla v mesecu Marcu, inte-
resenti lahko dobijo dodatno informacije na 
GSM 041 688 493 (Zdravko Sedevčič)

OBČNI ZBOR ČD LITIJA
Na občnem zboru ČD Litija se je zbralo več kot 
70 članov društva. Med povabljenimi so se zbo-
ra udeležili, župan občine Litija g. Franci Roka-
vec, podpredsednik ČZS g. Marko Alauf in gostje 

iz sosednjih čebelarskih društev. Po sprejetju dnevnega reda, so 
predstavniki društva poročali o delovanju društva v preteklem 
letu. V živahni razpravi so določili smernice delovanja društva za 
prihajajoče leto in podelili priznanja zaslužnim članom društva. 
Priznanje Antona Janše III stopnje so dobili: Darko Grm, Jani Ho-
stnik in Jože Potisek ml. Najvišje priznanje ki ga lahko podeli če-
belarsko društvo je priznanje Antona Janše II stopnje, je prejel Jani  
Dremlj. 
Veliko članov društva je zelo zaskrbljenih, saj spremenjeni klimat-
ski pogoji in zajedavec varoa zelo slabo vpliva na čebelarstvo. 
Deževno in hladno vreme je za nas čebelarje in naše čebele sila 
neugodno, za varoo pa skoraj idealno, zato se je v preteklem letu 
zelo razbohotila in bila vzrok propadu marsikatere čebelje družine. 
Tudi medu smo v preteklem letu čebelarji natočili bore malo. Ven-
dar ostajamo optimisti in komaj čakamo, da toplo spomladansko 
sonce spodbudi naše čebele k nabiranju medičine. Med, pobran od 
naših čebel, je odlične kakovosti in naraven. 
O delu društva in zanimivostih iz čebeljega sveta, pa lahko izveste 
več, če pogledate na našo spletno stran www.cd-litija.si. 
Za konec še čebelarski pozdrav NAJ MEDI.

Srečo ROZINA, ČD LITIJA
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dom tisje
PALIATIVNA - BLAŽILNA OSKRBA  

V DOMU TISJE
V Domu Tisje se zavedamo, da so spremem-
be stalnica našega dela. Težimo k nenehnim 
izboljšavam z namenom boljšega počutja sta-
novalcev. Sem spada tudi uvajanje subtilne 
skrbi za stanovalce ob koncu življenja - palia-

tivna oskrba (v nadaljevanju blažilne oskrbe). Obdobje, ko se življe-
nje izteka, je lahko zelo težko. Umiranje je proces neustavljivega in 
nepopravljivega rušenja notranjega ravnotežja v telesu, ki privede 
do stanja, ko življenjski procesi niso več možni. Delovanje vital-
nih organov se zmanjšuje, nato povsem odpovedo. Smrt je nepo-
pravljiv in dokončen konec vseh življenjskih procesov. Telo umre. 
Oskrba v tem obdobju ima določene posebnosti, zaradi spremenje-
nih procesov na fizičnem , psihičnem in duhovnem nivoju človeka.
Organiziranje blažilne oskrbe v našem domu poteka že dalj čas. 
Zaposlene smo dodatno izobraževali z namenom ustrezne obrav-
nave stanovalcev po principu blažilne oskrbe. Tako zaposleni vemo 
kakšen je pomen blažilne oskrbe. To je aktivna, vseobsegajoča 
oskrba posameznika z neozdravljivo in neobvladljivo boleznijo, ki 
priznava življenje in umiranje kot naraven proces. Smrti se ne po-
spešuje in ne zavlačuje. Zajema negovanje, obvladovanje bolečine 
in spremljajočih simptomov bolezni in lajšanje psihičnih, socialnih 
in duhovnih problemov. Glavni namen blažilne oskrbe je omogočiti 
optimalno kakovost življenja in dostojno življenje do smrti. Bistveni 
principi so individualno blaženje simptomov, dobra komunikacija, 
delo v timu, spoštovanje stanovalčeve volje in odločitev, dostojan-
stvo, obveščenost o bolezni, zdravljenju in oskrbi. V tim za blažilno 
oskrbo so vključeni različni profili strokovnjakov s področja zdra-
vstven nege, medicine, socialnega dela in drugi, ki skrbijo za dob-
robit stanovalca in njihovih bližnjih. 
Stanovalci imajo ob koncu življenja številne simptome, ki jih prema-
gujemo z zdravili in številnimi drugimi ukrepi, ki imajo blagodejne 
učinke na njihovo počutje. Prav tako je pomembno, da svojci razu-
mejo naše pristope ob pojavu nekaterih simptomov v fazi umiranja 
npr. zakaj se pri težki sapi ne dodaja kisik, kako se blažijo bolečine. 
Še zlasti je težko razumljen vnos hrane in pijače, ki je ob koncu 
življenja močno okrnjen, ker odpovedujejo centri za žejo, lakoto in 
sitost. Kar 97 % bolnikov ne čuti lakote. V kolikor je ohranjena mo-
žnost komunikacije, ga vprašamo ali potrebuje hrano ali pijačo in 
naj ustrežemo njegovi želji. Pogosto se zgodi, da če umirajočemu 
prepustimo, da sam odloča o hranjenju, bo sam omejil vnos hrane. 
Dehidracija in druge presnovne motnje povzročijo povečano nasta-
janje endorfinov* v možganih, ki blagodejno vplivajo na stanovalca 
(*opiati, ki jih proizvaja naše telo in zmanjšujejo bolečino).
Stanovalec pričakuje, da se bomo posvečali njemu in ne bolezni, 
zato pričakuje da ga poslušamo, sledimo njegovim željam in potre-
bam. Da mu zagotavljamo občutek varnosti, bližine, da naslavljamo 
njegov strah, potrtost in utrujenost. Ob tem ne pozabljamo tudi na 
njegove bližnje.
Spodbujamo svojce, prijatelje oziroma pomembne druge osebe, ki so 
imele v življenju stanovalca pomembno vlogo, da sodelujejo z nami 
pri izvajanju blažilne oskrbe in so v oporo stanovalcu v trenutkih, 
ko potrebuje topel stisk roke, sočutje in ljubezen. Hkrati v paliativni 
oskrbi nudimo tudi podporo, sočutje in pomoč svojcem pri njihovem 
soočanju s težko boleznijo, bližajočo se smrtjo svojca in žalovanjem. 
V ta namen smo v domu oblikovali skupino za samopomoč za pod-
poro stanovalcem, svojcem in zaposlenim v zvezi z blažilno 
oskrbo in žalovanjem, ki se srečuje enkrat mesečno, vodijo jo 
strokovne delavke doma in domska zdravnica, vsi pa imajo prido-
bljeno ustrezno strokovno izobrazbo. 
Ozaveščenost lastne minljivosti se razlikuje od človeka do človeka. 
Današnja čas je smrt in umiranje potisnila ob rob in s tem marsi-
koga oropala za pomemben del razmišljanja in lastne duhovnosti. 
Obdobje, ko se življenje izteka, je lahko zelo težko ali pa je posebna 
izkušnja, ki še zadnjič poveže ljudi med seboj. O tem bi morali spre-
govoriti, saj sta rojstvo in smrt del našega življenja ali kot je rekla 
zdravnica, onkologinja Metka Klevišar: »Družba, ki zanika umiranje 
in žalovanje, zanika tudi življenje.«

Irena ŠPELA CVETEŽAR, dipl.m.s., 
namestnica direktorice za ZNO

VABILO NA PREDSTAVITEV KNJIGE 
MOJE PESMI MARIJE (MINKE)  

BAUMKIRCHER
8. marca 2015, bo minilo natanko leto, kar nas 
je zapustila dolgoletna članica DU Litija, Marija 
Baumkircher. Mnogi smo jo poznali vrsto let, saj 

je vse svoje življenje preživela med nami, tu v Litiji. Zares pa smo jo 
člani Literarne skupine DU Litija spoznali šele pred 4 leti, ko se je 
vključila v našo skupino. Na samem začetku je bolj poslušala , kma-
lu smo bili veseli njenih razmišljanj in idej, pa tudi njenih globokih, 
žalostnih pesmi, ki jih je najprej le za pokušino prinesla na sreča-
nje, češ, to sem pisala včasih. Med prvimi je napisala tudi doživeto 
kratko pripoved Ko so fantje proti vasi šli in nam dala pogum, da 
smo se pisanja lotili tudi ostali. Tako je takrat, leta 2010, izšla naša 
prva knjiga Mozaik spominov.
Na literarna srečanja je rada prihajala in vse bolj nam je tudi zau-
pala, tako, da je kar nekako sramežljivo priznala, da je njenih pesmi 
več sto, da pa žal niso urejene in čakajo v škatlah na boljše čase. 
Ob njeni 80 letnici, decembra 2014, smo ji javno obljubili, da se 
bomo potrudili in izdali vsaj delček tistega, kar je napisala in hranila 
zase toliko let. Zelo se je razveselila in nam še pred novim letom 
zaupala mapo z nekaj več kot 100 pesmimi, med katerimi naj bi bile 
izbrane najboljše.
Žal jo je smrt prehitela, obljuba pa je ostala. Čeprav današnji čas 
res ni naklonjen izdajanju knjig, je DU Litija uspelo s pomočjo ne-
katerih članic naše Literarne skupine, Knjižnice Litija in donatorski-
mi sredstvi svojcev, izdati sicer drobno knjižico z bogato vsebino, 
MOJE PESMI. Posebnost knjige so tudi barvne fotografije umetni-
ških del njenega brata Janka Baumkircherja. Na oba naša Litijana 
bo v tej knjigi ostal trajen in hvaležen spomin. 
Predstavitev knjige bomo, poleg spomina na našo članico, 
namenili tudi obema praznikoma žensk v mesecu marcu in 
sicer v torek, 10. marca, ob 18. uri v Knjižnici Litija. PRISRČNO  
VAB LJENI!  Iva Slabe

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Evropski dan varstva osebnih podatkov je bil letos posvečen sta-
rejšim. Prireditev je dne 28. januarja 2015 v Ljubljani organizirala 
informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Na prireditvi so go-
sti predstavili več zlorab osebnih podatkov na posameznih podro-
čjih. Poudarek je bil predvsem na prejemanju neprimerne pošte 
in reklam v poštni nabiralnik, SMS sporočil na naše mobilne te-
lefone, internetnih zlorab in pravic in zlorab osebnih podatkov v  
zdravstvu.
Predavatelji so poudarjali, da moramo vedno imeti pred seboj mi-
sel, da sami odločamo, kaj bomo počeli in kje. To zasebnost mora-
mo ohraniti, ne glede na vse ugodnosti in zavajanja s katerimi se 
dnevno srečujemo. 
Nekaj krajših nasvetov, na katere so nas opozarjali:
Nezaželene reklame oglasna sporočila preprečite tako, da na po-
štni predal prilepite nalepko, katero dobite na vsaki pošti.
V kolikor ne želite, da vam na vaš e-naslov ali mobilno številko ne 
pošiljajo oglasnih sporočil, to storite tako, da uporabite povezavo 
za odjavo sporočil (običajno na dnu E-pošte) ali sporočite svojo 
prepoved po telefonu. V kolikor vaše prepovedi ne upoštevajo, lah-
ko podate prijavo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve 
(AKOS).
Pozorni bodite na varnost vaših gesel. Predno se včlanjujete v 
klub ugodnosti ali družabno omrežje, preverite splošne pogoje. Ne 
odpirajte sumljivih priponk. V svoj krog prijateljev na socialnem 
omrežju sprejmite le ljudi, ki jih osebno poznate. Nikoli ne pošiljaj-
te osebnih podatkov podjetjem prek socialnih omrežij. Na socialnih 
omrežjih ne objavljajte kdaj in koliko časa boste zdoma. Če do so-
cialnega omrežja dostopate s pametnim telefonom, izklopite svojo  
lokacijo.
To je le nekaj nasvetov, ki sem jih povzel iz brošure informacijskega 
pooblaščenca. V kolikor imate podobne težave in potrebujete več 
informacij, se posvetujte z Informacijskim pooblaščencem na: tele-
fon 01-2309 730, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, ali po pošti: Informacijski 
pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.
  Dušan JOVANOVIČ

SPOMLADANSKE USTVARJALNE DELAVNICE 2015
Delavnice so namenjene vsem, ki jih zanimajo nove ustvarjalne 
tehnike, ki se radi družijo in uživajo v tej umetnosti. Kajti izdelki, 
predvsem voščilnice, so že prave male umetnine.
Februarja in marca bo organiziranih osem delavnic. Letošnja no-
vost je, da so nekatere kombinirane. Zopet bodo izdelali predmete 
iz filca ter se prvič poskusili v kaligrafiji – umetnosti lepega pisanja. 
Razpored delavnic: 26. 2. 2015 - QUILLING (zvijanje, oblikovanje, 
lepljenje papirnatih trakov); 5. 3. 2015 – OSNOVE KALIGRAFIJE, 12. 
3. 2015 – VOŠČILNICE (nove tehnike), ČAJNIK, 19. 3. 2015 – IZDEL-
KI IZ FILCA, 26. 3. 2015 – VELIKONOČNA DEKORACIJA

Milena DIMEC

OBVESTILO:
Sporočamo vam, da letni prispevek za vzajemno samopomoč zna-
ša 10,00 EUR in ne 9,00 EUR, kot je bilo pomotoma objavljeno v 
januarski številki Občana.

NAPOVEDNIK 
-  Torek, 10.3.2015, ob 14. uri v Valvazorju, praznovanje Dneva žena 

in 40. mučenikov, igra Jernej Pikl
-  Torek, 10.3.2015, Knjižnica Litija ob 18. uri predstavitev knjige 

Minke Baumkircher 
- Sobota, 21.3. 2015, PODBOČ - BOČ
- Sobota, 28.3.2015, JABLANIŠKI POHOD
- Ponedeljek, 6.4.2015, POHOD OKOLI SLIVNE

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

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN 
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

LETOVANJE
BO NA OTOKU KRKU – PUNAT, HOTEL OMO-
RIKA*** od 24.8. – 31.8. 2015
Hotel Omorika se nahaja v Punatu 500 metrov iz 

centra mesta. V njem smo lansko leto prenočili udeleženci izleta 
na Goli otok.
CENA: 360 EUR / osebo za člane društva, za nečlane 380 EUR.
Prosim, da ob prijavi sporočite s kom boste bivali v sobi. Vse sobe 
imajo klimo.
Glede na to, da je otok Krk relativno blizu Slovenije priporočamo, 
da imate vsi udeleženci s seboj brezplačno kartico evropskega 
zdravstvenega zavarovanja. Vsak pa se lahko odloči tudi za doda-
tno, plačljivo zavarovanje za tujino, ki si ga uredi sam.
Osebne prijave s plačilom akontacije v višini 100 EUR/ osebo 
sprejemamo v društveni pisarni do 2. 3. 2015, oz. do zasedbe 
mest.
Cena po osebi vključuje: 7 X ALL INCLUSIVE:
• avtobusni prevoz,
•  samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno 

večerjo s solatnim bifejem,
• popoldanski prigrizek (čaj, kava, pecivo), 
• pijačo v času obrokov,
• 2x živa glasba, 
•  domače brezalkoholne in alkoholne pijače, kavo, čaj v All inclu-

sive baru (od 10.00 do 23.00 ure),
•  predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, 

športne aktivnosti… 

SPOMLADANSKA EKSKURZIJA
Marko Dernovšek je ponovno pripravil spomladansko ekskurzijo, in 
sicer na Koroško in njeno okolico. Ekskurzija bo 16. 4. 2015, odhod 
izpred Društva je ob 7. uri. 
Prvi postanek bomo imeli v Mislinji ter nato nadaljevali pot do Slo-
venj Gradca, kjer si bomo ogledali muzej Sv. Jurija v Legnu. Nato 
sledi ogled muzeja učilnice v Libeličah pri Dravogradu.
Sledi vožnja v Ožbolt, kjer se bomo vkrcali na splav. Vožnjo po Dravi 
bomo začeli dobrodošlico (aperitivom). Sledil bo poučni in razve-
drilni program (harmonika).Po postanku si bomo ogledali muzej. 
Kosilo nas bo čakalo v gostilni Šarman v Ožboltu. Povratek v Litijo 
je predviden med 19. in 20. uro. Cena ekskurzije je za člane 29 
EUR, za nečlane 35 EUR. 
Del sredstev prispeva društvo iz posebnih socialnih programov in 
sredstev Fiha.

DVODNEVNA EKSKURZIJA V SALZBURG IN CHIEMSEE 21. in 
22. maja
Odhod avtobusa iz Litije (točno uro odhoda vam bomo sporočili 
naknadno). Sledi vožnja mimo Ljubljane do Karavanškega predora 
v smeri Salzburga do našega prvega postanka v Bad Durrebergu, 
kjer si bomo v Halleinu, ogledali rudnik soli ter se vozili z rudniškim 
vlakcem in čolnom po podzemnem slanem jezeru. Pot bomo nada-
ljevanje proti Salzburgu. Po prihodu v mesto bo sledil sprehod skozi 
staro mestno središče, ki je ujeto med reko Salzach ter hribom 
Mönhberg z mogočno trdnjavo Hohensalzburg na vrhu. Ogledali si 
bomo Mozartov in Rezidenčni ter Stolnični trg, nadaljevali sprehod 
mimo samostana Sv. Petra, stare in nove Festivalne palače ter po 
nakupovalni in živahni Getreidegasse do Mozartove rojstne hiše in 
naprej do dvorca Mirabell, ki leži na desni strani reke Salzach. Se-
veda pa ob 17.00 uri ne bomo zamudili igre zvonov - Glockenspiel 
na Rezidenčnem trgu, kot ene glavnih mestnih atrakcij.
Proti večeru vožnja do hotela, namestitev, večerja in nočitev.
Po zajtrku nadaljujemo pot proti Nemčiji in kmalu po prestopu av-
strijsko nemške meje se bomo na Bavarskem ustavili v kraju Prien 
ob jezeru Chimsee.
V mestecu Prien se bomo vkrcali na ladjo in odpluli na otok Herre-
ninsel, kjer bomo obiskali dvorec Herrenchiemsee, ki ga je dal po-
staviti kralj Ludvik II. V popoldanskih urah okoli 16.00 sledi vožnja 
s krajšimi postanki proti Sloveniji. Prijetno utrujeni in polni vtisov 
bomo v Litijo prispeli predvidoma v poznih večernih urah.
Cena ekskurzije s predvidenimi vstopninami za člane društva je 
135 EUR, za nečlane 145 EUR.
Rezervacije sprejemamo v društveni pisarni, do zasedbe 
mest, s plačilom akontacije v višini 50 EUR. 

Mojca Bajc

PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH  
IN PRILAGODITVI VOZILA

V oktobru 2014 je bil sprejet Pravilnik o tehničnih pripomočkih 
in prilagoditvi vozila, ki prvič doslej invalidom daje pravico do 
brezplačnih tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov, namreč določa ukrepe za ize-
načevanje možnosti invalidov, med katerimi predpisuje: sofinanci-
ranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvara-
mi (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi),sofinanciranje 
prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki sicer vozijo 
sami ter invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je 
nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo.Ministr-
stvo tehnične pripomočke in prilagoditev vozila financira v višini 
85%. Socialno ogroženim (prejemniki denarne socialne pomoči) 
in tistim s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu pa 
ministrstvo pripomočke in prilagoditve financira v celoti. Posa-
meznik lahko uveljavlja oz. pridobi tudi več pripomočkov (ne 
le enega). Pri tehničnih pripomočkih in prilagoditvah ne gre za pod-
vajanje s pripomočki, ki jih invalidi lahko uveljavljate pri zdravstveni 
zavarovalnici (npr. proteze udov ali invalidski voziček, bela palica za 
slepe ali slušni aparat za naglušne …). Kateri tehnični pripomoček 
oz. prilagoditev vozila vam pripada določa pravilnik glede na 
vašo oviranost. Vlogo za tehnične pripomočke vložite na upravni 
enoti vašega prebivališča, kjer dobite tudi podrobnejša pojasnila.
Upravna enota bo na podlagi vloge izdala odločbo in vrednotnico. 
Vrednotnico nato predložite kateremu koli dobavitelju tehničnih 
pripomočkov v Sloveniji in velja kot »plačilno sredstvo«, saj bo mi-
nistrstvo, do višine navedene na vrednotnici, sofinanciralo (plača-
lo) pripomoček. Osnovne informacije najdete na naši spletni 
strani, v kolikor potrebujete dodatne informacije, se oglasite 
na upravni enoti v Litiji, Jerebova 14.  Tina Cirar

LETNI OBČNI ZBOR DPM LIŠ
Spet je minilo eno leto in člani Društva pode-
želske mladine Litija in Šmartno smo se zbra-
li na rednem letnem občnem zboru v Gasil-
skem domu Jablanica v soboto, 31. januarja 
2015. Udeležilo se ga je 47 članov. Pridružil 

se nam je tudi član iz DPM Kalček. Po pozdravnem govoru predse-
dnika so bila podana poročila upravnega in nadzornega odbora ter fi-
nančno poročilo o delu v letu 2014. Po predstavitvi in sprejetju poro-

čil je predsednik DPM 
LIŠ Marko Firm pred-
stavil program dela za 
leto 2015. Na koncu je 
sledila še pogostitev in 
skupno druženje.
V prvi polovici leta dru-
štvo namerava sodelo-
vati v pustni povorki v 

Litiji, si ogledali smučarske polete v Planici, se udeležiti 27. Pohoda 
po nagelj na Limbarsko goro ter regijskega in državnega kviza »Mla-
di in kmetijstvo 2015«. V mesecu juniju bomo organizirali regijske 
kmečke igre ter se julija udeležili državnih kmečkih iger. V drugi 
polovici leta bomo organizirali LIŠ piknik namenjen medsebojnemu 
druženju, sodelovali na Kmečkem prazniku v Moravčah, organizirali 
vzpon na Triglav, se predstavili na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni in se udeležili pohoda Od Litije do Čateža. Organizirali bomo 
tudi strokovno ekskurzijo DPM LIŠ tokrat v Haloze. Tekom leta se 
bodo udeležili še številnih aktivnosti v okviru ZSPM, v katero je dru-
štvo včlanjeno: zimske in poletne športne igre, skupščina ZSPM, spo-
mladanski in jesenski seminar, posvet predsednikov, okrogle mize, 
ekskurzije,… Vključevali se bomo tudi v aktivnosti lokalnih društev in 
preostalih društev znotraj ZSPM, saj se radi družimo z mladimi, pred-
vsem tistimi s podeželja. Dolgčas nam zagotovo ne bo! Če se nam 
želite pridružiti ali o nas izvedeti kaj več nam pišite na naš elektronski 
naslov dpm.lis@gmail.com.  Mija TOMŠIČ, tajnica DPM LIŠ
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BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR V BALINANJU
Proti koncu starega leta 2014, smo člani K.Š.D. Velika Štanga dne 
27.12.2014 organizirali božično-novoletni turnir v balinanju. Kljub 
hladnemu vremenu, saj je termometer kazal kar dve stopinji pod 
ničlo, je nastopilo šest ekip. In sicer: iz Litije D.U., iz Golišč športno 
društvo, iz Hrastnika Old bojsi, iz Zaloga D.U. in prva ter druga eki-
pa domačega K.Š.D. društva. 
Proti strupeno hlad nemu vremenu smo se borili s kuhanim vinom, 
borovničkami ter toplo hrano iz kotla, katero je skuhal Skubic Jan-
ko. Da pa ni nam 
kateri od igralcev 
ali gledalcev zmr-
znil, smo zakurili 
še dva ognja, kjer 
se je lahko bodisi 
pogrel ali odtajal. 
V veliko čast smo 
si šteli tudi obisk 
šmarskega župa-
na g. Rajka Me-
serka. 
Ob vse splošnem zadovoljstvu ter prepričanju, da je ta prireditev 
zadetek v polno, smo si obljubili, da se v letu 2015, in sicer v de-
cembru, zopet dobimo na 
božično-novoletnem turnirju v balinanju. Na koncu naj še omenim 
tri najboljše zmagovalne ekipe:
1. Ekipa K.Š.D. Velika Štanga; 2. D.U. Litija; 3. D.U. Zalog
Pod Kamplovim hribom, konkretno na športnem parku KOMUN, je 
zmeraj veselo. Kljub mrazu in slabemu vremenu, naj ostane tako še 
naprej, kajti druženje naredi človeka veselega prijaznega in spro-
ščenega do sočloveka.
Na koncu obveščamo vse interesante za najem brunarice na špor-
tnem parku in dvorane v kulturnem domu, da si lako rezervirajo 
termine na mobitel: 041-274-211 brunarica; 031-351-579 dvorana; 
Račica, 23.1.2015

Predsednik K.Š.D.Velika Štanga,
Marjan LUKANČIČ

1. TURNIR KOŠARKARIC KK 
LITIJA V KATEGORIJI U 11

Po 23 – ih letih se je v Športni dvorani Litija odi-
gral turnir mlajših selekcij košarkaric v kategoriji 
U 11. Na turnirju so nastopale ekipe iz KK Litija, 

ŽKK Ježica in ŽKK Domžale.
Domačinke so se na prvi tekmi pomerile z vrstnicami iz Domžal. 
Po uvodnih minutah so premagale tremo in dobro zaigrale tako v 

napadu in obrambi ter se do-
bro kosale s starejšimi igral-
kami iz Domžal. Na koncu jim 
je zmanjkalo moči in Dom-
žalčanke so slavile zmago, 
vendar so domačinke pustile 
dober vtis in z nekaterimi ak-
cijami požele aplavz gledal-
cev.
V drugi tekmi so se pomerile 

igralke ŽKK Ježica in ŽKK Domžale. Ljubljančanke so svoje naspro-
tnice premagale z visokim rezultatom 95 : 16.
Sledila je tekma domačink z ŽKK Ježica. Tudi drugo tekmo so Liti-
janke izgubile, vendar so se tudi tokrat dobro borile. V prvi četrtini 
so dobro sledile Ljubljančankam in pridno polnile koš, tako da se 
je prva četrtina končala z rezultatom 29 : 16, v drugi četrtini pa 
popolnoma zaustavile gostije, ki so v tej četrtini dosegle le štiri 
točke. V drugem polčasu pa je do izraza prišla kvaliteta gostij, ki so 
na koncu zmagale z rezultatom 72 : 17.
Rezultati: KK Litija : ŽKK Domžale 29 : 47 (17 : 30); ŽKK Domžale 
: ŽKK Ježica 16 : 95 (11 : 58); KK Litija : ŽKK Ježica 17 : 72 (17 : 34) 
 Košarkarski klub Litija

NOVICE IZ NOGOMETNEGA KLUBA  
KRESNICE

Kresniški nogometaši so aktivni tudi izven nogomet-
ne sezone.
Zadnji vikend v januarju so se cicibani U-9 udele-

žili turnirja v Medvodah ter pod vodstvom trenerja Mihe Maliniča 
dostojno zastopali barve kluba. Uvrstili so se v drugo polovico od 
14 prisotnih ekip.Vabljeni so bili tudi v Cerknico vendar je bil turnir 
odpovedan.
V soboto 7. 2. 2015 je bil pod okriljem NK Kresnic v Športni dvorani 
Gimnazije v Litiji organiziran turnir za cicibane U-9. Prvotno je bilo 
prijavljenih 8 ekip, vendar so zaradi slabega vremena odpovedali 
sodelovanje ekipi Zagorja in Kisovca. Škoda saj je prireditev, ki je 
namenjena mladim nogometašom dobro uspela ob podpori velike-
ga števila gledalcev. Zahvala za dobro prireditev gre Lojziju Štrosu 

in njegovi ekipi.
Na turnirju je na-
stopalo 6 ekip in 
sicer, NK Jevnica, 
NK Kamnik z dve-
ma ekipama, NK 
Litija, NK Termit 
Moravče in do-
mačin NK Kres-
nice.
Po zanimivih tek-

mah, ki so bile odigrane borbeno in športno je na koncu zmagal 
najboljši. Zmagovalec turnirja je bila ekipa Termita, drugo mesto 
je zasedla ekipa NK Jevnice, tretje mesto so osvojili domačini NK 
Kresnice.Vse tri ekipe so prejele pokale, vsi nastopajoči pa lepe 
kolajne, ki jim bodo v spomin na lepo prireditev. Četrto mesto je 
osvojila ekipa NK Litije, peto in šesto mesto pa ekipi NK Kamnika.
V mesecu juniju po 
končanem rednem tek-
movanju v ligah MNZ 
bo v Kresnicah organi-
ziran dvodnevni turnir 
za cicibane U-8 in U-9 
za pokal COCKTE. Že 
danes vabimo vse eki-
pe, da se prijavijo na 
turnir.
ČLANI redno vadijo 
in se pripravljajo na 
prihajajočo sezono. V 
zimskem prestopnem roku se je moštvo okrepilo z štirimi novimi 
igralci, eden pa je zapustil klub in odšel v tujino. 
Ekipa članov bo v pripravljalnem času odigrala tudi nekaj prijatelj-
skih tekem. Spomladanski del sezone pa se bo pričel konec mese-
ca Marca.  Jože KOVIČ

NOVICE IZ ŽRD LITIJA
Rokometna tekmovalna sezona je tudi po no-
vem letu v polnem teku. Naša članska ekipa 
je v sredini januarja zaključila z drugim krogom 
tekem državnega prvenstva 1. B ženske roko-
metne lige in sedaj sezono nadaljuje s tretjim 
krogom tekem v svoji ligi. Leto so članice zače-

le uspešno. V prvi tekmi po novem letu, ki so je odigrale v Logatcu, 
so si priigrale zmago. Domačo ekipo so premagale z razliko osmih 
golov (14:26). Sledili sta dve slabši tekmi proti ekipi iz Nazarij in 
Ptuja. Zadnja domača tekma proti ekipi iz Škofje Loke pa se je 

končala brez zmagoval-
ca (22:22).
Kadetinje v letošnjem 
letu nadaljujejo z dru-
gim krogom tekem v ligi 
VZHOD. V prvi polovici 
februarja je za njimi že 
14 tekem. 
Starejše deklice A so 
zaključile z rednim de-

lom tekem. V svoji skupini (center) so dosegle 4. mesto in s tem 
igranje v polfinalu državnega prvenstva. Nadaljevale bodo v polfi-
nalni skupini A, v kateri se bodo za uvrstitev na finalni turnir pome-
rile z ekipam iz Žalca, Vrhnike in Izole. 
Naša najmlajša dekleta, ki tekmujejo na državni ravni v ligi center, 
to so mlajše deklice B, nadaljujejo prvenstvo v marcu, ves čas pa 
pridno trenirajo. Leto 2015 so začele uspešno, saj so dosegle prvo 
zmago. Ob glasni podpori s tribun so namreč v domači dvorani 
premagale ekipo iz Kočevja. 
Lepo vabljeni vsi ljubitelji rokometa na naše tekme tudi v prihodnje.

NASLOV DRŽAVNIH KADETSKIH 
PRVAKOV V LITIJO

V februarju so se na raznih tekmovanjih po Slo-
veniji ponovno izkazali člani našega kegljaškega 
kluba. Tako so v kategoriji kadetov do 18 let prvo 

mesto osvojili Litijani.
7. in 8. februarja je v Tržiču in Izoli potekalo ekipno finalno prven-
stvo do 18 let. Našo ekipo so zastopali Klemen in Tomaž Ivančič, 
Rok Markelc in Kristjan Ponebšek. S konstantno igro in lepimi re-
zultati se jim je uspelo prebiti prav na vrh lestvice ekip ter si tako 
zagotoviti naslov državnih ekipnih prvakov. S tem so v litijskem 
klubu zopet pustili nov, lep pečat. Drugo mesto je s šestimi keglji 
zaostanka osvojila Cerknica, tretje mesto je pripadlo Kamniku.
V državni ligi pa ni prišlo do velikih sprememb, naša 1.A moška liga 
se trenutno nahaja na 4.mestu lestvice in zaostaja zgolj 4 točke 
(oziroma dve zmagi) za tretjim in drugim mestom lestvice. Ženska 
ekipa iz 1.A lige se še vedno nahaja na 8.mestu lestvice in se bori 
za obstanek v ligi. Naša druga moška ekipa iz druge lige vzhoda se 
nahaja na drugem mestu, točkovno je sicer ekipa izenačena s pr-
vouvrščeno ekipo (vendar zaradi manj dobljenih setov avtomatsko 
padejo na 2.mesto), tako da se borijo za prvo mesto ter napredova-
nje v 1.B slovensko ligo. Čestitke vsem tekmovalcem!

KK Litija2001

ŠD SAVA Z NOVIM VODSTVOM IN 
NOVO ENERGIJO

Na Zboru članov ŠD Sava 31.1.2015 smo člani izvolili 
novo vodstvo in organe društva. Novi predsednik je 

postal Denis Furman, tajnik isti, Boris Doblekar in novi blagajnik 
Matija Tori. Tudi v tem mandatu bomo nadaljevali z dobro dose-
danjo prakso vodenja 
društva in pestrimi ra-
znovrstnimi aktivnostmi, 
dodali pa bomo še nekaj 
novih.
V nedeljo na kulturni dan 
8. februarja smo se člani 
društva smučali na Voglu 
in imeli prekrasen sončni 
dan, ki smo ga zaključili z večerjo in prijetnim druženjem na bohinj-
skem koncu.
Nogometna ekipa ŠD Save je uspešno zaključila igranje v Zimski 
ligi Litija. Po napeti končnici med odličnimi ekipami so naši fantje 
zasedli četrto mesto, tretje je za las ušlo iz rok.

Zelo uspešno smo tudi za-
ključili humanitarno akcijo 
sodelovanja v Objemu topli-
ne podjetja Studia Moderna, 
v kateri smo bili daleč naj-
boljši v spletnem glasovanju 
in zmagali ter tako pridobili 
znatna finančna sredstva, ki 
jih bomo namenili KS Savi 
za nakup defibrilatorjev. Ob 

tem se iskreno zahvaljujemo vsem sodelujočim.
Potekajo že priprave za začetek igranja tekem pomladanskega dela 
lige OLMN in priprave travnatega igrišča, ki zahteva posebno nego, 
če želimo še naprej ohraniti dobro ime savskega igrišča, kot eden 
lepših in najbolje pripravljenih igrišč lige.
Če bi se radi pridružili društvu, prijazno vabljeni! Ob že znanih kon-
taktih in facebook strani, nas sedaj najdete tudi na spletni strani 
KS Sava (http://ks-sava.si/). Športni pozdrav!

Športno društvo Sava, Boris DOBLEKAR

POSVET PREDSEDNIKOV IN TAJNIKOV 
KORK

V nedeljo, 1.2.2015 je v Mladinskem zdravilišču in 
letovišču Debeli Rtič, potekal posvet predsedni-
kov in blagajnikov krajevnih organizacij RK Litija.
Seznanili smo se s programom dela za leto 2015 

in poročilom nadzornega odbora OZRK Litija. Pozdravili smo tudi 
nove članice KO RK Breg in KORK Litija ter jim zaželeli uspešno 
delo.
Posveta se je udeležilo 35 članov iz posameznih krajevnih organi-
zacij.

KRVODAJALSTVO 
RKS - OZ kot javno pooblastilo poleg ostalih opravlja naslednjo na-
logo - izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvo-
dajalske akcije.
Krvodajalstvo po katerem je naša organizacija najbolj prepoznavna, 
ostaja še naprej eno izmed uspešnejših programov RK, saj bomo 
tudi v letu 2015 izvajali aktivnosti, ki bodo transfuzijski službi ter 
slovenskemu zdravstvu omogočilo normalno izvajanje operativnih 
programov. 
Tudi v letu 2015 si bomo na področju krvodajalstva kot priorite-
tne naloge zadali predvsem ohranjanje načela samozadostnosti pri 
oskrbi s krvjo v Republiki Sloveniji. Temeljne naloge bodo še naprej 
ostajale motiviranje krvodajalcev, pridobivanje novih krvodajalcev, 
ohranjanje obstoječega jedra krvodajalcev, organizacija krvodajal-
skih akcij in nemotena preskrbo slovenskih bolnikov s krvjo. 
Z dodatnimi aktivnostmi preko KORK in aktivov RK v gospodarskih 
družbah in podjetjih si bomo prizadevali, da v letu 2015 pridobimo 
nove darovalce krvi. V letu 2015 bomo v Litiji organizirali tri redne 
krvodajalske akcije, predvidoma v marcu, juliju in novembru. 
Prizadevali se bomo za seznanjanje javnosti o možnosti avtotrans-
fuzije kot o varnem načinu zdravljenja z lastno krvjo. 
Z uporabo gradiv, ki jih izdaja RKS (zloženke, plakati…) bomo še 
naprej seznanjali javnost o pomenu zdravega, varnega in prosto-
voljnega krvodajalstva s ciljem krepitve programa pri izvajanju kr-
vodajalskih akcij. 
Razpredelnica odvzemov po mesecih:

OZRK 
LITIJA 

32 239 31 4
4

23 39 193 22 4
2

43 219 33 960

V letu 2014 smo bili uspešni, saj je kar 960 krvodajalcev darovalo 
kri. Hvala vsem.

Za OZRK Litija: Danica SVERŠINA

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



Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…
       (T. Pavček)

ZAHVALA
Z bolečino v srcu vam sporočamo, da nas je v 89. letu zapustil naš 

dragi mož, ati, ata, pradedek, brat in stric

ALOJZ ČARMAN
5.10.1926 – 7.1.2015

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala dr. Juterškovi in 
njeni ekipi, policistom PP Litija, g. Hauptmanu in pogrebni službi, 
pevcem, trobentaču in g. župniku. Iskrena hvala vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Usodi nisi sam gospod;
pospravi vse,
pripravi se:
ne veš, kdaj treba bo na pot.
                (Oton Zupančič)

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama, babica, prababica, sestra in teta

FRANČIŠKA BREGAR
1920 – 2015
iz Sp. Hotiča

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in sovaščanom za 
izražena sožalja ter darovano cvetje, sveče in maše. Posebno zahvalo 
izrekamo osebju Doma Tisje za spoštljiv in prijazen odnos, s katerim 
ste ji olajšali zadnje mesece življenja. Hvaležni smo g. župniku, pev-
cem, trobentaču in vsem, ki ste se nam pridružili ob zadnjem slovesu.
Vsem iskrena hvala.

Vsi njeni

S solzo v očeh se rojevamo
in s solzami odhajamo.
Vmes je življenje,
ki ostaja v ljudeh kot spomin.
Samo ta misel lahko tolaži bolečino
in žalost, ko se ustavi beseda.
Visoko nad zvezdami je mir ...

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj in nenadoma brez slovesa nas je zapustil naš 

dragi mož, oče, ata, brat in stric

JOŽE RINK
28.3.1944 – 26.1.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za cvetje, sveče in izrečena sožalja. Posebno zahvalo pa iz-
rekamo g. Štefanu Vidmarju, ki mu je nesebično in neizmerno  po-
magal ter zdravnici  Katarini Luciji Glas in reševalcem ZD Litija. Hvala 
g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebnikom KSP Litija, izvajalcu 
Tišine in pevcem Lipa za čutno zapete pesmi ob slovesu, ter vsem, ki 
ste mu izrazili spoštovanje in ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Pogrešamo Te: žena Janja, hčeri Nataša in Joži z družinama,  
sestra Darja in ostalo sorodstvo

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

V SPOMIN
Minilo je devet let odkar nas je zapustil mož in oče

DRAGO MARIJANOVIĆ
1961 – 2006

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njegovem grobu,
mu prižigate sveče in se ga spominjate.

Žena Jelica, hči Karmen in sin Žan

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši…
         (J. Medvešek)

V SPOMIN

JANEZ PRIJATELJ
1.1.1938 – 16.2.2014

Hvala vsem, ki se ga spominjate,  
postojite ob njegovem grobu z lepo mislijo,  

podarite cvet in prižgete svečko.

Vsi, ki ga najbolj pogrešamo

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama

FRANČIŠKA TEGELJ
1920 – 2015

iz Litije

Z bolečino v srcu smo se poslovili od naše drage mame in se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 

podarjeno cvetje in sveče ter izražena sožalja.

Žalujoči: vsi njeni

Ti, ki te imamo radi,
nikoli ne umreš,
le daleč stran od nas
v nebo drugače zreš.
A še si z nami,
v naših mislih, srcih,
še živiš v naši hiši,
le tvoj korak se več ne sliši.

V SPOMIN
6. februarja je minilo 10 let odkar nas je zapustila naša draga mami, 

stara mama, tašča in sestra

MARIJA ŠTEFIN
iz Litije

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite  
ob njenem grobu.

Vsi njeni najdražji

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živel
za vedno boš ti.

ZAHVALA
Za vedno je zaspal naš dragi ata,stari ata in pradedek

JOŽEF PUSTINEK
24.4.1927 – 29.1.2015

iz Velikega Vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode-
lavcem, znancem, Predilnici Litija, KGZ Litija, za darovano cvetje, sveče, 
izrečena sožalja in spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala  
g. Mirku Kaplji za ganljiv poslovilni govor, g. župniku za lepo opra-
vljen obred, pogrebcem, pevcem, trobentaču, praporščakom in po-
grebni službi KSP Litija. Zahvaljujemo se osebju Doma Tisje, kjer je naš 
ata preživljal zadnja leta svojega življenja. 

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN
Mineva peto leto odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče, tast, dedek in pradedek

ANTON SMERDEL
1917 – 2010
iz Sp. Loga

Ostalo grenko je spoznanje, 
da to je resnica niso sanje,

da nazaj te več ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.

Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala ti.

Dobrota tvojega srca,
nikdar ne bo pozabljena.

Vsi, ki te pogrešamo.

9 let te več ni
in čeprav čas beži,
misel na tebe še vedno živi.

V SPOMIN

FRANCU MAHKOVIC
30.4.1931 – 1.1.2006

Vsem, ki postojite ob njegovem grobu 
in prižgete svečko, hvala.

Vsi njegovi

V daljavi odmeva glas harmonike,
odhaja njen prelepi zvok,
v naših srcih še odmeva,
igranje tvojih spretnih rok.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

IVAN HIRŠELJ
1929 – 2015
iz Konjšice 34

Hvala vsem sovaščanom, sorodnikom in prijateljem za pomoč, izreče-
na sožalja, cvetje in sveče. Zahvala dr. Moniki Agrež za vso zdravljenje 
in nego, patronažni sestri Karmen ter ostalemu osebju ZD Litija, go-
spodu župniku Petru Bregar za lepo opravljen obred, Marjani Podre-
nik za poslovilni govor, družini Breganski, Janezu Kotar, Barbari Fele 
za neizmerno pomoč, Roku in Urošu Fele, Karliju Resnik, Gorazdu 
Zagorc, KSP Litija, kolektivu Železnik in sodelavcem Tuš Zagorje, pev-
cem MPZ Polšnik, Darku Lamovšek za zaigrano žalostinko ter vsem, ki 
ste nam  stali ob strani.

Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

Nisi se izgubil kot zven
v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo:
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
                           (T. Pavček)

V SPOMIN
Dragemu očetu

LOJZETU PAVLIHI
1934 – 1990

iz Litije

V mesecu februarju mineva 25. leto od tvojega prezgodnjega  
slovesa. Hvala vsem, ki ste ga ohranili v večnem spominu,  

postojite ob njegovem grobu in prižigate svečke. 

Pogrešamo te.

Hči Jolanda, sin Črtomir z ženo Moniko, vnuki Špela, Jaro,  
Sara in Ana



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

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

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

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

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

Izžrebanci križanke iz meseca JANUARJA 2015  
prejmejo bON za čevapčiče in kavico v Tiskarni ACO  
v Litiji (Nagrado prispeva Barček Šparček).

1. Nada Setničar, CKS 18, Litija
2. Vika Gregorin, Sava 8, Sava
3. Drago belja, CKS 15, Litija

Težje besede:  ALOST, ALEKO, EbErT, OSEK, rISTIČ, 
MOSOr, ELEKTrA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.3.2015 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli kuhar-
sko knjigo Doma Tisje. Nagrajenci bodo knjigo prejeli v 
Tiskarni ACO, Litija. 

Nagrade prispeva DOM TISJE.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 171
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POLICISTA PP LITIJA NAVDUŠENIM 
UČENCEM OŠ GABROVKA – DOLE ENOTA 

DOLE PRI LITIJI PREDSTAVILA  
POKLIC POLICISTA

Dne 23.1.2015 sta 
pomočnik koman-
dirja Danijel Sta-
nojevič in vodja 
policijskega okoli-
ša Tomaž Setničar 
iz policijske po-
staje Litija učen-
cem 1., 2., 3. in 4. 
razreda Osnovne 
šole Gabrovka – 
Dole – enota Dole 
pri Litiji predsta-
vila poklic polici-

sta. Učenci so 
z navdušenjem 
poslu šali prigo-
de policistov s 
terena, ter kakš-
ne naloge na 
sploš no oprav-
ljajo policisti v 
zvezi s prekrš- 
ki in kaznivimi 
dejanji. Policis-
ta sta učencem 
pred stavila op-
remo policistov, 
nekaj policijskih postopkov, na koncu pa sta učencem v spomin na 
obisk podelila »policijske izkaznice« (kartončke Policija za otroke 
113). Učenci z učiteljicama so se policistoma za obisk zahvalili, po-
licista pa sta obljubila, da jih bosta še kdaj obiskala. 

Danijel STANOJEVIČ, pomočnik komandirja PP Litija

MILAN DOBLEKAR (1945-2014)
IN MEMORIAM

Kdor je poznal MILANA z Račice, kjer se je rodil, je bil lahko srečen, 
kajti družiti se, delati, se veseliti, prepevati ali preprosto igrati tarok 
z njim je bilo vselej in vsakokrat nepozabno. Kljub vsem tegobam in 
težavam z zdravjem zadnja leta je hodil pokončno in dostojanstveno. 
Ni obupal in ni se pritoževal. Ohranjal je notranji mir in blago spokoj-
nost vse do zadnjega trenutka življenja.
MILAN je imel čudovite značajske odlike: od skromnosti, zadržanosti, 
marljivosti, preudarnosti, doslednosti, poštenosti, odgovornosti in 
dobrodelnosti. Predan je bil KULTURNEMU ŠPORTNEMU DRUŠTVU 
Velika Štanga, kjer je bil član vsa ta leta, narodu, poslu, kraju, stanu, 
še posebej svoji družini. Člani KULTURNEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
bomo pogrešali njegovo pridnost, hudomušnost, predvsem njegovo 
bližino, katera je oddajala toliko pozitivne energije.
Spomin nanj bomo ohranili v najlepši luči, kajti njegov doprinos k 
razvoju društva in samega kraja se z besedami težko opiše.
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO Velika Štanga bo živelo naprej, 
vendar spomin na MILANA DOBLEKARJA ne bo nikoli zbledel.
SLAVA naj mu sveti vse večne čase.

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO
VELIKA ŠTANGA

Čas je ne rani, 
ostala je z nami,
misel hvaležna na te!

V SPOMIN
Dne 15. 2. je minilo 9 let, odkar nas je zapustil dragi mož,  

oče in dedek

AVGUST VORŠIČ

Zahvaljujemo se vsem, ki prižigate sveče,  
ter postojite ob njegovem grobu.

Žena Marta, hčerka Mateja in sin Marko z družino
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KUPIM razne stare 
predmete, odlikovanja, 
medalje, značke, bajo-
nete, čelade, sablje, 
uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige 
in druge starejše drob-
narije, ki jih morda ne 
potrebujete več.

Tel.: 051/740-430

PODARITE odvečne knji-
ge, priročnike. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim.

Tel.: 030/996-225

mali oglasi

IZVAJAMO  
SEČNJO IN  

SPRAVILO LESA,
ter podiranje in  

obrezovanje v nase-
ljih v vseh situacijah. 
Po dogovoru možen 
tudi odkup lesa in 
odkup na panju.

GOZDARSTVO IN 
VIŠINSKA DELA, 
Primož Žunter s.p.

Mala sela 5b, 
1252 Vače,

tel.: 041/244-274,
zunterprimoz@gmail.com

ZALOŽNIK  
IN  

IZDAJATELJ:

kri rEŠUjE ŽivLjENjA.  
MOjA kri - vArNA kri

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke  
in krvodajalce, na krvodajalsko akcijo, ki bo 23. in  

24. marca 2015 v prostorih Zdravstvenega doma Litija.

KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le  

ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni  OZRK LITIJA



kNjiGA zGODbE iN rEcEPti 
NAŠiH bAbic

Skupaj s stanovalci smo v letu 2011 napisali in oblikovali 
knjigo »Zgodbe in recepti naših babic«. V knjigi, smo pri-
sluhnili dragocenim zgodbam naših stanovalcev, ki so 
skušali čim bolj živo opisati življenje in način kuhanja 

ter prehranje-
vanja v starih 
časih. 
V knjigi so za-
pisani recep-
ti za jedi, ki 
so jih stoletja 
p r i p r av l j a l e 
naše babice. 
Predstav ljajo 

polnovredno hrano, ki jo lahko v celoti pripravimo iz živil 
iz domačega okolja in si z njimi zagotovimo popolno sa-
mooskrbo s hrano predvsem v kriznih časih. Recepti in 
zgodbe predstavljajo dragoceno ljudsko dediščino. Za 
ponatis so poskrbeli v Tiskarni ACO, Litija.

Vida LUKAČ
Direktorica Doma Tisje

V Tenis klubu AS Litija so dobili novo generacijo 
zmagovalcev. Pot po stopinjah odličnih tekmoval-

cev TK AS Litija so ubrali 10 letna Rina Grošelj in Jaka Tomažin ter 
11 letni Bor Artnak. Tudi na zadnjem turnirju, ki je bil v Mariboru 7. 
in 8. februarja so vsi trije stali na zmagovalnem odru. Rina Grošelj 
je osvojila 2. mesto v kategoriji deklic do 10 let, Jaka Tomažin 2. 
mesto v kategoriji dečkov do 10 let in Bor Artnak 2. mesto v kate-
goriji dečkov do 11 let. Vsem trem iskrene čestitke!
Izreden uspeh sta priigrala Rina Gro-
šelj in Bor Artnak tudi med starejšimi 
tekmovalci. Na Round Robbin tekmo-
vanju v kategoriji do 12 let (torej med 
leto do dve starejšimi) je Rina osvojila 
2.mesto v skupini, Bor pa 1.mesto v 
skupini in se tako oba uvrstila v A fi-
nalni del. 
Uspešno je v kategoriji deklic do 14 let 
v Novi Gorici nastopila Pia Poglajen in 
se je zmago v 1. krogu glavnega turnirja nad ljubljančanko Ulčakar 
Lucijo s 62 63 uvrstila med 16 najboljših, potem pa je bila za odte-
nek od nje uspešnješa 3.nosilka turnirja in 5.igralka na slovenski 
lestvici TZS Kalan Eva s 64 63. Pia je kljub porazu prikazala zelo 
dobro igro in pokazala, da se lahko kosa tudi z najboljšimi. Zmaga bo 
Pii prinesla kar nekaj novih točk za lestvico TZS do 14 let.
Starejši tekmovalci so se v večini posvečali treningom in pripravam 
na številna, predvsem mednarodna tekmovanja, ki jih čakajo v pri-

hajajočih mesecih, nekateri pa so na 
nekaj teh turnirjih že tudi zaigrali. Zelo 
uspešno je na mladinskem ITF turnirju 
za svetovno mladinsko teniško lestvi-
co nastopila v Švici Tina Godec. Tina 
Godec je morala v kvalifikacije, kjer je 
bila uspešna in se je s tremi zmagami 
uvrstila v glavni turnir, kjer je uspe-

šno nadaljevala in je zabeležila zmago tudi v prvem krogu glavnega 
turnirja nad švicarsko tekmovalko Fux Michelle 64 64, nato pa je 
morala priznati premoč prav tako švicarki Bandecchi Suzan, ki je za 
zmago nad Tino potrebovala tri nize. Končni rezultat je bil 64 46 36.
Nik Razboršek se je po dolgotrajni poškodbi, ki ga je s teniških 
tekmovanj odtrgala kar za celo leto dni in zaradi česar je izgubil vse 
že priigrane ATP točke, vrnil na FUTU-
RES tekmovanja. Začeti je moral znova 
(ne smemo pozabiti, da je bil Nik že 
na 521. mestu ATP teniške lestvice) v 
kvalifikacijah turnirja v Antalyi, kjer pa 
je bil uspešen in se je uvrstil v glavni 
turnir, tam pa v 1. krogu pripravil pravo 
malo teniško senzacijo, saj je prema-
gal 1. nosilca turnirja Ricardsa Rodri-

geza, 352. igralca sveta. Žal se Niku dolga odsotnost in pomanjkanje 
tekmovalnega ritma še vedno nekoliko poznata, zato je v 2. krogu, 
ko je igral že svoje četrto zaporedno srečanje na tem turnirju, moral 
priznati premoč nizozemcu Niesten Millanu, ki je Nika ugnal z rezul-
tatom 62 36 36.
V Turčiji je na dveh ITF turnirjih z nagradnim skladom 10.000$ na-
stopila Pia Čuk in bila pri tem zelo uspešna. V obeh turnirjih je bila 
direktno v glavnem turnirju in obakrat se je uvrstila v četrtfinale. In 
napredovanje v polfinale in je obakrat preprečila nemka Schaffer 
Anna, trenutno 365.igralka sveta. Pia Čuk pa je trenutno na 828.
mestu svetovne WTA teniške lestvice. V času nastajanja tega članka 
Pia že nastopa na enako močnem turnirju na Mallorci in je uspešno 
opravila kvalifikacije ter se uvrstila v glavni turnir, kjer bo lovila nove 
WTA točke.
Konec februarja bo po daljši odsotnosti znova nastopila na tekmova-
njih za WTA lestvico Nastja Kolar. Nastja Kolar, ki je od decembra 
lani trenirala v Tenis centru AS Litija z novim trenerjem Markom Sto-
šićem, se bo v letu 2015 prvič preizkusila na dveh turnirjih z nagra-
dnim skladom 25.000$ in sicer v nemškem Altenkirchnu in nato še 
v italijanskem Beincascu. V obeh turnirjih je že direktno uvrščena 
v glavni turnir. Nastja Kolar je trenutno na 236. mestu WTA teniške 
lestvice, s čimer pa sama nikakor ni zadovoljna, saj je bila najvišje 
že na 178.mestu, a se ji zaključek sezone 2014 ni izšel po načrtih. 
Tekmovali pa niso samo profesionalni igralci Tenis kluba AS Litija, 
ampak so bili zelo dejavni tudi rekreativni igralci. Ti so, poleg že 
utečene in stalne teniške lige, tokrat dodatno merili moči na 2. AS-
-ovem Grand Slam turnirju za rekreativne igralce tenisa. Tenis klub 
AS Litija namreč po vsakem končanem Grand Slam turnirju orga-
nizira t.i. Grand Slam za rekreativce. Letos se ga je udeležilo 24 
tekmovalcev in Litije in okolice. V polfinale so se uvrstili Sirše Izidor 
iz Trbovelj, ki je ugnal Jerič Boruta iz Ljubljane, ter domačina Štrus 
Dušan in Novak Primož, v njunem dvoboju je slavil Novak. V finalu 
je nato nekoliko več športne sreče bilo na strani Sirše Izidora, ki je 
slavil nad Novak Primožem v podaljšani igri z rezultatom 76(3). 
Zanimivo je tudi dogajanje v ligaškem tekmovanju. Za pravo nape-
tost v 1.ligi je letos poskrbel Blaž Rozman, ki ostaja še vedno nepo-
ražen. Njegova zadnja žrtev je bil vedno neugodni Marjan Končar, 
ki tako kot njegovi predhodni sotekmovalci tokrat ni našel orožja 
za Blaža Rozmana. Neporažen ostaja še vedno tudi Novak Primož. 
Oba pa se morata seveda srečati še s kar nekaj neugodnimi naspro-
tniki, med drugim seveda ju čaka tudi medsebojni dvoboj. Končnica 
lige bo vsekakor zelo zanimiva.
In na koncu še povabilo: Tenis klub AS Litija organizira v dneh od 
28.02 in 01.03.2015 Round Robbin tekmovanje v kategoriji do 12 
let, teden dni kasneje pa še tekmovanje v kategoriji do 11 let in v 
kategoriji mini tenisa. Vsa tri tekmovanja sodijo v koledar tekmovanj 
Teniške zveze Slovenije, na njih pa bodo nastopili tudi mladi upi Te-
nis kluba AS Litija, zato vabljeni na ogled in navijanje.

Tenis AS

tenis klub AS

NAjMLAjŠi zNOvA NA zMAGOvALNiH StOPNiČkAH

PUStNE PrirEDitvE tUriStiČNEGA 
DrUŠtvA LitijA USPELE

Tudi letos je TD Litija uspešno zaključilo svoj največji projekt PUSTNE 
PRIREDITVE. Pustna povorka ima v Litiji dolgoletno tradicijo. V organi-
zacijo je bilo potrebno vložiti veliko truda in dobre volje, da je privabila 
tako veliko število obiskovalcev iz Litije in okolice. Za uspešno izvedbo 

povorke smo bili v TD zadolženi posamezniki ter nekateri zvesti člani in podporniki društva. 
Sama organizacija pustne povorke se prične s 
prijavo skupin, organizacijo redarske službe in 
na koncu še z vodenjem same povorke. Za to 
je bil zadolžen podpredsednik društva Aco 
Jovanovič.
V okviru pustnih prireditev TD Litija smo izvedli 
tudi projekt NAJ KROF. Izbirna komisija je med 
prispelimi krofi izbrala tri najboljše. Odločale so 
malenkosti. Za prve tri nagrajence je TD pripra-
vilo lepe praktične nagrade, ki so bile podeljene 
na zaključni prireditvi karnevala. Vsi ostali sode-
lujoči pa bodo prijeli priznanja na občnem zboru 
TD Litija v mesecu marcu. Vsi nagrajenci bodo o 
datumu podelitve pisno obveščeni. Projekt NAJ 
KROF je pripravila Dani Sveršina.
Nad obema projektoma je bedela predsednica društva Ivi Kirm, ki je organizirala tudi obisk 
številne skupine kurentov iz Ptuja. Ti so poleg sodelovanja na otroškem pustnem živ-žavu, 
obiskali tudi starejše občane v Domu Tisje. S svojo energijo pa so zelo popestrili tudi samo 
pustno povorko.

Upravni odbor TD Litija 
se za uspešno izved-
bo pustnih prireditev 
zahvaljuje in izreka 
pohvalo vsem prej 
omenjenim vod jem 
projek tov, redarjem 
Jovanovič Dušanu, 
Babnik Cvetu, Kokalj 
Broni, Šteferl Mateji, 
Kofol Ludvigu, Vid nje-
vič Dušanu, Ko priv - 
nikar Francu, Zadraž-
nik Vinku, Majcen 
Francu, Cvetežar Da-
nilu, Rusjan Filipu, 
ter Alenki Tekavec in 
Nevenki Jovanovič ki 

sta pomagali pri projektu Naj krof in tudi vsem tistim, ki so kakorkoli pripomogli k 
uspešni izvedbi teh naših projektov. Pohvaliti pa je potrebno vsa društva in skupine, ki 
so sodelovale na letošnjih pustnih prireditvah. 
Tudi v prihodnje si bo TD Litija prizadevalo, da bodo pustne prireditve postale in ostale dobra 
promocija našega kraja, zato pozivamo Občino Litija, kot glavnega pokrovitelja, da uspe obdr-
žati Litijski pustni karneval v svojem letnem programu dela tudi v prihodnje.

Upravni odbor TD Litija

UGODNO PRODAM zazidljivo parcelo z gradbe-
nim dovoljenjem v Litiji (Praprošče) na sončni legi. 
Možnost takojšnjega pričetka gradnje. Za več info 

pokličite na 041 651 802 ali 031 693 330. 

ZA INFORMACIJE SE OBRNITE NA  
Andrej Poglajen 041/651-802 ali po e-mailu:  

melita.asteprom@gmail.com.


